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Abstract 
 
Sundberg, Gunlög. 2004. Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andra-
språkstalare. (Asymmetries and mutual understanding in employment interviews with second 
language speakers.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian 
Philology. New Series. 38. Almqvist & Wiksell International. 240 pp. 
 
In many institutional settings in today’s globalized job market, people have to deal with 
different role asymmetries in the co-construction of meaning. In this study, institutional, 
cultural and linguistic asymmetries are focused on in interviews at an employment agency in 
Sweden. Interviews between a recruiter and fourteen female job candidates with an academic 
background from other countries were video taped. Three sequences on personality were 
analysed: What do you consider to be your strengths? What personal characteristics do you 
want to improve? and What has made an impact on you? The general aim of the study was to 
gain knowledge of the processes whereby self-presentations are co-constructed and how 
participants try to reach common understanding when they do not share common linguistic 
and cultural resources. 
   Theoretically, the study has a dialogical framework. Discourse is seen as the place where 
society, culture, situation, individual and language meet and where meaning is constructed 
through social action. Within an interactional sociolinguistics framework, an holistic approach 
to methods combines ethnography of communication with ethnomethodology and conver-
sation analysis.  
   The results show that the meaning-making project in this institutional situation is institu-
tionally framed, culturally hidden, socially constrained by face-work and interactionally em-
bedded. The recruiter orients to the institutional frame by embedding reformulations of the 
candidates’ answers in her uptake, often an adjective, which is filled in on a form and later 
transferred to a data base. The recruiter also takes on the face-work of the communicative 
dilemmas that the questions exhibit, for example by using explanations when candidates admit 
to low self-confidence. It is also shown that for some candidates the hidden agenda of the 
situation is concealed and that their communicative styles clash with the recruiter’s 
expectations. 
   The asymmetrical situation can for the candidates be seen as both a resource and a con-
straint. The linguistic asymmetry is not foregrounded. Instead, the negotiation of meaning 
concerns the institutional and cultural frame rather than linguistic meanings. On the other 
hand, the recruiter shows a tendency to normalize the candidates according to her own 
institutional and cultural knowledge. This dynamic interplay between heterogenization and 
homogenization tendencies is an important feature in the interviews. 
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Transkriptionsnyckel  

Symbol Betydelse 
 
till- 

 
avbrutet ord 

[och 
[okej 

samtidigt tal inleds 

= latching, dvs. yttranden fogas direkt till varandra 
>> fortsättningstecken (i slutet och början av rad) då turen 

fortsätter på annan rad 
(X) (XXX) ett eller flera ord svåra att höra och tyda 
SKRATT  metakommentar med versaler 
öppen sagt med emfas 
ganskaaa förlängt uttal 
°jag vet° sagt med svag röst 
just engelskt uttal 
(.) kort paus 
(1.0) paus, 1 sekund och längre 
(3.0S) skrivpaus 

Rekryteraren har en blankett framför sig under samtalet 
som hon fyller i. Hon skriver under många av pauserna 
i samtalet, vilket jag inte hela tiden har kunnat markera 
i transkriptionen. 

 





1 Inledning  

Globalisering och ny teknik gör att det idag i större utsträckning än förr 
uppkommer möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter. 
Dessa olikheter människor emellan är delvis det som ger upphov till 
kommunikation och som utgör grund för vårt behov att interagera med 
andra. Men vi är också lika som människor. Hade det inte funnits likheter 
oss emellan hade vi inte heller förstått varandra. Vi är lika och olika och 
försöker förstå det som skiljer oss genom att utgå från det som vi delar. 

Globaliseringen och de kontakter som uppstår genom den kan därför 
sägas göra arbetet för förståelse och samförstånd till en allt viktigare ange-
lägenhet i människors liv och därmed också för forskare. Sambandet mellan 
språkliga redskap och meningsskapande sammanhang måste lyftas till ytan i 
ett samhälle med stor variation och mångfald. Frågan för forskare är hur 
språklig mening och meningsskapande kan studeras och man kan närma sig 
ämnet från många olika håll. Språkfilosofen Ludwig Wittgenstein ([1953] 
1998:31) argumenterar för att det är i människors användning av språk, 
språket som instrument för mänskligt handlande, som vi finner språklig 
mening: ”Ett ords betydelse är dess användning i språket.” I denna studie 
undersöks meningsskapandet utifrån synsättet att det är situerat och gemen-
samt konstruerat. Vår användning och förståelse av språket är beroende av 
kontextuella sammanhang och innebär en samkonstruktion mellan deltag-
arna i interaktionen. Den kontextuella ramen analyseras därför ingående i 
denna avhandling. 

I samtal pågår samtidigt flera kommunikativa projekt. Dels arbetar vi 
med innehållet i samtalet, dvs. med den information vi vill förmedla. Dels 
arbetar vi med att skapa förståelse och samförstånd. Socialpsykologen 
Herbert Clark beskriver dessa projekt som två parallella spår i samtalet. 
Arbetet i det andra spåret karakteriserar han som ett metakommunikativt 
projekt inriktat på att uppnå tillräcklig gemensam förståelse för att kunna gå 
vidare i samtalet. En förhållandevis liten del av språkforskning har enligt 
Clark ägnats åt utforskandet av hur detta samförstånd nås (Clark 1996:246). 

Arbetet i det metakommunikativa spåret innebär att interaktionen tolkas 
med hjälp av våra kunskaper och erfarenheter. Ju mer vi delar av dessa 
desto lättare har vi att förstå varandra. Oftast uttrycks då förståelse implicit. 
Då människor inte delar språk och referensramar kan det bli svårare att nå 
ömsesidig förståelse. I denna studie har deltagarna inte tillgång till samma 
språkliga resurser eller kulturella referensramar. Målet för undersökningen 
är att bidra till ökad kunskap om hur språkliga och kulturella asymmetrier 
kan påverka det meningsskapande arbetet i allmänhet och projektet att 
skapa förståelse i synnerhet. 
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1.1 Rekrytering på en förändrad arbetsmarknad 
Under de senaste åren har stora förändringar ägt rum på den svenska 
arbetsmarknaden. En sådan förändring är att arbetskraft kan röra sig fritt 
inom EU:s gränser, som dessutom har utvidgats betydligt. En annan föränd-
ring är, enligt många demografer, att Sverige, liksom många andra europe-
iska stater, kommer att ha brist på välutbildad arbetskraft då befolknings-
andelen i arbetsför ålder minskar. I framtiden kommer Sverige därför, 
menar man, att konkurrera med övriga Europa om arbetskraft från hela 
världen. Avregleringen på den svenska arbetsmarknaden har dessutom 
banat väg för bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut personal åt före-
tag, något som har skapat flexiblare anställningsformer.  

Vid rekryteringen av arbetskraft spelar intervjun som urvalskriterium en 
mycket viktig roll. Det är den enda relationella kontakten, den enda 
kontakten ansikte mot ansikte, mellan den arbetssökande och arbetsgivaren 
eller rekryteraren. Ur en arbetssökandes perspektiv innebär den institu-
tionella rollen att hon ska presentera sig själv på ett övertygande sätt och 
göra ett gott intryck. Intervjuarens roll och perspektiv reflekterar å andra 
sidan samhällets och arbetsgivarens syn på arbetstagare, med konven-
tionaliserade ramar och roller som iscensätts i interaktionen. Denna syn är 
kulturellt bunden i tid och rum samtidigt som den förändras då arbets-
marknaden blir alltmer global. Bilden av den arbetssökande skapas i detta 
samspel mellan parterna.  

I den här studien möter en svensk rekryterare på ett bemanningsföretag 
fjorton arbetssökande som kommer från andra länder och som har annat 
modersmål än svenska i en typ av anställningsintervjuer, så kallade erfaren-
hetsintervjuer. Rekryteraren och de arbetssökande kommer i studien till tals 
i tre sekvenser i intervjuerna som tar upp frågor om den arbetssökandes 
personlighet: det är frågor om starka och svaga sidor, liksom frågan om vad 
som präglat den arbetssökande. Dessa frågor kan utgöra kommunikativa 
dilemman eftersom man i mer informella samtal i många kulturer (liksom i 
den svenska) ofta inte förväntas tala väl om sig själv. I den institutionella 
kontext som här studeras förväntas man dock göra det, vilket ställer krav på 
den sökande att använda ett visst perspektiv i sin självpresentation. 

Syftet med undersökningen är att studera hur deltagarna samverkar för att 
skapa och uttrycka förståelse i en erfarenhetsintervju med olika asym-
metriska roller. Utgångspunkten för analysen är förhandlingen av bilden av 
den arbetssökandes personlighet. Analysen syftar dels till att visa hur 
samtalen tolkas och hur förståelse uttrycks i arbetet för samförstånd, dels till 
att klarlägga några av de kontextuella ramar i samtalen som deltagarna 
orienterar sig mot i detta arbete.  
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1.2 Disposition 
Efter en presentation av några relevanta forskningsinriktningar (kap. 2) ger 
jag en relativt bred redogörelse för ett antal teoretiska utgångspunkter, 
vilket utmynnar i en precisering av mina frågeställningar (kap. 3). Därefter 
följer en närmare beskrivning av de metodiska utgångspunkterna och hur 
undersökningen har gått till (kap. 4). Den empiriska delen och mina ana-
lyser inleds med en beskrivning av den institutionella ordningen, dvs. en 
redogörelse för erfarenhetsintervjun som verksamhet, dess ramar och roller 
(kap. 5). Mot denna beskrivning ska den följande, ganska omfattande, 
analysen av den interaktionella ordningen i de tre sekvenserna ses (kap. 6). I 
interaktionsanalysen får vi en förståelse för hur samtalet ter sig rent orga-
nisatoriskt och sekventiellt, bland annat utifrån rekryterarens olika typer av 
uppföljning av de arbetssökandes svar. Med utgångspunkt i de kontextuella 
ramar och perspektiv som visat sig betydelsefulla för deltagarna i denna 
analys analyseras därefter innehållet i de arbetssökandes svar (kap. 7). I den 
avslutande analysen tar jag ett samlat grepp om några av de mer explicita 
verbala strategierna eller metakommunikativa resurserna som används för 
att uttrycka förståelse. Jag jämför de fjorton samtalen med dessa aktiviteter 
som utgångspunkt (kap. 8). Utifrån jämförelsen mellan samtalen har jag valt 
ut fyra av samtalen som skiljer sig åt beträffande hur aktiva deltagarna är att 
mer explicit arbeta metakommunikativt med det förståelseskapande arbetet. 
Jag ger därigenom en bild av några skillnader mellan samtalen.  

Analyserna försöker genom dessa olika angreppssätt fånga menings-
skapandet från olika håll. I kapitel 5–7 jämförs de tre sekvenserna i syfte att 
fokusera några av de kontextuella ramar som lyfts fram av deltagarna, men 
även för att se på vilka olika sätt man uttrycker sin förståelse. I kapitel 8 
jämförs i stället de fjorton samtalen för att nå mera kunskap om på vilket 
sätt och varför samtalen skiljer sig åt.  

 



2 Forskningsinriktningar 

Jag redogör här för en del tidigare samtalsforskning som varit relevant för 
och inspirerat mig. För det första gäller det studier som beskriver den 
verksamhet jag studerar, dvs. studier av samtal med arbetssökande och pre-
sumtiva arbetssökande, vilket för mig är relevant genom att institutionella 
och kulturella drag i verksamheten lyfts fram. För det andra redogör jag för 
forskning om samtal mellan modersmålstalare och andraspråkstalare. En 
stor del av denna forskning har sin grund i teorier om andraspråksinlärning, 
vilket inte direkt är relevant för denna studie, men det är ändå viktigt att ta 
upp vissa gemensamma drag och hur jag förhåller mig till denna forsk-
ningsgren. För det tredje kombinerar jag dessa perspektiv och tar upp 
studier som beskriver samtal mellan modersmålstalare och andraspråks-
talare i en institutionell miljö. Studierna som beskrivs har alla ett inter-
aktionistiskt förhållningssätt men skiljer sig då det gäller metoder och 
syften. Många av dem återkommer jag till senare i avhandlingen.  

2.1 Institutionella samtal med arbetssökande  
Det finns en rikhaltig litteratur med studier av institutionella samtal, 
exempelvis doktor-patientsamtal. Institutionella samtal som sker frontstage 
(Goffman 1959:110, Sarangi & Roberts 1999:21ff), dvs. mellan institu-
tionell representant och klient, kan delas in i olika typer, exempelvis utifrån 
vem som initierar och vem som styr samtalet (Adelswärd 1995:119f). I 
samtal där en klient diskuterar sin studie- eller yrkesmässiga framtid är det 
vanligt att den intervjuade själv har initierat samtalet. Den som styr samtalet 
är däremot en institutionell representant som genom de råd som ges eller 
genom sin grindvaktarfunktion (gatekeeper, Erickson & Shultz 1982) har 
rätt att leda samtalet och avgöra nästa steg i processen. Samtal i vilka 
klienten initierar och den institutionella representanten styr kan därför föras 
till en gemensam grupp av institutionella samtal. I denna grupp ingår de 
flesta typer av rekryteringssamtal. 

Martha Komter (1987) utgår från motsättningen mellan vad som i littera-
turen sägs om anställningsintervjuer och vad som sker i dem. På ett brett 
material, 35 intervjuer på tio olika typer av företag i Nederländerna, kombi-
nerar hon diskursanalys, samtalsanalys och etnometodologiska bakgrunds-
fakta. Hennes syfte är att hitta viktiga likheter mellan anställningsinter-
vjuerna, exempelvis vilka de vanligaste problemen är och hur deltagarna 
löser dem. Komter menar att samtalet är informativt, strategiskt, expressivt 
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och rituellt på olika nivåer och både konflikt och samarbete kommer till 
uttryck i dessa drag.  

På den nordiska scenen tar Viveka Adelswärd (1988) sin utgångspunkt i 
Goffman (1959) och hans teorier om impression management, dvs. hur en 
arbetssökande genom sitt beteende i intervjun försöker påverka bilden av 
sig själv som arbetssökande. Hon studerar hur 48 sökande till trainee-platser 
presenterar sig och argumenterar för sig. Från ett sökandeperspektiv jämför 
hon de 24 som får en plats med de 24 som inte får någon. Hon visar att de 
som är framgångsrika argumenterar för sin sak på ett kraftfullare sätt, men 
de får också mer interaktiv hjälp av intervjuaren. Från ett intervjuarper-
spektiv undersöker hon olika intervjustilar och ser att intervjuaren är med 
och själv skapar det klimat som kännetecknar en framgångsrik intervju, 
exempelvis genom sättet att ta paus, använda samtidigt tal eller skratta. 

Jann Scheuer (1998) behandlar perspektivet språk och kön. Han visar att 
framgång i jobbsamtalet – som han föredrar att kalla anställningsintervjun – 
hänger samman med språkbruket. Scheuer beskriver 41 jobbsamtal på fyra 
stora danska företag. Med utgångspunkt i en etnografisk metod jämför han 
jobbsamtalen dels med andra samtal kring arbetsgivarens värderingar och 
dels med egna dagboksanteckningar. Analyserna är både kvantitativa och 
kvalitativa och resultaten visar att de som får jobb talar mer, de tar mer 
plats, bland annat tack vare att intervjuaren ger dem mer talutrymme. De 
har dock inte nödvändigtvis de bästa yrkeskvalifikationerna i övrigt. Under-
sökningen är en kritik av jobbsamtal i vilka social kategorisering och den 
arbetssökandes bakgrund får större inflytande på utfallet än yrkesmässig 
kompetens. Samtalen gynnar välutbildade sociala grupper och män, vilket 
Scheuer menar beror på att de manliga intervjuarna styr samtalet med sin 
världsbild och ger mer utrymme för dessa grupper.  

Många studier av anställningsintervjuer visar den betydelse som inter-
aktionen mellan intervjuaren och den arbetssökande har. Båda är delaktiga i 
och ansvariga för samtalsprocessen som dock många gånger präglas av 
motsägelsefulla mål. Studierna visar också att intervjuaren många gånger är 
mer engagerad i lyckade samtal, dvs. samtal med den som får jobbet, och 
alltså i hög grad själv påverkar processen. I sådana samtal får den arbets-
sökande mer plats och parterna känner mer samhörighet. Sådana samtal 
präglas även av mer småprat, fler gemensamma skratt och mer återkoppling 
från intervjuaren.  

I många utbildningssammanhang socialiseras studerande in i sin roll som 
arbetssökande, exempelvis genom övningsintervjuer. Daniel Persson 
Thunqvist (2003) visar i sin etnografiska studie att man inte kan ta fastlagda 
institutionella situationsdefinitioner och roller för givna i komplexa inter-
aktionella verksamheter där en fingerad verklig situation tränas. Persson 
Thunqvist visar hur ungdomar i tre olika ungdomsprojekt förbereds för sin 
roll som arbetstagare. Han visar att deltagarna och projektledarna definierar 
insocialiseringsprocessen på olika sätt, vilket också ger upphov till olika 
sätt att möta de kommunikativa dilemman som uppstår i intervjuerna. 
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Persson Thunqvist understryker därför hur viktigt det är att se menings-
skapandet i olika typer av verksamheter som en dynamisk och ständigt 
föränderlig process. 

Dessa studier grundas på samtal i en enspråkig kontext där deltagarna 
trots eventuellt olika personliga mål ändå delar språket och liknande 
kulturella referensramar. Min studie skiljer sig genom att den fokuserar 
samtal där deltagarna inte delar modersmål och även har olika kulturell 
bakgrund.  

2.2 Andraspråkstalare i interaktion 
Evelyn Hatch (1978) var en av de första att studera andraspråkstalare i 
diskurs, en inriktning som i början på 1980-talet följdes av bland andra 
Michael Long. Long underströk att mer vikt borde läggas vid interaktionens 
betydelse inom andraspråksforskningen (Long 1980, 1981, 1983) och lan-
serade en interaktionshypotes som därefter har justerats något (Long 1996, 
Pica 1994, Gass 1997, Mitchell & Myles 1998, Gass & Selinker 
2001:259ff, se även Block 2003:28). Long menar att meningsförhandling i 
samtal underlättar förståelse och förmodligen även inlärning av ett andra-
språk. Detta gäller ”especially negotiation work that triggers interactional  
adjustments by the NS or more competent interlocutor” (kursivering i 
original) (Long 1996:451).1 Modifierande drag i modersmålstalarens tal är 
exempelvis upprepningar, omformuleringar eller expansioner. Gass & 
Selinker (2001:274) skriver till och med att ”confirmation checks (Is this 
what you mean?), comprehension checks (Do you understand? Do you 
follow me?) and clarification requests (What? Huh?) are peppered through-
out conversations in which there is a nonproficient NNS participant”.2  Long 
menar också att det är speciellt vissa drag som fokuseras i denna för-
handling som gynnar förståelse och inlärning, så kallad selective attention.  

Syftet för denna forskningsgren är att studera sambandet mellan inter-
aktion och andraspråkstillägnande. Perspektivet är i huvudsak psykoling-
vistiskt och språkinlärning ses som i huvudsak en individuell kognitiv 
process. Kommunikation ses i denna tradition framför allt som trans-
aktionell, dvs. kommunikation innebär informationsöverföring.  Interaktion 
ses som synonymt med meningsförhandling (negotiation of meaning) i de 
fall då ett problem med förståelse uppkommer.  Denna meningsförhandling 
är i huvudsak en källa för språklig input till andraspråkstalaren och den 
bearbetas individuellt av inlärarens kognitiva inlärningsprocesser. Även 
förståelse är med detta synsätt en individuell process inom inläraren. De 
flesta studier som är gjorda hämtar sina data från kontexter inom forsk-
nings- eller undervisningsmiljöer. 

                                           
1 NS = native speaker, min kommentar 
2 NNS = non-native speaker, min kommentar 
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Denna syn på interaktion och meningsförhandling har kritiserats av bland 
annat Aston (1986, 1993), Bremer m.fl. (1996), Wagner (1996, 1998), Firth 
& Wagner (1997, 1998), McNamara (1997), Markee (2000), Cook (2002), 
Kramsch (2002), Pavlenko (2002), Block (2003) och Gardner & Wagner 
(2004). De menar att interaktion och meningsskapande sett som social 
handling saknas i denna beskrivning av interaktion. Den sociala och 
situationella kontexten ses i den psykolingvistiska traditionen sällan som 
betydelsefull för meningsskapandet, vilket begränsar tolkningen av vad 
förståelse och meningsskapande innebär och får för konsekvenser för 
samtalsdeltagarna: ”what gets negotiated is not contextual meaning, but 
input and output” (Kramsch 2002:1). Kritikerna menar att interaktion och 
meningsskapande i stället måste ses som en ömsesidig process mellan 
deltagarna i samtalet där båda bidrar till och konstruerar ömsesidig för-
ståelse utifrån kontexten, i vilken de språkliga handlingarna är inbäddade. 
Därför bör samtal också studeras i en mer autentisk kontext än som ofta 
gjorts, eftersom samtalets syften och deltagarroller påverkar denna sam-
konstruktion. Det innebär även att man behöver veta mera om kontexten 
runt samtalet för att förstå hur det kan tolkas. Om man vill komma åt vad 
förståelsearbetet innebär för deltagarna i ett samtal måste man se interaktion 
och meningsskapande som en ömsesidig och inte enbart individuell process. 
Meningsförhandling handlar i en sådan mer komplex process inte heller 
enbart om problem med förståelse. Aston (1993) understryker dessutom att 
meningsförhandling inte alltid behöver innebära något positivt då 
andraspråkstalarens ansikte i en sådan interaktion kan ses som hotat. Det är 
ett ojämlikt möte eftersom man har olika tillgång till språkliga resurser.  

Min studie fokuserar i första hand språkanvändning och inte språk-
inlärning. Jag utgår därför från en syn på interaktion och meningsskapande 
som socialt och kontextuellt förankrade i sociala handlingar. Att närmare 
studera vad samkonstruktionen i ett samtal egentligen innebär och på vilket 
sätt kontexten görs relevant och tolkas av deltagarna ser jag som viktigt för 
vår förståelse av språkbruk i ett andraspråkssammanhang. Man kan tycka 
eller tro att andraspråkstalarens roll då tonas ned, men det är just hur språk 
och kontext ömsesidigt påverkar varandra i meningsskapandet som vi 
behöver större kunskap om för att se vad samtal som social handling inne-
bär för parterna. Jag tror därför att en sådan syn kan vara fruktsam även i ett 
inlärningsperspektiv med ett kommunikativt och interaktionellt förhåll-
ningssätt.  

En till viss del annan metodisk infallsvinkel än studierna ovan har Maija 
Kalin (1995) som har använt samtalsanalys för att studera problem-
sekvenser i fem informella samtal mellan svenskar och finländare. 
Materialet är taget från det europeiska EALA-projektet (Ecology of Adult 
Language Acquisition). Hon beskriver hur deltagarna tillsammans löser 
olika förståelseproblem i vardagssamtal genom olika anpassningsstrategier. 
Kalin menar att problemet med samtalsanalysen som metod är att 
samtalsdeltagarna saknar gemensamma språkliga referensramar, något som 
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metoden delvis utgår från. Andraspråkstalarens uppförande är därmed inte 
så öppet för analys som traditionell samtalsanalys förväntar sig. Andra-
språkstalaren förstår ofta och saknar inte förståelsestrategier men förblir 
ofta tyst eftersom han saknar förmåga att producera det han vill säga. Ibland 
räcker då inte heller modersmålstalarens strategier till för att nå målet om 
ömsesidig förståelse.  

Närmare en institutionell kontext kommer Inger Lindberg (1996) som 
beskriver samtalets betydelse för andraspråksinlärning i klassrumsmiljö. 
Undersökningen är gjord med en grupp andraspråkselever på språklig 
”mellannivå” med minst nio års skolbakgrund.  Lindberg visar hur olika 
klassrumsaktiviteter uppvisar stora interaktionella skillnader både då det 
gäller utformning och innehåll. Därför, menar hon, är det viktigt att lärare 
gör medvetna val då de lägger upp lektionsaktiviteter för att uppnå så stor 
interaktionell aktivitet som möjligt. Aktiviteterna skilde sig dessutom på det 
sättet att då inlärarna själva fick interagera i smågrupp blev interaktion och 
meningsförhandling intensivare än då läraren utgjorde samtalspart. 

2.3 Andraspråkstalare i institutionella samtal 
Min studie kombinerar de två perspektiven i avsnitt 2.1 och 2.2. Den är en 
studie av samtal med andraspråkstalare i institutionell miljö. Några liknande 
studier har inspirerat mig även om de också skiljer sig på flera punkter.  

Erickson & Schultz (1982) visar i sin klassiska studie på tydliga skill-
nader i interaktionsmönster i rådgivningssamtal mellan fyra manliga råd-
givare och 25 manliga studenter av olika etniskt ursprung på ett junior 
college i USA. Både det verbala och det icke-verbala beteendet kodades i 
intervjuer om ca 10 minuter. Resultatet jämfördes bland annat med resultat 
från s.k. viewing sessions, dvs. uppspelning av videofilmerna i efterhand då 
både samtalsdeltagare och andra fick ge kommentarer. Författarna påvisar 
skillnader mellan samtalen bland annat i sättet som rådgivarna ställer frågor 
och ger råd på. Ett av de viktigaste resultaten är att det finns ett samband 
mellan kulturell tillhörighet och en känsla av samhörighet i situationen. 
Med en student ur samma etniska grupp agerar rådgivaren mer som 
studentens förespråkare medan han agerar mer som domare eller grindvakt 
med någon från en annan etnisk grupp. Ett annat intressant resultat är att en 
regelbunden interaktionell samtalsrytm verkar styra koordinationen av 
interaktionen. Rådgivaren ger exempelvis hyperförklaringar, dvs. överdriver 
sina förklaringar, då studentens kontextualiseringssignaler inte stämmer 
med hans eget mönster för sådana signaler.  

Stort inflytande på forskningen har John Gumperz haft. Han demon-
strerar i flera studier (t.ex. 1982, 1991) hur britter och asiater i Storbritan-
nien ofta missförstår varandra i samtal inför arbetspraktik eller studier, s.k. 
crosstalk. Han visar hur deltagarnas tolkning av samtalet bygger på socialt 
och kulturellt konstruerad kunskap, vilket, då tolkningen krockar med mot-
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partens kunskap, kan leda till en förstärkning av parternas kulturella stereo-
typer av varandra. Tolkningen av samtalen handlar i stor utsträckning om 
dolda kulturella konventioner vad gäller kontextualiseringssignalerna. Sam-
talsdeltagarna tolkar omedvetet samtalet utifrån sina egna kulturellt inlärda 
signaler och lyckas många gånger inte förhandla sig fram till gemensam för-
ståelse. Om problemen i samtalet felaktigt kopplas ihop med omdömen om 
personlig förmåga och trovärdighet eller tros reflektera yrkesförmåga i 
stället för språklig kunskap skapar detta därför orättvisor för minoritets-
grupper. Gumperz har varit en av de största bidragsgivarna till forsknings-
grenen interaktionell sociolingvistik och återfinns i teoriavsnittet (se 3.4).  

Katharina Bremer m.fl. (1996) använder sig av delar av det material som 
ursprungligen samlades in i det europeiska EALA-projektet (se även Kalin 
ovan). För denna studie sökte man invandrare som inte hunnit etablera sig i 
det nya landet och som inte fått formell undervisning i det nya språket. I en 
europeisk kontext skildras deras tillägnande och användning av olika andra-
språk med fokus på gemensamt meningsskapande i samtal. Bland annat 
studeras meningsförhandling i situationer då invandrare möter institution-
ella representanter i olika grindvaktarsituationer. Enligt författarna är så-
dana situationer för många invandrare ett av de få tillfällena till kontakt med 
det omgivande majoritetssamhället. Bremer m.fl. menar att det i många fall 
hänger på andraspråkstalaren och dennas förmåga och vilja till menings-
förhandling om gemensam förståelse ska uppnås. Meningsförhandling är 
alltså inte ett ömsesidigt ansvarstagande i många av de situationer som 
skildras. Även den socialiseringsprocess som andraspråkstalaren genomgår 
lyfts fram (Bremer m.fl. 1996:216):  

Language socialisation […] is a more accurate description than language 
acquisition for the process whereby individuals become culturally competent 
members of society. 

Peter Auer har tillsammans med Karin Birkner och Friederike Kern (Auer 
1998, Birkner & Kern 2000, Birkner 2001) studerat hur (öst)tyska arbets-
tagare fungerar i (väst)tyska anställningsintervjuer och vid träning av 
sådana intervjuer efter återföreningen mellan Öst- och Västtyskland. Forsk-
arna visar hur de (öst)tyska arbetssökande vid insocialiseringen i en genre 
som tidigare var okänd för dem lånar ord och uttryck från den gamla 
officiella östtyska jargongen, vilket leder till inkongruens med den mer 
informella och jämlikhetssträvande västtyska stilen. En annan skillnad 
gäller det perspektiv som den intervjuade använder vid presentationen av 
sig själv. De (öst)tyska arbetssökande uttrycker sig på ett opersonligt och 
generellt sätt även då det gäller personliga frågor, medan de (väst)tyska 
arbetssökande är mer personliga i sitt språkliga uttryckssätt. 

Julie Kerekes (2003) har studerat interkulturella intervjuer vid ett stort 
bemanningsföretag i Kalifornien. Hon visar hur vissa kandidater blir be-
dömda som mindre pålitliga av rekryteraren som en följd av missförstånd 
som kan hänföras till bristande förståelse av de institutionella ramarna, 
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exempelvis hur man ska fylla i sitt cv på en blankett. De missförstånd som 
uppstår i hennes studie förblir dolda för de inblandade, men genom efter-
intervjuer tas de upp till ytan. Trust är en av de kvaliteter som rekryterarna 
bedömer som viktigast i samtalen med de arbetssökande, dvs. de förväntas 
vara pålitliga, tillförlitliga och trovärdiga.  

Avslutningsvis vill jag peka på några studier från den nordiska språk-
miljön. I Norge har Jan Svennevig (2001) studerat samtal där arbetslösa 
invandrare diskuterar sin framtid inom utbildning och arbete på arbets-
förmedling och socialkontor. I olika studier beskrivs exempelvis omformu-
leringar av frågor (2003) och annan-repetition (other-repetition, under utg.) 
i dessa samtal. Annan-repetition i detta sammanhang innebär att tjänste-
mannen eller den arbetssökande upprepar talarens tur eller delar av den och 
på det sättet markerar att man tagit emot informationen. Repetitionerna 
delas in i tre typer: de som är knutna till innehållet i samtalet, till den insti-
tutionella aktiviteten eller till språkliga problem.  

Salla Kurhila (2003) har med samtalsanalys analyserat både institu-
tionella samtal och vardagssamtal med ungefär hundra andraspråkstalare 
från hela världen som har olika färdighetsnivåer i finska. Samtalen kommer 
till största delen från korta möten vid disken i utbildningsinstitutioner dit 
andraspråkselever i finska kommer för att få hjälp med ansökningar. Hon 
ställer sig bland annat frågan i vilka interaktionella kontexter moders-
målstalare rättar andraspråkstalare. De flesta språkliga fel i Kurhilas studie 
rättas inte. I de fall grammatiska fel trots allt rättas av modersmålstalaren 
ligger de ofta inbäddade i en naturlig nästa aktivitet i samtalet, till exempel i 
ett svar (utbyggda svar, extended answers). Ett annat exempel är då moders-
målstalaren i modifierad form upprepar andraspråkstalarens svar (candidate 
understanding). I en sådan presenterar modersmålstalaren sin tolkning av 
vad som sades i föregående tur, vilket blir en kontroll av att hon som 
lyssnare har förstått och tolkat något på ett avsett sätt. Upprepningen är ett 
sätt att försäkra sig om intersubjektivitet i ett institutionellt samtal där det är 
viktigt att informationen blir korrekt.  

I flera studier av andraspråkssamtal bland annat från Danmark (Gardner 
& Wagner 2004) vill Gardner & Wagner visa att ”no interactional pheno-
mena have been found exclusively in second language talk” (2004:3). 
Andraspråkssamtal innehåller med andra ord samma interaktionella drag 
som andra samtal, men vissa drag kan i stället vara vanligare i dessa samtal. 
Med en samtalsanalytisk metod visar man bland annat att modersmåls-
talaren orienterar sig mot sin institutionella roll, medan de språkliga till-
kortakommanden som rollen som andraspråkstalare innebär endast fokus-
eras av andraspråkstalaren själv. Reparationsorganisationens möjligheter är 
ett viktigt hjälpmedel för att upprätthålla balans i interaktionen. 

Sammanfattningsvis kan relationen mellan tidigare forskning och min 
studie knytas till följande skillnader: Forskningen om samtal mellan andra-
språkstalare och modersmålstalare har tidigare ofta utgått från ett individua-
liserat synsätt på språkbruk, där talakter har studerats som individuella 
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handlingar eller där isolerade yttranden setts om informationsöverföring 
Här ses i stället interaktion som social handling och som ömsesidigt 
konstruerad. Språkbruk är mångfunktionellt med fler och andra funktioner 
än att överföra information. 

Ett fokus i många tidigare andraspråksstudier har varit språkinlärning. I 
min studie ligger istället fokus på språkbruket, dvs. jag analyserar hur 
andraspråkstalaren använder de resurser som för tillfället står till buds utan 
att fokusera på om hon gör ”rätt” eller inte.  Syftet är att se hur hon 
tillsammans med andra klarar sig med de resurser hon har.  

Data har i många studier varit eliciterade, till exempel genom discourse  
completion tasks. Jag vill här studera samtal där verksamhetens ramar och 
samtalets kommunikativa syften tydligt klargörs, eftersom det påverkar de 
roller som deltagarna har i samtalet och därmed det sätt på vilket språket 
används.  

Slutligen har många studier om andraspråkssamtal fokuserat problem och 
missförstånd, medan mitt syfte är att se hur man gemensamt kan arbeta för 
samförstånd i samtal.  



3 Teoretiska utgångspunkter  

Detta avsnitt inleds med en relativt bred historisk tillbakablick och ut-
mynnar i studiens teoretiska utgångspunkter. Jag närmar mig mening och 
förståelse genom att presentera en syn på språk och kultur som sociala 
konstruktioner som emanerar ur social handling. I det sista avsnittet (3.5) 
beskrivs hur meningsskapande kan tänkas gå till som en ömsesidig process 
mellan samtalsdeltagare som begränsas och möjliggörs av kontextuella 
resurser på global och lokal nivå. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 
preciserade frågeställningar. 

3.1 En historisk tillbakablick 
Tanken att språket är medel och till och med enda förutsättningen för tanke, 
perception och omvärldsuppfattning har påverkat och utmanat många 
lingvistiskt inriktade forskare. Forskare som Humboldt (1800-talet), Boas, 
Sapir och Whorf (1900-talets första hälft) diskuterar alla sambandet mellan 
språk, kultur och tanke (se exempelvis Gumperz & Levinson 1996). Diskus-
sionen har bland annat gällt om språk och tanke är beroende eller oberoende 
av varandra samt hur de förhåller sig till sociala system som kultur. Sapirs 
arbete lyfte exempelvis fram språkets betydelse för kulturella studier, vilket 
tidigare inte varit ett självklart samband (forskningsgrenen lingvistisk antro-
pologi). Analyserna byggde i stor utsträckning på lexikala skillnader mellan 
olika språk, dvs. det var språkets lexikon som representerade vad språk 
ansågs vara (Hinnenkamp 1995). Diskussionen under första delen av 1900-
talet kan sammanfattas i den så kallade Sapir-Whorf-hypotesen i vilken 
hävdas att språket underlättar, alternativt avgör, vår uppfattningsförmåga 
och verklighetsuppfattning. Språket anses med andra ord påverka männi-
skans sätt att tänka, och människor som talar olika språk tänker därför enligt 
detta synsätt på olika sätt: ”[The thinking process] will be found to be 
FUNDAMENTALLY DIFFERENT for individuals whose languages are of funda-
mentally different types” (Whorf [1927–41] 1956:67 fotnot 5, versaler i 
original).  

Hypotesens språkliga determinism eller relativitet bygger i sin tur på en 
kulturell determinism: varje kultur är ett unikt eller stängt, koherent system 
med gemensamma normer och värderingar som formar individen. Det är 
kulturen som påverkar människors sätt att tänka och det sker genom språket 
(Gumperz & Levinson 1996:2). I studier som bygger på detta antagande ses 
kulturella grupper som homogena. Även språk ses som fasta system, som 
strukturer som alla språkbrukare delar. Dessa utgångspunkter har lett till att 
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man studerat skillnader mellan olika språkliga system och överfört denna 
skillnad till skillnader mellan kulturella grupper (Gumperz 2001:35f). (För 
en nyupptagen diskussion av språklig relativitet, se Duranti & Goodwin 
1992, Lucy 1992, Gumperz & Levinson 1996, Niemeier & Dirven 2000.) 

Bilden av kulturella och språkliga grupper som homogena och olika 
varandra började förändras under 1960-talet, bland annat genom att kogni-
tiva studier kom att framhålla människors gemensamma anlag, samtidigt 
som lingvister fann semantiska universalier i exempelvis färgsystemet 
(Gumperz & Levinson 1996:3). Men det var i huvudsak en ny språksyn som 
förändrade synen på sambandet mellan språk och kultur. Genom att se språk 
som medel för kommunikation snarare än som ett slutet strukturellt system 
lyfte exempelvis Lévi-Strauss (1963) fram språket som ett medel genom 
vilket vi både lär och upprätthåller kultur. Språket blir härigenom inte bara 
en förmedlare av kulturella normer och värderingar utan språket bevarar, 
konstituerar och förändrar kulturell praktik.  

En av de största förändringarna bidrog Dell Hymes till. Han menar att 
språkvetenskapen måste vara socialt grundad: ”a socially constituted lingui-
stics is concerned with contextual as well as referential meaning, and with 
language as part of communicative conduct and social action” (Hymes 
1974:196f). Hymes introducerade en systematisk metod där det ömsesidiga 
beroendet mellan språk, tal, kommunikation och kultur blev synligt, en 
analysmodell av en kommunikationssituation kallad SPEAKING (1972:59ff). 
Modellen har en bred kontextuell ram, där både lingvistiska och icke-
lingvistiska drag finns med. Kontexten är det fenomen som i slutändan 
skapar språklig mening i en situation och som gör kommunikation menings-
full, dvs. ger den mening. Språket som används som ett redskap till-
sammans med andra redskap för olika kommunikativa syften måste därför 
enligt Hymes studeras som ett socialt fenomen. Språk sett som ett slutet 
system räcker däremot inte för att förklara många språkliga fenomen. Man 
skulle också kunna uttrycka det som att vår förståelse av och kunskap om 
världen grundar sig i diskursen, i sociala handlingar där språket används i 
interaktion med andra för olika syften.  

Hymes modell visar hur språk och kultur förutsätter och är ömsesidigt 
beroende av varandra och därför bör studeras i sitt sammanhang. Hinnen-
kamp (1995:5) menar att kommunikation och kultur som separata enheter 
därför egentligen bara är provisoriska analysmedel: ”it has to be shown that 
the one is an integral part of the other, that culture is to be found within the 
use of language” (kursivering i original).  

Detta angreppssätt genomsyrar inte bara lingvistiken, utan har även fått 
genomslag i andra discipliner som av tradition har fokus på kulturella 
frågor. Sherzer (1987:295) var en av de första antropologerna att förespråka 
ett diskursperspektiv som utgångspunkt för kulturella studier:  

Discourse is the nexus, the actual and concrete expression of the language-culture-
society relationship. It is discourse which creates, recreates, focuses, modifies, and 
transmits both culture and language and their interaction. 
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Man kan alltså något förenklat säga att två traditioner har dominerat 
språkvetenskapen under 1900-talet: å ena sidan en ”produktsyn”: synen att 
kultur är normer och regler som förenar på förhand definierade grupper, och 
att språk på samma sätt är fasta språksystem som sägs äga giltighet för en 
viss grupp språkbrukare; å andra sidan en ”processyn”: en syn som betonar 
mötet mellan olika individer i en viss situation, och diskursen som den plats 
där språk och kultur skapas och ständigt återskapas och därigenom får 
mening – de är sociala konstruktioner.  

3.2 Språk och social konstruktion 
En förändrad vetenskaplig syn på verkligheten och vår kunskap om den 
sedd som sociala konstruktioner har de senaste åren lett till både en utveck-
ling av Hymes språksyn och synen på kulturbegreppet. Mänskliga kun-
skaper och erfarenheter ses med denna syn som historiskt och kulturellt 
specifika och som sociala konstruktioner, dvs. följder av komplicerade dis-
kursiva praktiker formade av mänskliga möten. Denna syn på kommunika-
tion som social handling och konstituerande praktik har sin grund i arbeten 
av exempelvis sociologer som Berger & Luckman (1966) och Giddens 
(1984) samt socialpsykologer som Shotter (1993). Socialkonstruktivister 
som följt i deras spår kallas av Wiseman för human action theorists 
(2002:213). Många olika forskningsinriktningar fokuserar i denna anda på 
social interaktion och språkbruk sett som situerad social handling (se 
exempelvis Burr 1995, Linell 1998a). Ur sociala handlingar stammar kun-
skapen om verkligheten, och språket är ett av människans viktigaste verktyg 
för att hon ska nå sina mål.  

Ett viktigt mål i samtal är att skapa gemensam förståelse i interaktionen 
för att få mening i det som sker. Även meningsskapandet kan därför ses 
som situerat i den bemärkelse att mening socialt konstrueras i interaktionen 
mellan samtalsdeltagarna här och nu. Språket och den kontext av olika slag 
som omger oss och som vi bär med oss är verktyg som vi har till vår hjälp 
för att förstå varandra och skapa mening i denna process (Duranti & 
Goodwin 1992:2ff). 

Mitt syfte är att beskriva meningsskapande i samtal mellan personer med 
olika språklig och kulturell bakgrund. Eftersom deltagarna i sådana samtal 
inte alltid kan ta gemensamma språkliga och kulturella referensramar för 
givna kan det gemensamma arbetet med att skapa situerad mening bli mer 
komplicerat än i andra samtal. Jag tar därför mitt avstamp i denna syn på 
verkligheten vilket innebär att jag ser på samtalen dels utifrån vilken social 
handling som ska utföras, dels utifrån att båda parter är delaktiga i 
interaktionen. Denna sociala handling innebär vissa ramar, vissa roller och 
vissa syften som påverkar hur deltagarna tolkar varandra i den menings-
skapande processen. För att förstå vad som händer i samtalen måste detta 
återspeglas i analysen.  
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3.2.1 Diskurs 
Dessa utgångspunkter i social handling och interaktion medför en analys 
som sammanför textuella och kontextuella företeelser, dvs. den visar hur 
språk och socialt liv är ömsesidigt beroende av varandra. Samhälle, kultur, 
situation, individ och språk möts i diskursen, eller med andra ord, vår 
förståelse av och kunskap om världen grundar sig i diskurs. Schiffrin 
(1994:42) menar att diskursanalys i ett sådant perspektiv innebär  

[…] to identify and analyze actions, performed by people for certain purposes, 
interpret social, cultural, and personal meanings, and justify our interpretations of 
those meanings for the participants involved. 

Jag kommer här att använda begreppet diskurs i denna betydelse och ser 
utgångspunkten som relevant för en studie om meningsskapande. En dis-
kursanalytisk utgångspunkt med denna definition gör det möjligt att be-
skriva interaktionsmönster med hänsyn exempelvis till olika asymmetriska 
roller i situationen. Ett syfte för mig är att se hur parterna hanterar sådana 
asymmetrier, institutionella, språkliga och kulturella.  

Ron Scollon (2001:6ff) föreslår tre teoretiska principer som grund för en 
diskursteori i vilken det ömsesidiga förhållandet mellan språkliga medel 
och sociala handlingar lyfts fram. De sammanfattar diskussionen ovan och 
speglar synsättet i min studie. Scollon utvecklar även principerna i ett antal 
följdsatser. Här återges principerna i min översättning och följdsatserna 
sammanfattas kort. Den första principen berör diskurs som social handling.  
 

1. Principen om social handling: Diskurs förstås bäst som sociala hand-
lingar, inte som representativa system, tankar eller värderingar. 

 

Social praktik utgörs av specifika sociala handlingar och deltagarnas sam-
lade erfarenhet av sådana handlingar. Ett ekologiskt eller holistiskt studium 
av social praktik innebär att både aktörerna och de medel de använder, 
exempelvis språket eller andra meningsskapande objekt, måste ingå. De 
sociala handlingarna ställer även krav på att aktörerna positionerar sig som 
individer och som social grupp. 

För det andra handlar diskurs om kommunikation som meningsskapande. 
 

2. Principen om kommunikation: Termen ”social” i ”social handling” inne-
bär ett gemensamt meningssystem. För att en handling ska vara social 
måste den kommuniceras. 

 

Aktörerna förhandlar och konstruerar gemensam förståelse i interaktionen. 
Situerad mening skapas därvid med hjälp av olika kulturella redskap 
(cultural tools). Redskapen kan vara språket och icke-verbala signaler, för-
väntningar på verksamhetstypen, kunskapen om samhälleliga institutioner, 
tidigare erfarenheter etc. Dessa redskap är alla bärare av och förmedlar 
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sociokulturell historia. Handlingar och diskurs förmedlas via dessa redskap 
som dessutom alla ingår i komplexa relationer till varandra.  

För det tredje produceras och reproduceras social praktik i interdiskurs-
ivitet och intertextualitet. 
 

3. Principen om historia: ”Social” betyder ”historisk” med innebörden att 
delad mening har sitt ursprung i gemensam historia eller gemensamt 
förflutet.  

 

All diskurs, och de texter och yttranden som ingår, är del av en lång rad 
liknande situationer, både som ägt rum och som kommer att äga rum. 
Deltagarnas handlingar grundar sig i tidigare erfarenheter och upplevelser 
som de bär med sig in i varje situation där de sätter sina spår i den pågående 
interaktionen. Interaktionen har därigenom ett dialogiskt förhållande både 
till tidigare och efterföljande situationer av liknande slag, den är intertext-
uell. Per Linell betonar denna viktiga aspekt (1998a:47): 

Knowledge, feelings, meanings and messages are not entirely constituted on the 
spot, but they are re-created, re-produced, re-negotiated, re-conceptualized and re-
contextualized in situ. 

Synen på språk och kultur som socialt konstruerade i dialog både i inter-
aktion i nuet och som rekonstruktion över tid sammanfattas av Linell i 
formuleringen den dubbla dialogiciteten (1998a:54):  

[...] dialogue exhibits a double dialogicality; it is ’dialogical’ both in the contexts 
of in situ interaction and within the sociocultural practices established over long 
traditions of indulging in such interactions. 

Rent allmänt vill jag i denna studie undersöka på vilket sätt dessa principer 
äger giltighet med särskilt fokus på några av de interaktionella och kontext-
uella redskap som används för att skapa mening och med fokus på de 
asymmetrier som återfinns i deltagarnas roller.  

3.2.2 Dialogism 
Linells sammanfattande begrepp, den dubbla dialogiciteten, grundar sig 
bland annat i litteraturteoretikern och språkfilosofen Michail Bachtins 
idéer.3 Han levde och verkade i Ryssland och Sovjetunionen 1895–1975 och 
hans tankar kan sammanfattas i begreppet dialogism.  

Bachtin ställde sig kritisk till den monologiska syn på språk och 
meningsskapande som länge varit förhärskande i den västerländska tradi-
tionen. Språk kan varken ses som en helt individuell, kreativ process 
(individualistisk subjektivism) eller som ett fast samhälleligt normsystem 
(abstrakt objektivism) menar Bachtin. Bilden av kommunikation som 
                                           
3 Ryskans <х> återges med <kh> i engelska och <ch> på svenska, alltså Bachtin (NE).  
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överföring av information och avsikter från sändare till mottagare reducerar 
människan till en atomistisk varelse utan sammanhang (Dysthe 1999:9). 
Inte heller språklig mening kan beskrivas och förklaras enbart genom 
studiet av enskilda individer:4 

Not a single instance of verbal utterance can be reckoned exclusively to its 
utterer’s account. Every utterance is the product of the interaction between 
speakers and the product of the broader context of the whole complex social 
situation in which the utterance emerges. (Vološinov  [1927] 1976:79, kursivering 
i original) 

Bachtin förespråkar en annan språksyn, språk sett varken som före-
kommande inuti eller utanför individen, utan mellan individer i en viss 
kontext. Den dialogiska tanken går som en röd tråd genom Bachtins arbeten 
och i den grupp där han verkade. Grundtanken är att jaget alltid måste 
definieras i relation till andra, och därför är dialog och kommunikation 
primärt både då vi vill studera sambandet mellan samhälle och individ och 
då vi vill studera den enskilda människan. ”In becoming aware of myself, I 
attempt to look at myself, as it were, through the eyes of another person, 
another representative of my social group, my class.” (Vološinov [1927] 
1976:87.) (Även en individs inre monolog är egentligen en dialog, en dialog 
med en själv med ett bachtinskt synsätt.) 

Det innebär för Bachtin att dialog måste förstås på olika plan, det som 
Linell kallar den dubbla dialogiciteten. Dialog är för det första yttranden i 
samverkan med varandra, jaget i interaktion med någon annan. Men denna 
dialog är för det andra samtidigt inbäddad i och del av en större socio-
kulturell dialog. Jaget är i interaktion med en sociokulturell kontext som 
både har varit, är nu och vars framtid formas av detta dialogiska samspel. 
Dialogen är härigenom inte statisk utan ständigt i förändring. Varken ytt-
randen eller kontext betyder något som fristående enheter utan båda konsti-
tuerar ömsesidigt varandra.  

Bachtins tankar innebär därför även att mening och förståelse skapas i 
samspelet med andra. Bachtin skiljer mellan betydelse (meaning) och 
innebörd eller mening (sense).5 Han menar att ord och satser är betydelse-
bärande enheter i språket i så måtto att de har språkliga betydelser som är 
möjliga och att vi därför kan förstå enskilda ord och satser. Men vi kan inte 
ge svar eller återkoppling på dessa språkliga enheter om det inte finns något 
mer, en kontext som gör att de övergår till att vara yttranden med en avgör-
ande och fullständig innebörd/mening. Först då blir de meningsfulla.  

Men om denna sats är omgiven av en kontext, då erhåller den sin egen fullständiga 
innebörd endast i denna kontext [...] och det är bara på detta hela yttrande [...] som 
det går att svara. (Bachtin [1952–53] 1997:224, kursivering i original) 

                                           
4 Somliga menar att Bachtin även författat de texter som Vološinov står som författare 
till. De ingick i en grupp med författare och tänkare med gemensamma idéer. 
5 På svenska och engelska kan orden mening och meaning ha flera semantiska drag; drag 
som innebär avsikt och drag som innebär situerad mening. Här avses situerad mening. 
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Jag kommer att använda orden betydelse respektive innebörd eller mening 
med denna distinktion i åtanke. Ord och fraser kan alltså ha potentiella 
betydelser (som kan ses som sociohistoriskt uppkomna), men situerad  
mening skapas i interaktion i en viss kontext. 

Jaget utformar alltså enligt Bachtin sitt yttrande och sitt budskap i den 
dubbla dialogiciteten, beroende på den andra och på kontexten. Den andra 
är med och skapar mening i och med sin roll som den till vilken yttrandet 
adresseras. I nästa steg kontrolleras förståelse i och med lyssnarens respons 
och värdering. 

Understanding comes to fruition only in the response. Understanding and response 
are dialectically merged and mutually condition each other; one is impossible 
without the other. (Bachtin 1981:282) 

Varje yttrande får sin mening i mötet med en adressat (adressivitet 
1997:234) och detta möte utgör en unik kontext, vilket ger yttrandet en unik 
innebörd. Diskursen har alltså inga fasta referentiella innebörder utan ytt-
randen färgas av adressaten, situationen, värderande och känslomässiga 
perspektiv etc. Detta innebär att för att beskriva den intersubjektiva för-
ståelse som parterna i ett samtal försöker uppnå, måste man ta sin utgångs-
punkt i den situation som omger samtalet samt studera adressatens respons.  
Däri ligger nyckeln till förståelse mellan parterna. En analys av gemensam 
förståelse är alltså mer lyssnar- än talarorienterad.  

Bachtin betonar också att förståelse inte finns utan en värdering 
(evaluation), så att förståelse och värdering konstituerar varandra ömse-
sidigt. Bachtin tar upp detta ur två aspekter. För det första innebär en 
värdering att talaren måste formulera eller uttrycka sitt yttrande på ett visst 
sätt, vilket innebär att ett visst perspektiv uttrycks (Vološinov 1973:103). 
För det andra innebär värderingen en konkurrens mellan lyssnarens egen 
världsbild och perspektiv och talarens världsbild och perspektiv. I denna 
process måste lyssnaren vara beredd att förändra och nyansera sin position 
(Bachtin 1986:142). 

En annan viktig fråga som Bachtin tar upp är huruvida någon part har 
tolkningsföreträde i meningsskapandet. Bachtin menar att den mening som 
skapas också är en kamp och ett samspel mellan olika röster. Bachtins 
röstbegrepp är en metafor som beskriver hur våra yttranden kan ses som 
responser på andra yttranden av många olika slag. Den personliga rösten har 
inte enbart sitt ursprung i oss själva, utan vår sociala och kulturella miljö 
talar till oss i många konkurrerande röster som vi svarar på. Vår röst är på 
samma gång både individuell och social. Å ena sidan representerar rösten 
jagets, den talandes, person i valet av perspektiv som svar på dessa röster 
och med de spår av tidigare erfarenheter och val som detta perspektiv 
representerar. Å andra sidan har jagets röst en social sida då den rymmer en 
mängd olika andra röster av andra tidigare språkbrukare som den reflekterar 
och ger respons på. Den som talar ger därigenom uttryck för avlagringar av 
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andras röster, på samma gång som det som sägs är en respons på andra 
yttranden. Metaforen visar att den talandes röst och yttrande inte är statiska 
utan utgör delar av en ständigt pågående sociokulturell/sociohistorisk pro-
cess som pekar både bakåt och framåt i tiden, samtidigt som den är svar på 
andras yttranden i nuet. Mening förhandlas och skapas i denna kamp mellan 
olika röster i samtalet. 

Det dialogiska samspelet mellan röster är för Bachtin det element som 
skapar utveckling, kreativitet och förståelse mellan parterna. Dialogen är 
därigenom i ett första steg en förutsättning för meningsskapande och för-
ståelse, men också i ett andra steg möjligheten till något nytt. Om dialogen 
tystas, om monologen tar över, blir diskursen auktoritär och utvecklingen 
avstannar. Kampen mellan monolog och dialog pågår ständigt och för 
Bachtin är det uppenbart att monolog betyder makt och auktoritet. För 
Bachtin var detta ett sätt att kritisera en politisk verklighet, men också ett 
sätt att gestalta mänsklig ideologi och mänskliga villkor. Bachtin motsatte 
sig Hegels idé om tes–antites–syntes, eftersom han menade att en syntes 
innebär en monologisering. För Bachtin innebär utveckling i stället att hålla 
dialogen igång.  

Om man vill studera hur det arbetssökande jaget förstås och konstrueras 
både i förhållande till en institutionell samtalspartner i erfarenhetsintervjun 
och i förhållande till samhällets och arbetsgivares bild av arbetstagare är 
Bachtins tankar en relevant startpunkt. Idéerna speglar i hög grad teorier om 
språk och meningsskapande som social handling. Det som Bachtin dess-
utom tillför och som för de sociala teorierna längre för just denna studie är 
för det första hans problematisering av kampen mellan olika röster i detta 
samspel. Att det i responsen ligger en värdering och ett perspektivtagande 
gör Bachtins tankar viktiga för studiet av institutionella samtal med många 
till synes väsentliga asymmetrier. Asymmetrierna påverkar rättigheter och 
möjligheter att göra sin röst hörd genom ett visst perspektiv. Frågan om 
tolkningsföreträde är också viktig i förlängningen av detta.  

En annan intressant uppföljning av Bachtins idéer i min studie är att se 
rent empiriskt i samtalen hur röster blir uttryck för och speglingar av andra 
röster i en dynamisk interaktionell process där responsen på andra yttranden 
är en väsentlig del av meningsskapandet. Självpresentationen är en sam-
konstruktion, men är det möjligt att i samtalen studera hur rösterna repro-
duceras i en intratextuell och intertextuell process?  

För det tredje betonar Bachtin den dialogiska utvecklingen och varnar för 
monologisering. Bachtins önskan om att hålla dialogen igång kan här, 
applicerat på språkliga och kulturella olikheter, ses som att olikheter inte är 
ett hot utan en möjlighet att skapa något nytt tillsammans (Dysthe 1999:16). 
Ett institutionellt samtal som en anställningsintervju karaktäriseras dock av 
en viss monologisering i och med det tolkningsföreträde som ligger i den 
institutionella representantens roll. I kombination med kulturella och språk-
liga asymmetrier kan denna monologisering också ses som en typ av insoci-
alisering för arbetssökande från olika länder. Frågan är på vilket sätt utveck-
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ling i bemärkelsen ständigt pågående dialog kan gå hand i hand med en 
socialiseringsprocess.  

3.3 Kulturbegreppet  
Ett grundläggande behov för människor som sociala varelser är samtal med 
andra människor. Samtal kan beskrivas som en socialt organiserad aktivitet 
med universella förtecken i det att vi anpassar oss till varandra under 
samtalets gång (Erickson & Shultz 1982). Förutom sociala varelser är vi 
också kulturella varelser tillhörande olika gemenskaper (språkliga, sociala, 
yrkesmässiga etc.) där vi delar kunskaper, erfarenheter, normer och värder-
ingar med en grupp andra människor.  Möten och samtal mellan personer ur 
olika gemenskaper kan därför beskrivas som både socialt och kulturellt 
organiserade. En sociokulturell teori försöker spegla dessa olika sidor av 
människan, både den universellt sociala och den specifikt kulturella. Ovan 
har jag försökt ta upp några av de likheter vi kan finna för människors 
deltagande i samtal. Men hur beskriver och hanterar vi kulturella olikheter 
mellan människor? 

I globaliseringens spår har kulturbegreppet och ordet kultur fått nya 
användningsområden som reflekterar olika inställningar till globaliseringen 
som fenomen. Den traditionella definitionen av kultur som beskrevs i 
inledningen till detta kapitel ifrågasätts alltmer idag. Det är svårt att se 
kultur som ett integrerat system av inlärda beteendemönster som delas av en 
homogen grupp, liksom att kulturella drag överförs i en typ av transaktion i 
samtal. Samhällsutvecklingen har fått konsekvenser både för definitionen av 
kulturbegreppet, för synen på gränser mellan kulturella grupper och för 
synen på individens sociala och kulturella identitet.  

De stora sammanhangen påverkar i hög grad människors handlingar och 
synen på dem. Den internationella rörligheten, frivillig eller ofrivillig, ger 
idag nya förutsättningar för människors kontakter inom och över gränser. 
Hinnenkamp (1995:4) betonar hur olika villkor människor lever under i 
globaliseringens spår: ”Rights and obligations are quite unbalanced for the 
different types of foreigners.” 

För en del handlar det om minoritets- och majoritetsrelationer, för vilket 
begrepp som etniska minoriteter, etnicitet och kulturell identitet har myn-
tats. För andra handlar det om affärs- eller studiekontakter eller politiska 
relationer mellan olika länder. Kultur behöver inte handla om ett geografiskt 
territorium, utan globalisering och interkulturella kontakter ser mycket olika 
ut för olika personer och knyts därmed också starkare till individuella 
erfarenheter (Kramsch 2002:4). Detta ställer krav på forskningen att kunna 
integrera olika perspektiv på det som sker och att inte ta etablerade eller 
västerländska teorier och metoder för givna. Det finns inte endast ett sätt att 
tolka världen på. 
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Katarina Mattsson (2001) myntar i sin avhandling i kulturgeografi termen 
ekonomisk rasism med liknande postkoloniala utgångspunkter. Hon menar 
att diskussionen om invandrarna på arbetsmarknaden i Sverige ständigt 
utgår från begreppet kompetensbrist, en term som används för att legitimera 
en etnisk hierarki inom ekonomi och arbetsmarknad. Ett problem för forsk-
are som vill förändra den koloniala och rasistiska diskursen är dock bland 
annat de begränsningar som språket sätter: 

Inom postkolonial teori finns en uttalad vilja att försöka utmana de mentala 
hierarkier som präglar koloniala och rasifierade diskurser. Det finns samtidigt en 
välgrundad respekt inför att språket sätter gränser för möjligheterna att göra detta. 
[…] Dessa hierarkier av (o)likhet har återkommande uttryckts i en rumslig retorik 
och utifrån en endimensionell och ofta dikotom uppdelning av människor och 
kontinenter i vi och dem, familjära och främmande rum, framåtskridande och 
stillastående regioner och liknande rumsliga motsatspar. 

Mattsson (2001:187) efterlyser därför ”ett mer komplext tänkande kring 
rum och det rumsligas betydelse” i sökandet efter alternativa sätt att se på 
invandrare och kultur.  

Ett exempel på hur den postkoloniala diskussionen många gånger utgår 
från ett dikotomt tänkande är bland annat diskussionen om huruvida global-
iseringen leder till ett kulturellt heterogenare eller homogenare samhälle, en 
dikotomi som socialantropologen Jonathan Friedman (1994:102) motsätter 
sig. Han söker i stället efter en global antropologi i kontrast till ett väster-
ländskt och kolonialistiskt perspektiv:  

Ethnic and cultural fragmentation and modernist homogenization are not two 
arguments, two opposing views of what is happening in the world today, but two 
constitutive trends of global reality.  

Detta är intressant ur ett socialiseringsperspektiv, där det blir än viktigare 
att se och beskriva diskurs som dynamisk och föränderlig för att se hur 
parallella heterogeniserings- och homogeniseringstendenser kommer till 
uttryck.  

En liknande reaktion mot det stängda kulturbegreppet flyttar fokus från 
gruppen till individen som det intressanta. I stället för att använda begreppet 
kultur som ett verktyg som rekonstruerar en vi- och de-känsla bör vi, enligt 
antropologen Lila Abu-Lughod (1991), arbeta med begrepp som discourse 
och practice, connections och ethnographies of the particular. Discourse 
och practice handlar om de motsägelser, strategier, intressen och improvisa-
tioner som möter oss i vardagslivets diskurser och praktiker. Connections 
handlar om de nya relationer och nätverk, både direkta och indirekta, som 
skapas i en internationell värld med breda och nya kontaktytor och ur vilka 
en annan självbild föds. Detta i sin tur leder till en personcentrerad etno-
grafi, ethnographies of the particular, som studerar hur individer hanterar 
de situationer som uppstår i livet. 
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Postmodernistiska forskare som Giddens (1991) menar att jaget i Late or 
High Modernity är ett livslångt identitetsprojekt med oändliga valmöjlig-
heter då det gäller identitetsskapande. Enligt en annan forskare, Homi 
Bhabha (1994), är individens kulturella identitet idag en hybrid: individen 
känner sig osäker och kämpar mellan olika alternativa identiteter. Bhabha 
betonar att identitetsskapande dock inte sker genom ett val mellan att till-
höra vi eller de, utan det sker i ”the Third space of enunciation” (1994:37) 
(”ett tredje ambivalent och motstridande artikuleringsrum”, Mattsson 
2001:139).  

Utifrån ett sådant resonmenang är det relevant att studera de stora sam-
manhangen i faktiska mänskliga möten för att bättre förstå mänskligt 
handlande som kulturellt handlande. På samma sätt som man kan 
kontrastera två språksyner kan man därför se kultur antingen som produkt 
eller process, som ett fastlagt system eller som en social konstruktion in 
situ. Om vi är intresserade av att skifta fokus från en jämförelse mellan 
olika grupper eller kulturer till samkonstruerande aspekter är det genom ett 
interaktionellt perspektiv som vi kan studera hur kultur tar sig uttryck. 
”Culture is a verb” säger Street (1993) och menar med det att kultur mani-
festeras i diskursen i aktivt samspel mellan människor. Med detta synsätt 
lämnar man begreppet kultur sett som en produkt, ett substantiv, med frågor 
om vad kultur är och ser i stället kultur som en handling, som ett verb med 
en aktör och med frågor som hur och varför.  

I interaktionen har människor hjälp av kulturella redskap som språket och 
andra kulturella kunskaper och erfarenheter för att skapa mening och i för-
längningen av det kunskap. Beroende dels på syftet med handlingar och 
dels på vilka som interagerar skiftar behovet av vilka redskap som behövs 
från situation till situation. Scollon & Scollon (2001:544) beskriver kultur-
ens roll i detta synsätt: 

[…] the role of culture and other a priori categories in this model is as historical 
and cultural archives of tools through which social actions are taken by 
participants.  

Jag vill dock återkomma till att vi inte får glömma bort balansen mellan 
människors likheter och olikheter. Titeln på boken Det allmänmänskliga 
och det kulturbundna av etnologen Åke Daun (1999) vill visa att kultur-
begreppet också får nya dimensioner när vi lyfter fram likheterna mellan 
människor och inte låter oss förblindas av olikheterna. För att förstå 
människan, hennes kultur och beteende måste vi ta hänsyn till såväl ”den 
biologiskt evolutionära historia som hon delar med resten av mänskligheten, 
den kulturellt sociala historia, som hon delar med andra i sitt samhälle, och 
slutligen hennes personliga livslopp” (Uddenberg 1999). Det är i spännings-
fältet mellan dessa faktorer som kultur skapas och återskapas.   

 Att på detta sätt se kultur som sociala system som vi bär med oss in i 
varje enskild kommunikationssituation, eller annorlunda uttryckt, kultur 
som gruppnormer som kommer till uttryck i individen tillsammans med 
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hennes biologi och personliga livslopp i interaktionen med andra, är en ut-
maning för en dynamisk analys- och förklaringsmodell.  

Rampton (2001) menar att med det diskursiva synsätt som vuxit fram 
under de senaste åren erkänns den roll som övergripande sociala, ekonom-
iska och politiska system spelar, men att det samtidigt är väldigt svårt att 
förutsäga på vilket sätt dessa system påverkar individer i enskilda 
situationer. Därför är det viktigt, menar Rampton, att närmare studera hur 
individer tolkar skillnader mellan människor i en lokal kontext. En intres-
sant reflektion som Rampton (2001:276) gör är att möten där kulturella 
skillnader mellan deltagarna görs relevanta i diskursen medför en högre 
grad av metaspråklig och metakulturell medvetenhet hos deltagarna:  

Among other things, a ’linguistics of contact’ attends to the heightened 
metacultural and metalinguistic awareness generated through sociolinguistic 
encounters with ’difference’. 

Dessa utgångspunkter innebär att man metodiskt rör sig mot ett innanför-
perspektiv (Börestam Uhlmann 1994:136) i den empiriska analysen. Då 
människor använder olika delar av sin kulturella repertoar i samtal, är det 
inifrån samtalet och dess aktörer som man kan se vad som görs relevant, 
används och (åter)skapas i interaktion. Man försöker därigenom komma åt 
deltagarnas egen tolkning av språkhandlingen och hur den förhåller sig till 
deras syfte(n): ”its [culture’s] conceptualisation should be based on those 
features that the members in their interaction with others feel to be relevant 
and distinctive” (Knapp & Knapp-Potthoff 1987:5).  

Kulturell asymmetri i form av deltagarnas olika språkliga och kulturella 
etniska bakgrund präglar samtalen i denna studie. Diskussionen ovan visar 
att förändringar på samhällelig nivå kan få konsekvenser för lokala möten 
människor emellan. Frågan i denna studie gäller i vilken utsträckning dessa 
förändringar märks i rekryteringssamtal. Spelar de någon roll och i så fall på 
vilket sätt? En intressant fråga är också huruvida Ramptons tanke om större 
metaspråklig och metakulturell medvetenhet kan spåras i mitt material. Man 
kan spekulera i om en sådan medvetenhet tar sig faktiska uttryck i inter-
kulturella samtal eller om det krävs en reflekterande och styrd (efter)inter-
vjusituation för att lyfta fram sådana drag.  

En annan frågeställning som tangerar frågan om metakulturell medveten-
het gäller Friedmans tankar omkring homogenitet och heterogenitet i 
mångfaldssamhället. Frågan är om och på vilket sätt socialisering respektive 
mångfald kan ses som parallella tendenser i ett interkulturellt möte, liksom, 
i ett längre perspektiv, i anpassningen till och förändringen av institutionella 
verksamheter.  
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3.4 Interaktionell sociolingvistik 
Synen på diskurs som den plats där språk och kontext samverkar på olika 
nivåer, samhällelig, situationell och lokal, är en av hörnstenarna för den 
interaktionella sociolingvistiken. Inom denna forskningsinriktning studeras 
språkbruk ofta med fokus på den lingvistiska och kulturella mångfalden och 
variationen i samhället.  

Denna ganska vida forskningsinriktning har sitt ursprung i såväl lingvis-
tik som etnografi, antropologi och sociologi. Antropologen John Gumperz 
var en av upphovsmännen, inspirerad av Dell Hymes kommunikationsetno-
grafiska arbete. De båda ville se språk och kultur som kommunikation och 
situerat meningsskapande snarare än fasta, idealiserade strukturer som inom 
sociolingvistiken traditionellt hade kopplats till i förväg definierade sociala 
kategorier.  

Forskare som arbetar i denna tradition, som Frederick Erickson, Deborah 
Tannen, Celia Roberts och Peter Auer, beskriver ofta samtal i institutionella 
miljöer i vilka samtalsdeltagarna inte alltid delar lingvistisk kod och 
bakgrund, och fokus för studierna är ofta meningsförhandling. Gumperz 
(1999:454) menar att interaktionella sociolingvister genom att fokusera på 
de meningsskapande processerna försöker visa hur parterna i samtal når 
sina kommunikativa mål: 

The aim is to show how individuals participating in such exchanges use talk to 
achieve their communicative goals in real life situations by concentrating on the 
meaning making processes and the taken-for-granted background assumptions that 
underlie the negotiation of shared interpretations. 

Styrkan i Gumperz studier ligger bland annat i att han med analytiska 
redskap genom mikroanalys, grundad i etnometodologins samtalsanalys, 
empiriskt lyckas visa hur språk och kultur ömsesidigt konstituerar varandra 
i situerad social praktik. Detta gör han genom att lyfta fram drag i kontexten 
som bidrar till deltagarnas tolkning av samtalet. Tanken att både den lokala 
situationskontexten och den sociala och kulturella bakgrundskontexten 
medverkar till tolkningen av det som sägs är ett av Gumperz viktigaste 
bidrag till forskningen. Gumperz (1982, 1992b, 1999) menar att kontext 
inte kan ses som ett statiskt begrepp, utan den kontext som samtals-
deltagarna grundar sin tolkning av och sina hypoteser om samtalet på 
framkallas kontinuerligt under interaktionen. I samtal används hela tiden 
verbala och icke-verbala s.k. kontextualiseringssignaler (contextualisation 
cues, 1982:131, 1992b:231, Auer 1992:24). Det kan gälla tonfall, pauser, 
lexikala val och annat som signalerar hur samtalsbidragen ska tolkas av 
mottagaren här och nu. Alla sådana signaler som används tillsammans med 
grammatiska och lexikala signaler ”serves to construct the contextual 
ground for situated interpretation, and thereby affects how constituent 
messages are understood” (Gumperz 1999:461). 
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Kontextualiseringssignaler har betydelse för hur samtalsdeltagarna tolkar 
varandra under det pågående samtalet med hjälp av kunskap om social och 
kulturell kontext och lokal kontextuell information. Förmågan att använda 
och tolka dem är en del av den kommunikativa kompetensen. I ett samtal 
där deltagarna har olika bakgrund och olika förväntningar kan samtals-
deltagarna omedvetet använda kulturellt bestämda diskursstrategier och 
kommunikativa stilar, varvid missförstånd kan uppstå eftersom dessa 
signaler inte alltid används och tolkas på samma sätt av deltagarna.  

Gumperz begränsar sig alltså inte till den lexikala informationen i 
analysen av samtalet utan tar även in suprasegmentella element som pro-
sodi, rytm och tempo, vilket är ett annat av hans viktiga bidrag till 
forskningen. 

Gumperz tidigaste studier har kritiserats av bland andra Meeuwis & 
Sarangi (1994), Sarangi (1994a, 1994b) och Shea (1994) för att de inte 
sätter in samtalen i en tillräckligt bred social och kulturell ram. Gumperz tar 
sin utgångspunkt i den kontrastiva analysen av kulturella diskursmönster 
och fokuserar enbart problemsekvenser i samtalet, vilket kan tolkas som om 
etnicitet och kulturell bakgrund ensamt är förklaringen till de missförstånd 
som beskrivs. Kritikerna menar att Gumperz arbetar med en förutfattad 
mening om situation och samtalsdeltagare, vilket kan leda till en cirkel-
definition med kultur både som en förutsättning och en förklaring. Studier-
na “come to ’stereotype’ intercultural communication as more ’inter-
cultural’ than ’communicative’ in nature” (Meeuwis & Sarangi 1994:311). 
Om man sätter in det interkulturella mötet i en vidare samhällelig, 
institutionell och diskursiv ram är det lättare att spåra även andra förklar-
ingar till missförstånd såsom samhälleliga strukturer, situationen eller per-
sonliga drag, menar Sarangi (1994b:422).  

Shea betonar dessutom att diskursen måste ses som gemensamt skapad 
interaktion. Det ger fel signaler att ge andraspråkstalaren skulden för att 
samtalet inte fungerar, vilket Gumperz tidigaste analyser enligt Shea gör. 
Då tar man inte hänsyn till vetskapen om att tolkningen konstrueras i 
samspel och att andraspråkstalarens flyt eller förmåga även delvis är en 
funktion av modersmålstalarens samtalsbidrag. Båda parter är delaktiga i 
förståelsearbetet. Följden blir en ensidig analys där all skuld för miss-
förstånd läggs på andraspråkstalaren menar Shea (1994:358): 

[…] a mismatch analysis is potentially disempowering for NNSs because it 
unintentionally supports the political and economic status quo of a society unjustly 
biased against minority cultural groups.  

Kritikerna förespråkar följaktligen en bredare analytisk ram och föreslår att 
man tar sin utgångspunkt i studiet av verksamheten som sociokulturellt 
styrd och diskursen som det konkreta uttrycket för sambandet mellan verk-
samhet, språk och kultur. Fokus bör inte ligga på eventuella brister i den 
ena samtalspartens språkliga förmåga utan på hur samtalsdeltagarna 
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tillsammans hanterar de asymmetrier och skillnader av olika slag som 
faktiskt blir synliga i den aktuella situationen.  

Gumperz grundantagande om att deltagarna i ett samtal kontinuerligt 
tolkar yttranden utifrån en dynamisk kontext är en viktig utgångspunkt för 
denna studie. Liksom Gumperz kritiker menar jag dock att om man vill 
komma åt det interaktiva arbetet för att skapa förståelse är det viktigt att 
visa hur samtalsdeltagarna tillsammans hanterar de asymmetrier och 
skillnader av olika slag som blir synliga i den aktuella situationen. Det är 
också viktigt att det övergripande arbetet för förståelse är utgångspunkt om 
man vill studera eventuella förståelseproblem. För det tredje menar jag att 
även den övergripande verksamheten, förväntningarna på den och den 
sociala handling deltagarna förväntas utföra sätter viktiga spår i det arbete 
deltagarna gör för att förstå och tolka samtalet.  

3.4.1 En moralisk ordning 
Gumperz lyfter fram kontextens betydelse för hur mening skapas i inter-
aktion med andra. Sociologen Erving Goffman kompletterar bilden genom 
att visa hur även jaget och identiteten formas som social konstruktion i 
interaktionen med andra. Goffman bygger bland annat på pragmatikern, 
filosofen och socialpsykologen George Herbert Mead (1934) som beskrev 
hur en självbild konstrueras genom relationen till andra (”significant 
others”) och vårt sätt att projicera oss i andra. Goffmans tankar har även sitt 
ursprung i kinesiska och indianska föreställningar om ansikte som en 
situationell konstruktion (Goffman 1967:5f, fotnot 1), liksom i den franska 
sociologen Émile Durkheims (1895) idéer om social solidaritet.  

Goffman beskriver i sin artikel ”On face-work: an analysis of ritual 
elements in social interaction” (1955, tryckt 1967) hur människan och den 
bild hon har och ger av sig själv formas av och är en produkt av den sociala 
interaktionen. Människor förväntas i interaktion visa upp en bild av sig 
själva, inte för att de i sig själva har ett eget jag, utan för att de i gemensam 
social interaktion måste konstrueras som någon för att kunna fungera 
tillsammans i samhället. 

Universal human nature is not a very human thing. By acquiring it, the person 
becomes a kind of construct, built up not from inner psychic propensities but from 
moral rules that are impressed upon him from without. (Goffman 1967:45) 

Denna interaktiva konstruktion av jaget beskriver Goffman senare i teater-
metaforiska termer (1959). I samtal med andra framträder vi i olika roller. 
Vi är aktörer som presenterar och positionerar oss på olika sätt för att ge en 
bild av oss själva (impression management).  

I den sociala ordningen finns även en moralisk ordning (a moral order) 
inbäddad, vilket innebär att en del av det interaktiva arbetet innefattar så 
kallat ansiktsarbete (face work), i vilket vi visar respekt för både oss själva 
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och varandra på olika sätt. Att ansiktsarbetet i Goffmans version har en 
interaktiv och inte egocentrisk ansats – “not the individual and his 
psychology” – (1967:2) visas i definitionen av ansikte (face, 1967:5): ”the 
positive social value a person effectively claims for himself by the line 
others assume he has taken during a particular contact”.6 Individens ”line” 
kan ses som det ansikte vi visar upp och som vi måste upprätthålla på ett 
konsekvent sätt så att andra vet vad de kan förvänta sig. Detta innebär enligt 
Goffman att samtalsdeltagare arbetar aktivt både med att bevara sitt eget 
ansikte och att visa respekt för andras ansikte (1967:11): 

The combined effect of the rule of self-respect and the rule of considerateness is 
that the person tends to conduct himself during an encounter so as to maintain both 
his own face and the face of the other participants.  

En viktig poäng är att man samtidigt arbetar både med sitt eget och den 
andras ansikte (1967:14). 

Det sociala ansiktsarbetet ses av Goffman som trafikregler, eller som 
villkor, som interaktionen formas av. Reglerna är grundläggande gemen-
samma ritualer som man följer för att upprätthålla bilden av en gemensam 
verklighet. De påverkar och innebär därför begränsningar på den inter-
aktionella ordningen (the interaction order). Ansiktsarbetet är alltså vanligt-
vis inte något mål i sig utan ett gemensamt åtagande eller en moralisk 
överenskommelse mellan dem som interagerar (Goffman 1967:6). Det är ett 
jämlikt åtagande som inte styrs av institutionella roller, rättigheter eller 
strukturer. Den interaktionella ordningen bör därför studeras i sin egen rätt, 
sui generis (Warfield Rawls 2000:265). Att studera ansiktsarbetet är som att 
studera den kod eller de regler som samtalsdeltagarna använder då de 
kryssar mellan turerna, men reglerna säger inget om vart de är på väg, var-
för de vill dit eller varför de följer koden eftersom det kan finnas flera olika 
motiv för att följa den (Goffman 1967:12).  

För Goffman är det därför också viktigt att de villkor som styr den inter-
aktionella ordningen inte ses som desamma som de socialt nedärvda 
strukturer och begränsningar som präglar den institutionella ordningen. 
Institutionella regler eller strukturer utgör också villkor för interaktionen. 
För Goffman är de interaktionella begränsningarna dock mer grundläggande 
för individen än de institutionella (Warfield Rawls 2000:255f). Det finns 
alltså sociala begränsningar på interaktionen som varken är följden av 
sociokulturella rutiner och strukturer eller individuella drag.  

Om man ser Goffman som representant för västerländskt tänkande kan 
han kritiseras för att på västerländskt sätt, trots den interaktionella ansatsen, 
se jaget som en aktör som är ”almost obsessively concerned with his own 
self-image and self-preservation” (Bargiela-Chiappini 2003:1463). De 
frågor som ställs om hur social interaktion fungerar utgår från att jaget har 

                                           
6 Brown & Levinsons kognitiva modell av ansiktsarbete (1987) kan tolkas som mer 
individualistisk och tas inte upp här. 
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(eller bör ha) individuella interaktionella rättigheter. Den bilden kan mot-
sägas av att Goffmans utgångspunkt hela tiden är jaget som en social 
konstruktion (Warfield Rawls 2000:265). Goffmans synsätt kan dock även 
ifrågasättas utifrån att det kan finnas andra perspektiv på grundläggande 
regler för interaktion, exempelvis att sociala skyldigheter gentemot andra 
eller gentemot gruppen i stället kan styra interaktionen. Det finns alltså flera 
synsätt här: den sociala och moraliska ordningen kan ses som grundad på 
rättigheter för individen men den kan även ses som en ordning i vilken 
skyldigheter gentemot en själv och andra som medlemmar i en grupp i 
stället influerar det interaktionella arbetet (Bargiela-Chiappini 2003:1467). 

Goffman ser självpresentation i interaktion som ett grundläggande villkor 
snarare än som ett mål i sig. Det som komplicerar bilden eller som kommer 
utöver detta i min studie är att en arbetssökande i en rekryteringssituation 
även explicit presenterar sig själv, det är ett mål i sig. Parallellt med denna 
presentation måste hon också i interaktionen övertyga om att denna explicit 
uttryckta bild stämmer. Det institutionella kravet måste balanseras mot de 
krav som interaktionen ställer. Dessa dubbla krav då det gäller institutionell 
roll och interaktionellt socialt ansiktsarbete kan bli ett kommunikativt 
dilemma eller en dialogisk konflikt som måste balanseras. Frågan är hur 
rekryteraren och de arbetssökande balanserar mellan dessa båda menings-
skapande ordningar. 

3.5 Meningsskapande och kontext 
Såväl våra ord som våra handlingar kan tolkas på många olika sätt. Ord, 
fraser och handlingar kan sägas innehålla potentiella betydelser (Goodwin 
& Duranti 1992:3, Linell 1998a:127) och genom att språkbrukare använder 
och tolkar dem i specifika sammanhang, i diskurs, blir de meningsfulla för 
dem och får situerad mening. Det ligger också i diskursens natur att den inte 
är ett statiskt utan ett dynamiskt och organiskt fenomen, ständigt i rörelse. 
För deltagarna innebär diskursens mångtydighet begränsningar men också 
möjligheter i det gemensamma förståelsearbetet. Mångtydigheten begränsar 
då man aldrig kan vara riktigt säker på att andra har förstått. Men diskursens 
mångtydighet innebär även möjligheter att med olika medel göra sig 
förstådd eller förstå andra. Syftet med denna studie är att studera några av 
de möjligheter eller resurser som står till deltagarnas förfogande i arbetet 
med att förstå varandra. Som en mer övergripande term använder jag ordet 
meningsskapande som har en vid innebörd, men som här vill antyda att det 
inte bara handlar om hur samtalsdeltagarna uttrycker förståelse utan att 
studien även är ett försök att lyfta fram vilka kontextuella ramar som är 
viktiga i arbetet för samförstånd. Ordet används här av nödvändighet i en 
begränsad betydelse, vilket exempelvis innebär att meningsskapandets 
kognitiva sida förblir osynlig.  
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Synen på diskurs som dubbel dialogicitet (se 3.2.1) innebär att tankar och 
handlingar kan sägas existera på en tidsaxel som samtidigt som den löper 
bakåt och framåt i tiden interagerar med människors handlingar i nuet. 
Diskursen är med andra ord beroende av de sammanhang, de olika 
kontexter, där den ingår. En kommunikationsmodell som bygger på samtal 
som diskurs är ett komplext nät av texter och kontexter som ömsesidigt 
konstituerar varandra och som måste hanteras med hjälp av samtals-
organisatoriska redskap. Socialantropologen Malinowski (1923) var en av 
de första som framhöll kontextens betydelse för människors förståelse av 
språk och för meningsskapande. 

Begreppet kontext är dock ett svårfångat begrepp, speciellt om det ska 
operationaliseras och användas som ett analysredskap. Goffman (1974) talar 
om de ramar (frames) som omger samtalet och som används som resurser 
för att tolka det. Goodwin & Duranti (1992:3) talar om en förgrunds- och en 
bakgrundsrelation: ”The notion of context thus involves a fundamental 
juxtaposition of two entities: (1) a focal event; and (2) a field of action 
within which that event is embedded.”  

Inom språkvetenskapen har man traditionellt sett kontext som den 
omgivande texten. Akman & Bazanella (2003:324f) beskriver denna intra-
interaktionella kontext som den lokala kontextuella nivån. En vidare extern 
kontext kan kallas för den globala nivån (Akman & Bazanella 2003:324), i 
vilken exempelvis ingår drag i situationen liksom drag som har med 
deltagarnas roller att göra: 

[...] the global level corresponds to a priori features and to sociolinguistic 
parameters such as age, status, the social roles of participants, the type of 
interaction, time and space localization. This information is independent of the 
ongoing conversational interaction. (kursivering i original) 

Denna globala eller externa kontext är oändligt stor. Exempelvis är samtals-
deltagarnas bakgrundskunskap enorm och dessutom olika för olika indi-
vider. Endast brottstycken kommer till användning i varje enskild situation 
för att tolka och skapa mening i samtalet. Linell talar därför i stället för 
kontext om kontextuella resurser (Linell 1998:128) som delas in i tre 
huvudtyper: den föregående diskursen (co-textual resources), situationen 
(situational resources) och bakgrundskunskap och förväntningar (back-
ground assumption resources) (Linell 1998a:133). 

Men mängden information i den globala kontexten medför ändå svårig-
heter i beskrivningen och analysen av denna resurs då man väljer de kon-
texter som kan tänkas ge mening och sammanhang åt ett specifikt samtal. 
Det är svårt att som utanförstående veta vilka av dessa drag som är rele-
vanta för deltagarna i ett samtal.  

Inom den samtalsanalytiska traditionen utgår man därför istället från 
samtalsdeltagarna själva, ett etnometodologiskt perspektiv.7 Man menar att 

                                           
7 Den samtalsanalytiska traditionen utgår från Conversation analysis (CA). 
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vi inte kommer åt meningsskapande genom att beskriva externa kontexter 
utan man måste för det första veta vad språkbrukarna själva anser vara 
relevant för att göra sig förstådda med varandra i varje enskild situation. 
Schegloff menar att den sociala strukturen (re)produceras och kan förstås 
genom att det som är relevant för deltagarna förverkligas (Schegloff 
1997:166f).  

And because it is the orientations, meanings, interpretations, understandings, etc. 
of the participants in some sociocultural event on which the course of that event is 
predicated – and especially if it is constructed interactionally over time, it is those 
characterizations which are privileged in the constitution of socio-interactional 
reality, and therefore have a prima facie claim to being privileged in efforts to 
understand it. (kursivering i original) 

Den samtalsanalytiska skolan (CA) har kritiserats för en alltför lokal syn på 
kontextbegreppet och för att man bortser från den omgivande sociala kon-
texten. Kritikerna menar att samtalsdeltagarna inte är oskrivna blad som i 
varje ögonblick konstruerar en ny social verklighet utan att förlita sig till 
tidigare kunskaper och erfarenheter. Denna kritik kan vara speciellt viktig 
att uppmärksamma då det gäller institutionella verksamheter där en lång 
tradition och specifika mål skapat delvis oskrivna men bestämda regler och 
rutiner för verksamheten. Tidigare institutionella erfarenheter eller förvänt-
ningar utgör en viktig bakgrund för hur samtalsdeltagare hanterar och tolkar 
dessa situationer (Linell & Persson Thunqvist 2003:411). Det är dock utom 
tvekan att inifrånperspektivet har tillfört kontextdiskussionen såväl ett nytt 
perspektiv som nya analysredskap. 

Jag ser kontexter på både global och lokal nivå som nödvändiga att för-
söka beskriva då vi inte kan ta för givet att deltagarna delar kulturella 
referensramar och språk. Jag ser det dock som viktigt att skilja mellan å ena 
sidan de kontextuella resurser som relevantgörs i interaktionen och å andra 
sidan de resurser som kan utgöra förklaringar till det som sker i diskursen 
genom annan kunskap om verksamheten eller genom information i exem-
pelvis efterintervjuer.  

Kontexter på alla nivåer måste såsom socialt konstruerade också ses som 
dynamiska fenomen som ständigt och ömsesidigt förändras av och för-
ändrar den verksamhet som pågår (Goodwin 2000:1519). Kontexter är alltså 
inte statiska och för en gång givna. Garfinkel (1967:30) visar med sin etno-
metodologiska utgångspunkt att det är svårt att försvara synen att det finns 
en fix och färdig gemensam kunskap att tillgå för att skapa gemensam för-
ståelse: ”The appropriate image of a common understanding is therefore an 
operation rather than a common intersection of overlapping sets.”  Menings-
skapande är en process i vilken man förhandlar om gemensam förståelse i 
varje yttrande och de kontextuella förutsättningarna förändras då efterhand.  

Att kontexter socialt konstrueras och rekonstrueras av deltagarna konti-
nuerligt under samtalets gång har beskrivits som dubbel kontextualitet 
(double contextuality) (Heritage 1984:242, Drew & Heritage 1992:18). 
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Yttranden både skapas av den föregående kontexten och yttrandena i den 
(context-shaped) och bidrar på samma gång till att förnya och skapa 
förutsättningar för ny kontext (context-renewing). Våra handlingar och ytt-
randen reflekterar det sammanhang som de föds ur, samtidigt som de for-
mas av den vi riktar oss till och det syfte vi vill uppnå. Genom denna grund-
läggande tanke är det också möjligt att komma förbi ett statiskt synsätt så-
som att människor med olika bakgrund inte förstår varandra eller att det 
automatiskt skulle uppkomma problem och missförstånd i sådan interak-
tion. Samtal är möten mellan människor och deras olika världar. Med hjälp 
av olika kontextuella resurser förhandlar de om en ny gemensam värld.  

Om kontexter inte är statiska och ensidiga utan konstrueras och rekon-
strueras under samtalets gång behöver vi ställa oss frågan hur ett samband 
skapas mellan kontextuella resurser, yttranden och mening, eller hur men-
ing skapas utifrån sambandet mellan kontextuella resurser och yttranden. 
Schegloff betonar att det inte räcker med att studera vad som lyfts fram och 
görs relevant av deltagarna i samtalet. Inte förrän vi kan visa vilka konse-
kvenser detta får för samtalsstrukturen, exempelvis i turer och formulering-
ar, kan vi förklara hur gemensam förståelse skapas. Schegloff kallar detta 
procedural consequentiality (1992:111): “And what is the mechanism by 
which the context-so-understood has determinate consequences for the 
talk?”   

3.5.1 Rekontextualisering  
Att gå från definitioner av kontext till att studera handlingen att kontextual-
isera, att placera något i en kontext, är ett sätt att närma sig den menings-
skapande processen. Termen kontextualisering (contextualization) användes 
i denna betydelse först av Jenny Cook-Gumperz och John Gumperz 1976 i 
syfte att lyfta fram kontextens betydelse för tolkningen av yttranden (Auer 
1992:1). Termen bygger på idén om kontext som ständigt omformas. Auer 
(1992:4) menar med en allmän definition att kontextualisering  

[...] comprises all activities by participants which make relevant, maintain, revise, 
cancel ... any aspect of context which, in turn, is responsible for the interpretation 
of an utterance in its particular locus of occurrence. (kursivering i original) 

Schegloff (1992) och Auer betonar att yttranden och texter hela tiden knyts 
till nya kontexter och att kontexter fortlöpande skapas på nytt. En ny hand-
ling har alltid sitt ursprung i en tidigare kontext som kontinuerligt rekon-
textualiseras i olika nya diskurser (jfr Bachtins röstbegrepp, se 3.2.2). Linell 
menar att rekontextualisering därför egentligen är ett mer relevant begrepp 
än kontextualisering (Linell 1998a:141) och han ger följande definition av 
begreppet (1998a:154): 

Recontextualization may be defined as the dynamic transfer-and-transformation of 
something from one discourse/text-in-context (the context being in reality a matrix 
or field of contexts) to another. (kursivering i original) 
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Linell ser rekontextualisering som grundläggande för vår kognition och våra 
handlingar och som ett viktigt meningsskapande medel som binder samman 
de olika kontextuella nivåerna i diskursen. Våra handlingar är härigenom på 
samma gång både bakåtsyftande och framåtsträvande (Linell 1998a:140). 
Termen kan jämföras med Goffmans reframing (1974), dvs. hur vi i samtal 
rör oss mellan olika ramar i samtalet, eller med termen reperspectivization 
(Linell 2002:50), en term som betonar att yttranden som återfinns i nya 
kontexter också speglar nya perspektiv.  

Rekontextualisering sker på olika nivåer i diskursen.  Linell (1998b) 
identifierar tre olika typer: intratextuell, intertextuell och interdiskursiv re-
kontextualisering. När vi lyssnar på och försöker tolka och förstå en annan 
talare, äger en rekontextualiseringsprocess rum inom lyssnaren. I nästa tur 
kan samma person i sin respons visa sin tolkning av yttrandet, en intra-
textuell rekontextualisering. Denna sker lokalt inom en sekvens eller ett 
samtal och anknyter till det som sagts tidigare för att göra samtalet koherent 
och meningsfullt:  

[...] every utterance is a recontextualization device, an instruction to alter the 
dialogically established moment-to-moment focus of the interaction and to add to 
the coherence of meaning in the situation. (Linell & Persson Thunqvist 2003:410) 

När de kontextuella förutsättningarna för ett yttrande ändras innebär det 
oftast, men inte nödvändigtvis, även en textuell förändring. Vi kan exempel-
vis ändra ordval och formuleringar, förenkla syntaxen eller byta tonfall eller 
betoning, i syfte att koncentrera eller bygga ut innehållet eller hitta ett nytt 
fokus. I denna rekonstruktion gör olika perspektiv och nya kontexter att 
yttranden och text hela tiden får ny och annan mening. Detta är ett område 
som inte är så utforskat menar Linell (1998b:145): ”It involves trans-
formations of meanings and meaning potentials in ways that are usually 
quite complex and so far not very well understood.” 

Rekontextualiseringen kan i nästa steg fortgå mellan texter och situa-
tioner. Intertextuell rekontextualisering handlar om sambandet mellan olika 
specifika texter eller intertextuella kedjor över tid, medan interdiskursiv 
rekontextualisering sker hos texter som förändras mellan olika genrer eller 
diskurstyper på en mer global nivå. Exempelvis kan de förändras från skrift 
till tal eller vice versa.   

Språkbrukare delar inte all kunskap, alla erfarenheter eller synsätt. Detta 
är delvis en förutsättning för dialog. En annan förutsättning är dock att de 
delar så mycket att de i tillräcklig grad kan förstå varandra och tillsammans 
steg för steg kan bygga upp ny kunskap. Rekontextualisering är därför en 
viktig resurs för att hålla samman text och skapa koherens och mening i 
denna växelverkan. Innehållsliga element ur olika kontexter kopplas därvid 
samman för att skapa den koherens som gör att vi förstår varandra till-
räckligt för de syften vi har i situationen. Linell kallar detta ”an island of 
temporarily shared understanding” (kursivering i original) (1998a:142), 
vilket går tillbaka på Rommetveits beskrivning av gemensam förståelse, 
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intersubjektivitet: ”the Temporarily Shared Social World” (Rommetveit 
1974:29).  

Intratextuell rekontextualisering inom samtalet är alltså en resurs som 
används av samtalsdeltagarna i den meningsskapande processen. I denna 
studie är detta begrepp återkommande och betydelsefullt. För att se hur pro-
cessen går till på ett lokalt plan måste vi dock söka efter de samtalsorganisa-
toriska regler som gäller för denna resurs. Goodwin (2000:1519f) menar att 
det är samtalets uppbyggnad, den sekventiella organisationen, som visar hur 
rekontextualisering kommer till stånd:  

Crucial to this process is the way in which the detailed structure of talk, as 
articulated through sequential organization, provides for the continuous updating 
and rearrangement of contexts for the production and interpretation of action.  

3.5.2 Principen om gemensamt avslut 
Deltagarna i ett samtal bygger steg för steg upp en gemensam grund för 
projektet att förstå varandra (common ground). Processen kallar social-
psykologen Herbert Clark (1996:221) för grounding: “To ground a thing 
[…] is to establish it as part of common ground well enough for current 
purposes.” Det är viktigt, som Clark säger, att detta är en gemensam 
förståelse som upplevs som tillräcklig för att fortsätta samtalet just då. Man 
kan inte räkna med att nå en fullständigt ömsesidig förståelse, utan arbetet i 
detta metakommunikativa projekt (se s. 9) handlar om att deltagarna har 
tolkat varandra på ett sätt så att man tycker sig ha nått tillräckligt samför-
stånd för att kunna gå vidare till nästa tur i samtalet (Clark 1996:241).  

I själva samtalsorganisationen finns det inlagt regler som gör det möjligt 
för samtalsdeltagarna att bekräfta eller avfärda intersubjektivitet och för-
ståelse. För att kunna fortsätta till nästa tur är det nödvändigt att kontinu-
erligt definiera, värdera och ge återkoppling på det som sägs. Varje nytt 
yttrande ger därför prov på hur parterna har förstått det som sagts. I den 
sekventiella ordningen finns inbyggt möjligheten eller kravet att i varje tur 
visa hur man förstår den föregående turen eller den föregående delen av 
samtalet. Många gånger tycker man sig ha förstått tillräckligt (även om man 
kanske inte har förstått allt), man ger en fortsättningssignal och samtalet 
löper vidare. Men ibland behöver man stanna upp, kanske därför att man 
inte har hört eller för att kontrollera om man har förstått eller tolkat den 
andra rätt. Då finns möjlighet att reparera och klargöra det som är oklart på 
olika sätt, den s.k. reparationsorganisationen (Schegloff m.fl. 1977). 

I ett samtal måste det situerade meningsskapandet ses som både proaktivt 
och retroaktivt. Alla samtalsbidrag kan sägas ha både proaktiva och retro-
aktiva drag, men mer eller mindre så (Erickson & Shultz 1982). Clark kallar 
den fas i samtal i vilken initiativet i yttrandet är starkt för presentations-
fasen (Clark 1996:227). Nästa samtalsbidrag, då mottagaren visar sin för-
ståelse, benämns acceptansfasen. I acceptansfasen kan ett gemensamt avslut 
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göras som bekräftar den gemensamma förståelsen. Varje yttrande innehåller 
någon typ av initiativ som kräver återkoppling så att den som står för 
initiativet får bekräftat hur man blir uppfattad. Den som lyssnar måste alltså 
i varje ny tur ta ställning till hur föregående yttrande ska tas upp. Accep-
tansfasen kan då innehålla olika förhållningssätt till det som har presenterats 
i initiativet. Man kan välja att acceptera, korrigera eller avfärda initiativet 
(Clark 1996:215). För att man ska kunna gå vidare krävs dock en positiv 
signal (positive evidence, 1996:228) som visar att mottagaren har uppfattat 
och förstått budskapet. Ges inte en positiv signal kan yttranden behöva 
förtydligas eller utvecklas i en sidosekvens (side sequence, Jefferson 
1972:294) som retroaktivt bearbetar det som är problematiskt tills tillräck-
ligt samförstånd kan nås. Grundprincipen är att alla sekvenser antingen 
direkt eller så småningom avslutas med en sådan positiv kvittering på att 
samtalet kan löpa vidare.  

En sådan kvittering kallar Clark den grundläggande principen om gemen-
samt avslut (Principle of joint closure, 1996:226). Samtalet går vidare först 
då man genom en positiv signal gemensamt bekräftat förståelse. 

The participants in a joint action try to establish the mutual belief that they have 
succeeded well enough for current purposes. 

Deltagarna försöker (try) alltså tillsammans visa och kontrollera sin för-
ståelse. Den kan inte tas för given och den kan inte bli fullständig.  

Hur och när denna återkoppling sker varierar beroende på situationen. 
Samtalet kan fungera smidigt på ett sätt som antyder att man tror sig förstå 
varandra (t.ex. genom korta återkopplingssignaler), men deltagarna kan 
även behöva klargöra något innan man går vidare (t.ex. genom frågor och 
förtydliganden). I samtalsturerna uttrycks alltså hela tiden i det metakom-
munikativa spår två (parallellt med innehållet) talarens signal till lyssnaren 
Förstår du vad jag menar nu? och kravet på mottagaren att svara på 
signalen. Möjligheten eller kravet att återkoppla och att variera återkopp-
lingen i acceptansfasen utgör därför en av de viktiga grundstenarna i 
förståelsearbete och samtalsorganisation. Studiet av gemensam förståelse 
kan härigenom sägas vara lyssnarfokuserat snarare än talarfokuserat. 

Clark menar även att samtalsparter styrs av principen om minsta möjliga 
ansträngning (Principle of least effort, 1996:224):  

All things being equal, agents try to minimize their effort in doing what they 
intend to do.  

Detta innebär att samtalsbidrag är ”valid, economical and timely enough for 
current purposes”. Samtal sägs vara ekonomiska och effektiva utifrån den 
situation deltagarna befinner sig i. 

De två principerna om gemensamt avslut och minsta ansträngning inne-
bär sammantaget, menar Clark, att båda parter måste arbeta aktivt i 
förståelsearbetet, men man gör inte mer än vad man som samtalsdeltagare 
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anser krävs i situationen. Man samverkar men minimerar samtidigt sin 
insats både i initiativet och i responsen (Clark 1996:226).8  

De två principerna kan synas spegla en idealisk samtalssituation, men de 
är intressanta då de dels fokuserar på samförstånd i samtalet men även på att 
ett sådant samförstånd också begränsas eller styrs av rent samtalsorganisa-
toriska regler som ska fånga upp eventuella problem och som kräver inter-
aktivt arbete. Samtal styrs alltså inte enbart av en allmän samförstånds-
princip. Frågan är hur samtal kan bli ekonomiska och effektiva i de fall då 
starka asymmetrier finns mellan samtalsdeltagarna.  

3.6 Syfte och frågeställningar 
Relativitetshypotesen, som togs upp i inledningen av detta kapitel (3.1), har 
i dagens diskussion om sambandet mellan språk och kultur fått en ny 
formulering som jag här skulle vilja anknyta till:  

[…] meanings are relative to contexts, and context and principles of interpretation 
(or at least applications of them) are relative to shared networks […]. (Gumperz 
1996:359) 

Att språk och kultur ömsesidigt konstruerar varandra i social handling är en 
del av relativitetsteorin som den kan formuleras idag. Meningsskapande kan 
knytas till kontextuella sammanhang, och tolkningen av dessa kontexter och 
möjligheten till samförstånd är i sin tur beroende av människors liknande 
erfarenheter. Eftersom samtal ska vara effektiva, uttrycks därför ofta 
gemensam förståelse implicit. 

Men i samtal med många och starka asymmetrier kan det vara nödvän-
digt att mer explicit klargöra sina perspektiv och sin tolkning av det andra 
säger för att uppnå tillräcklig ömsesidig förståelse. Hur dessa verbala strate-
gier ser ut och vilka funktioner de har i meningsförhandling och i processen 
att skapa ömsesidig förståelse vet vi fortfarande lite om (Graumann & 
Kallmeyer 2002:6). Man kan anta att det i samtal av denna typ föreligger en 
spänning mellan å ena sidan Clarks principer om gemensamt avslut i 
samförstånd och med minsta möjliga ansträngning och å andra sidan de 
asymmetrier som samtal kan innehålla. Jag vill därför ställa Clarks hypotes 
om effektivitet i samtal mot ett antagande om att skillnader i perspektiv, 
bakgrundskunskap och språkliga resurser kan kräva mer metakommuni-
kation och explicita verbala strategier. 

Med denna utgångspunkt återkommer jag så till syftet och fråge-
ställningarna för min studie. I den analyseras hur en rekryterare och fjorton 

                                           
8 Principerna påminner om Grice samarbetsprincip och fyra maximer (Grice 1975). 
Dessa är dock formulerade mer kognitivt utifrån samtalsdeltagarnas avsikter och har 
använts i mer pragmatiska sammanhang vid studier av talhandlingar. Jag utgår här från 
Clark som har en interaktionell utgångspunkt.  
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arbetssökande samkonstruerar bilden av den arbetssökandes personliga drag 
i tre sekvenser i erfarenhetsintervjuer. Utgångspunkten för studien är den 
uppgift parterna försöker lösa och det övergripande syftet för studien är 
därför att belysa hur de samverkar för att skapa samförstånd i sekvenserna. 
Tre grundläggande frågeställningar i studien utgår från spänningen mellan 
ett sådant samförstånd och asymmetrierna i samtalen.  

Den första frågan gäller om och på vilket sätt samtalsdeltagarna explicit 
visar hur de tolkar och förstår samtalet. Hur sker det metakommunikativa 
arbetet och vilka möjligheter ger den sekventiella interaktionella ordningen? 
Den andra frågan handlar om vilka kontextuella ramar som deltagarna 
orienterar sig mot i arbetet för samförstånd. Min tredje fråga gäller hur de 
institutionella, kulturella och språkliga asymmetrierna påverkar arbetet för 
samförstånd, dvs. hur olika och ojämlika erfarenheter kan utgöra redskap i 
eller hinder för meningsförhandlingen. 

Den första asymmetrin kan knytas till den institutionella ramen och 
deltagarnas roller inom denna. Frågan är på vilket sätt verksamheten och 
verksamhetsrollerna görs relevanta i de interaktionella rollerna. Den institu-
tionella rollasymmetrin är härvid en viktig faktor, i vilken ingår det tolk-
ningsföreträde som ligger inbäddat i rekryterarens institutionella roll.  

Den andra asymmetrin gäller den kulturella ramen. Verksamheten sker i 
en svensk och västerländsk kulturkontext som är ny för de arbetssökande. 
Man kan därför fråga sig på vilket sätt man kan se intervjuerna som en typ 
av insocialisering för de arbetssökande. Man kan även fråga sig om de kult-
urella erfarenheter de arbetssökande har med sig synliggörs av dem själva 
eller av rekryteraren inför deras framtida roll som arbetstagare i Sverige.  

Den tredje asymmetrin gäller de språkliga resurserna eftersom deltagarna 
inte har lika tillgång till dessa resurser. Studien är inte en studie av det 
språkliga uttrycket i sig, utan fokus är på hur deltagarna tolkar och förstår 
varandra. Frågan är på vilket sätt deltagarna förhåller sig till den språkliga 
asymmetrin.  

Något som kan tänkas påverka meningsskapandet är vidare det sociala 
ansiktsarbetet. De tre sekvenserna upplevs av de arbetssökande som svåra 
och kan ses som kommunikativa dilemman som måste hanteras. Det institu-
tionella kravet måste balanseras mot de krav som det sociala ansiktsarbetet 
ställer. Frågan är hur denna balansgång hanteras. 



4 Metod och genomförande 

I detta kapitel redogör jag för studiens metodiska utgångspunkter, det 
material som ingår, något om deltagarna samt hur studien har genomförts. 

4.1 Metodiska utgångspunkter 
För att fånga den komplexa bilden av individer i samspel med den sociala 
situationen och den institutionella och samhälleliga ramen har jag valt en 
holistisk syn på samtalen. Med en kommunikationsekologisk orientering 
(Gumperz 1999:465) betonas vikten av att sätta in det lokala samtalet i ett 
större sammanhang. Ett ekologiskt perspektiv på språkbruk kan ses som en 
metafor för språkbrukaren som en levande organism i samspel med sin 
omgivning (Haugen 1972). För mig är det dock snarare en orientering än en 
tro att en fullständig bild av komplexiteten i samtalen kan skapas. 

Sarangi & Roberts (1999:1) menar i enlighet med en sådan syn att såväl 
den institutionella som den interaktionella ordningen måste beskrivas. Jag 
har anslutit mig till dem och en utgångspunkt för min studie är därför en 
beskrivning av den institutionella och kulturella verksamhetskontexten för 
erfarenhetsintervjun. Samtalen sker i ett institutionellt sammanhang med 
delvis sedimenterade eller typifierade normer och rutiner för samtal och 
deltagarroller. Denna typifiering är kulturellt baserad och uppbyggd genom 
”historically specific interactive experience” (Gumperz 1992a:45). En be-
skrivning av den institutionella ramen är därför nödvändig för en förståelse 
av interaktionen, speciellt eftersom det här gäller ett möte med andra 
kulturella erfarenheter. I kapitel 5, Den institutionella ordningen, beskrivs 
därför verksamhetsramen. I de övriga kapitlen undersöks förståelsearbetet i 
den lokala interaktionen i de fjorton intervjuerna. Att beskriva samtalen från 
dessa båda nivåer blir för mig ett sätt att spegla mötet mellan en etablerad 
institutions samtalsnormer och samhällets ökade etniska och kulturella 
mångfald. 

Erickson & Shultz (1982:11f) varnar för ett alltför snävt och ensidigt 
betraktelsesätt av samtal, i deras fall studievägledning av olika etniska 
grupper. De framhåller speciellt att vi inte utifrån resultatet av samtalet, 
exempelvis om en sökande får jobb eller inte, kan göra en adekvat beskriv-
ning av samtalsprocessen:  

To look at the organization of local production in a gatekeeping interview entirely 
apart from its wider sociocultural context would be misleading. But equally 
misleading would be an attempt to consider the outcomes of gatekeeping 
interviews entirely apart from the interactional dynamics of local production by 
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which outcomes are produced. A correlational approach would be especially 
inappropriate, by itself. Simply to total up the counselor’s final gatekeeping 
decisions, or to summarize student opinions of counselors, and then to correlate 
these outcomes indices with supposedly causal social facts such as ethnicity, social 
class, or race would be completely to lose sight of the creativity inherent in the 
practical conduct of social relations face-to-face.  

Utifrån den kommunikationsekologiska orienteringen har jag valt att grunda 
mig på en kombination av metodiska perspektiv: ett socialpsykologiskt 
(Clark 1996), vilket innebär att mening skapas i relationen mellan individer 
sedda som sociala varelser; ett socialt och empiriskt interaktionellt 
(Goffman 1967), vilket innebär att mening skapas socialt och bör studeras i 
interaktion mellan människor; ett etnometodologiskt (Garfinkel 1967), 
vilket innebär att samtalsdeltagarnas egna tolkningar av interaktionen i 
första hand ligger till grund för analysen; ett kommunikationsetnografiskt 
(Gumperz & Hymes 1972, Hymes 1974), vilket innebär att materialet blir 
belyst utifrån flera kontextuella ramar; ett sociolingvistiskt (Gumperz 
1982), vilket här innebär att mötet mellan etniska grupper i samhället 
studeras. Dessa utgångspunkter stämmer delvis överens med hur den inter-
aktionella sociolingvistiken vanligtvis närmar sig ett material med deltagare 
som representerar ett samhälle med lingvistisk och kulturell mångfald 
(Gumperz 1999:453ff) och där en nära granskning av interaktionen kombi-
neras med en vidare kontextuell ram.  

Det finns dock svårigheter och utmaningar förknippade med dessa 
metodiska perspektiv vid studier av språkbruk i ett samhälle med mångfald. 
För det första innebär det etnografiska bakgrundsarbetet att den institu-
tionella ordningen beskrivs. Att ta sin utgångspunkt i verksamheten som typ 
kan vara problematiskt i det att normer och konventioner kan förefalla som 
stabila och givna mot vilka samtalsdeltagarnas beteenden ses som riktiga 
eller felaktiga (Sarangi 1994a:185). Mitt syfte är inte att se om de arbets-
sökande hanterar situationen riktigt eller felaktigt. Det måste alltså finnas 
utrymme för att se hur institutionella normer och roller hela tiden i den 
lokala kontexten förhandlas och inte utgör en statisk produkt. Verksamheten 
måste ses som en gemensam konstruktion där deltagarna kontinuerligt 
definierar gränser och omfång (Persson Thunqvist 2003:14). 

En annan svårighet för språkvetare i allmänhet då det gäller etnografiskt 
arbete kan vara att materialet såväl utgör föremål för studien som den källa 
som ger insyn i det. Auer (1995:420) skriver:  

The particularities of linguistic ethnography, which make it distinct from ethno-
graphy in general […] are those that follow from the double status of the linguistic 
materials in this field: linguistic materials figure both as the object of linguistic 
analysis, and, at the same time, as a source for reconstructing members’ ’accounts’ 
of this object. (kursivering i original) 

En svårighet då det gäller min studie kan sålunda vara att deltagarna ses 
som bärare av olika kulturella kunskaper och erfarenheter samtidigt som de 
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studeras i sin roll som språkbrukare. Då de arbetssökande är andraspråks-
talare förändras spelreglerna i samtalen dessutom ytterligare och blir mer 
komplexa än i modersmålssamtal. 

Denna svårighet speglas vidare i det som ofta skiljer synsättet i inter-
aktionell sociolingvistik från traditionell samtalsanalys: kommunikativ 
kompetens och gemensam förståelse kan inte tas för given:  

[…] we cannot take understanding for granted and must assume that the relation 
between adjacent turns is always mediated by an evaluative assessment as a 
precondition for the production of a succeeding turn (Gumperz 2003:118). 

I ett samtal mellan personer med olika bakgrund saknar parterna delvis 
gemensamma referensramar. Det kan få konsekvenser för en analys som 
använder ett etnometodologiskt perspektiv, dels för att den ena partens 
kulturella tolkningsram kanske dominerar samtalet, dels för att analysen och 
tolkningen ofta görs av en analytiker som delar social och kulturell referens-
ram med endast en av deltagarna. Andraspråkstalarens beteende är därför 
inte så öppet för analys som förväntas inom traditionell samtalsanalys 
eftersom man i mindre utsträckning kan veta om parterna verkligen uppnår 
gemensam förståelse (Wagner 1996:232).   

Samtalsanalysens huvudredskap (turorganisation, sekvenser, repara-
tioner, uppbackningar etc.) som används för att beskriva samtalets organi-
sation är grundläggande och relevanta för alla typer av samtal. Men om man 
vill studera meningsskapandet i samtal där förståelse och kommunikativa 
resurser inte är givna måste man ta mer hänsyn till den kontextuella ramen 
än vad samtalsanalysen gör i samtal mellan modersmålstalare. Varje sam-
talstur formas av hur deltagarna tolkar föregående tur. Till grund för denna 
tolkning ligger inte enbart semantiska processer utan den görs även utifrån 
de kontextuella resurser deltagarna bär med sig, den omgivande situationen 
samt de ideologiska maktstrukturer som omger samtalen. I samtalsanalysen 
saknas ofta denna ram.  

Även samtalsanalytiska studier av samtal i arbetslivet, som blir allt 
vanligare, kan kritiseras på samma grunder. Hester & Francis (2001:215) 
sätter under debatt att man inom den renodlade samtalsanalysen verkar ta de 
institutionella rollerna för givna och verkar bortse från det faktum att sam-
talsturer och sekventiella drag måste ses mot bakgrund av de verksamhets-
roller deltagarna i samtalet har:  

[…] we do question […] the extent to which categorizational and sequential 
organizational features of talk can be separated […] rights and obligations are not 
tied to turns in themselves but to persons who […] occupy particular social 
positions relative to one another. (kursivering i original) 

Ett angränsande problem är vem som tolkar vem, men även vem som har 
rätt att tolka vem i ett samhälle med mångfald. Frågan är hur medveten man 
som forskare är om sin egen eventuella partiskhet såväl när man väljer ut 
sitt material och ställer sina forskningsfrågor som när man tolkar sina 
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resultat, och hur man gör för att begränsa sin egen påverkan på materialet. 
Som forskare ingår man ofta i majoritetskulturen och beskriver och tolkar 
samtalsramarna utifrån detta perspektiv.  

Huvudmaterialet i min studie utgörs av intervjuer med arbetssökande. 
Studien handlar om mötet mellan en majoritetskulturs normer inom denna 
verksamhet och personer från olika minoritetskulturer (en interkulturell 
studie). Det är inte en jämförelse mellan ”kulturer” i sig (jfr tvärkulturella 
studier). Detta kan ur en aspekt förklara att majoritetskulturen anses ha ett 
visst tolkningsföreträde. Erfarenhetsintervjuerna kan då ses ur ett socialiser-
ingsperspektiv. Men om utgångspunkten i stället är en grundsyn av jäm-
likhet och mångfald i ett föränderligt samhälle med institutionella samtal 
som ständigt rekonstrueras måste jag också fråga mig på vilket sätt jag som 
forskare låter olika deltagarperspektiv och dynamiken i interaktionen 
genomsyra analysen. Då det gäller analysen av den interaktionella ord-
ningen har det därför varit viktigt att arbeta induktivt och att relativt 
förutsättningslöst se på samtalen. Fokus ligger på vad som faktiskt sker i 
interaktionen, dvs. det som samtalsdeltagarna själva orienterar sig mot i 
samspelet. En grundläggande tanke i samtalsanalysen, och det som delvis 
validerar tolkningen av samtalen, är att det är i lyssnarens, verbala och icke-
verbala, reaktion och respons på talarens tur som jag som utanförstående 
tolkare kan hämta information om vad som händer i interaktionen och hur 
den tolkas. Deltagarna definierar tillsammans regler och ramar för inter-
aktionen allteftersom samtalet fortlöper.  

Analysen och tolkningen av den interaktionella ordningen har sedan 
kompletterats med annat material: ”Primary data are only sufficient for 
doing ethnography in an iso-cultural context.” (Auer 1995:436.) Efter inter-
vjuerna kommer därför båda parter till tals: rekryteraren i en enkät, de 
arbetssökande i audioinspelade efterintervjuer. En särskilt viktig roll spelar 
detta material alltså då studien inte görs i ett monokulturellt sammanhang. 
Materialet kan ge insyn i olika tolkningar av huvudmaterialet andra än mina 
egna. Det är inte endast mitt eget perspektiv som ska styra tolkningen. Auer 
varnar dock för att använda det kompletterande materialet felaktigt, i tron 
att det har samma status som huvudmaterialet. Det kompletterande materi-
alet kan ge en uppfattning om deltagarnas normer och värderingar, exem-
pelvis då det gäller språkbruk, men ”[n]ever are they to be taken for 
adequate descriptions of that behaviour” (1995:428). En viss försiktighet 
krävs alltså då det gäller slutsatser eftersom det kan vara skillnad mellan 
vad människor säger och vad de gör. Kontexten för det kompletterande 
materialet är en annan.  

Mina metodiska utgångspunkter innebär sammanfattningsvis att jag valt 
att komplettera den interaktionella analysen med en ram där verksamheten 
och deltagarnas verksamhetsknutna roller beskrivs (utan att tas för givna) 
samt annat material där deltagarna får komma till tals. Samtalet behöver ses 
både inifrån och utifrån. En följd av denna orientering mot en holistisk 
metod blir förhoppningsvis att studien kan mynna ut i en nyanserad 
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beskrivning av meningsskapande i en institutionell kontext i ett samhälle 
med mångfald.  

4.2 Undersökningens genomförande 
Utifrån de teoretiska och metodiska utgångspunkterna har jag kunnat 
formulera ett antal föresatser för undersökningen. För det första har mitt 
mål varit att studera en väl definierad institutionell kontext. Ett annat kan 
knytas till ambitionen att – genom inspelning och transkription – få under-
lag för en empirisk analys av den interaktionella ordningen. Ett tredje mål 
har varit att få möjligheter till flera ingångar till huvudmaterialet. Dessa 
föresatser ligger också bakom min beskrivning av materialet. 

Jag delar in mitt material i huvudmaterial (primary data, Auer 1995:428) 
och kompletterande material (secondary data). Anledningen är att jag vill 
skilja mellan det material som spelats in för att analyseras med avseende på 
meningsskapandet och det material som är en källa för att belysa detta. 
Huvudmaterialet utgörs av de tre sekvenserna i varje intervju (se Figur 1). 
Det kompletterande materialet beskrivs i avsnitt 4.2.2. 
 

 
Figur 1. Översikt över materialet 

4.2.1 Huvudmaterial 
Huvudmaterialet utgörs av fjorton intervjuer på vardera cirka 45 minuter 
som en rekryterare från ett bemanningsföretag gör med arbetssökande. I 
varje samtal har jag närmare analyserat tre sekvenser som tar upp frågor om 
den arbetssökandes personlighet. De utgör andra halvan av samtalet.  
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Intervjuerna har kommit till i ett samarbete mellan rekryteraren och mig. 
Efter ett antal kontakter med olika bemanningsföretag framstod det som 
svårt att få fram ett enhetligt material med intervjuer med arbetssökande 
som var andraspråkstalare. I stället erbjöds studenter som gick sista 
terminen på kurser i svenska på universitetet en intervju med en rekryt-
eringskonsult från ett av de större bemanningsföretagen. De studenter som 
då också var arbetssökande fick därmed en möjlighet att bli intervjuade och 
att bli placerade i företagets databas med arbetssökande.  

Ett urval studenter erbjöds i ett brev möjligheten till intervju och studien 
presenterades även kort.9 Samtalet beskrevs som ett inledande samtal från 
bemanningsföretagets sida om utbildningsbakgrund, yrkeserfarenheter, per-
sonlighet, framtidsplaner etc. med syfte att placera den arbetssökande i en 
databas men utan att något specifikt arbete erbjöds i detta steg. Syftet med 
studien angavs vara ”att studera kommunikation och språkliga samtals-
strategier i mötet mellan en rekryterare och den intervjuade”. De flesta 
accepterade att vara med, men ett fåtal avböjde p.g.a. bland annat arbete 
eller hög arbetsbelastning i studierna. De som deltog var överlag mycket 
positiva till möjligheten att bli intervjuade av ett bemanningsföretag och såg 
det som en chans till framtida arbete. En del såg det dessutom som bra 
övning inför andra eventuella anställningsintervjuer.  

4.2.1.1 Deltagare 
All insamling av data i forskningssyfte utgör en transformation av och ett 
utsnitt ur verkligheten (Auer 1995:419). Den konstanta variabeln, om man 
så vill kalla den, i dessa intervjuer är rekryteraren, som i studien kallas för 
Rita. Rita är mellan 30 och 40 år och utbildad personalvetare med några års 
erfarenhet från bemanningsbranschen. Hennes erfarenhet av att intervjua 
personer med en annan språklig och kulturell bakgrund är inte speciellt stor 
och hon tyckte det var spännande att delta i studien. Rekryteraren följer i 
intervjuerna en metod med ett speciellt frågeschema som hon brukar 
använda, vilket genomgående gör att intervjuerna är likartade.  

Genom det urval av arbetssökande som erbjöds att vara med har jag 
bland annat skapat ett utsnitt av arbetssökande som är intressanta i ett 
framtida svenskt arbetsmarknadsperspektiv. Det första kriteriet var att de 
arbetssökande skulle utgöra potientell framtida arbetskraft i Sverige. Enligt 
många rapporter kommer Sverige i framtiden att behöva anlita arbetskraft 
från andra länder i större omfattning än idag. Genom EU och EU-
utvidgningen 2004 har den europeiska arbetsmarknaden dessutom öppnats 
ytterligare. Denna arbetskraft har en annan etnolingvistisk identitet 
(Spencer-Oatey 2000:4) än den svenska, dvs. de blir i Sverige andraspråks-
talare med bakgrund i ett annat land.  

                                           
9 Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning (1990). 
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För att denna identitet inte skulle ha påverkats för mycket av det svenska 
samhället var ett önskemål vidare att de arbetssökande inte skulle ha varit 
för lång tid i Sverige. Intervjuerna är gjorda våren 2001. Merparten av de 
arbetssökande hade då varit i Sverige mellan två och tre år. De flesta som 
kom till Sverige mellan 1998 och 1999 var enligt arbetsmarknadsstatistiken 
”unga och välutbildade” (Integrationsverket 2004:89f). För att spegla denna 
bild är därför en annan likhet mellan de sökande att de är unga (mellan 24 
och 35 år) och akademiker.10 Deras akademiska utbildning sträckte sig från 
två till åtta års utbildning i olika ämnen som matematik, medicin, biologi, 
ekonomi, juridik, sociologi, språk, design och musik. Alla hade dessutom 
minst ett års yrkeserfarenhet, de flesta mellan två och sex år.11 

Cirka 30 % av alla utrikes födda i Sverige har eftergymnasial utbildning, 
vilket är ungefär samma siffra som för inrikes födda (2004:94). Det som 
emellertid skiljer personer födda i och utanför Sverige inom denna grupp är 
att, då det gäller arbetets kvalifikationsgrad, det är ”betydligt vanligare att 
utrikes födda kvinnor har arbeten utan några som helst utbildningskrav”. 
Detta alltså trots att invandrade män och kvinnor har ungefär samma 
utbildningsnivå (2004:98, 133). De arbetssökande i denna studie är alla 
kvinnor, vilket kan vara intressant i ett sådant perspektiv. 

Såsom nya i Sverige kan de arbetssökande även ses som språkinlärare. 
Språkligt befinner de sig på ungefär samma nivå i svenska. De gick alla vid 
intervjutillfället på kurser i svenska och skulle göra ett avslutande prov i 
svenska som ger behörighet för högskolestudier i Sverige. Något som 
präglar denna grupp är ofta hög motivation, och mitt intryck är att både 
erfarenhetsintervjuer och efterintervjuer präglas av förväntan och målmed-
vetenhet. Studien fokuserar dock inte på de arbetssökande som språk-
inlärare utan i första hand som språkbrukare. Jag kommer här ibland att 
kalla de arbetssökande andraspråkstalare, medveten om att de flesta har 
flera kulturella och språkliga erfarenheter med sig och att svenska inte 
behöver vara deras andra språk. Även rekryteraren har erfarenhet av flera 
språk men studeras här bland annat i sin roll som modersmålstalare.  

Jag har ovan redogjort för de arbetssökande i ett försök att se dem som en 
någorlunda homogen grupp, något som jag har eftersträvat vid min för-
frågan till dem som blev erbjudna intervjuer. Alla deltagare är dock 
sammansatta identiteter och man kan även lyfta fram några av de olikheter 
som präglar gruppen. Jag nämnde ovan de olika utbildningsbakgrunder som 
gruppen representerar. Något som också skiljer de sökande är deras kontakt 
med svenska språket. Ungefär hälften har en svensk sambo eller man, 
medan hälften bor ensamma eller med en man med utländskt ursprung.  

En annan skillnad är att de har olika etnolingvistisk identitet, utifrån sin 
egen beskrivning (se Tabell 1). Ungefär hälften kommer från östra Europa, 

                                           
10 I Adelswärds studie (1988) är alla under 27 år och akademiker. 
11 Av etiska och metodiska skäl redogör jag inte för enskilda deltagares uppgifter. 
Namnen på alla deltagare är ändrade.   
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två från Mellanöstern, två från bortre Asien och två från Latinamerika. 
Bland de tillfälliga arbetstillstånd som gavs i Sverige under den tid som 
materialet insamlades dominerade personer från Östeuropa (se statistik från 
Arbetsmarknadsstyrelsen och Migrationsverket i SvD 22/8 2002). 

Tabell 1. Översikt över samtal, deltagare och etnolingvistisk bakgrund 

Samtal Deltagare Etnolingvistisk identitet 
1 Alina ryska från Ryssland 
2 Alena ryska från Ryssland 
3 Alexandra ryska från Uzbekistan 
4 Alicia ryska från Ukraina 
5 Anina ukrainska från Ukraina 
6 Anja estniska från Estland 
7 Anna estniska från Estland 
8 Aneta lettiska från Lettland 
9 Behnaz iranska från Iran  
10 Bahar azerbajdzjanska från Iran 
11 Chieko japanska från Japan 
12 Carmen filippinska från Filippinerna  
13 Diana argentinska från Argentina 
14 Dolores el salvadorianska från El Salvador 

 
En utmaning för sociolingvistiska studier är att våra identiteter är samman-
satta och att olika identiteter hela tiden lyfts fram i mötet med andra i 
diskurs. Trots de likheter och skillnader som jag redogjort för i ett försök att 
beskriva gruppen arbetssökande är det inte alls säkert att det i slutändan är 
dessa kriterier som blir intressanta när jag beskriver och jämför de fjorton 
samtalen. Syftet med studien är att i första hand sätta meningsskapandet i 
samtalen och deltagarnas institutionella och interaktionella roller i denna 
process i centrum. Vad tillskrivna (exempelvis kön och ålder) eller för-
värvade (exempelvis utbildningsbakgrund) identiteter då eventuellt kan 
betyda genom att deltagarna orienterar sig mot dessa kan bara den 
interaktionella analysen utvisa. Det kan alltså finnas en motsättning mellan 
att beskriva deltagarna som jag har gjort ovan och den metod som jag 
använder för att analysera interaktionen. Ett syfte är dock även att studera 
några av skillnaderna mellan samtalen (se kapitel 8). Därför har några av de 
variabler som eventuellt kan komma att bli intressanta beskrivits.   

4.2.1.2 Inspelningar och transkription 
Intervjuerna är inspelade med hjälp av en liten digital videokamera och en 
mikrofon av god kvalitet.12 Alla samtal är cirka 45 minuter, vilket innebär 
totalt 10,5 timmars inspelningstid. De intervjuade infann sig till intervjun i 
god tid, många hade klätt upp sig och de flesta hade sitt cv med sig. 
Rekryteraren använde en standardiserad blankett som frågeunderlag och 
                                           
12 Kamera: Sony DCR-TRV20E, mikrofon: Sony ECM-Z3. 
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förde anteckningar under intervjun. Rekryteraren fyllde efter intervjun i en 
kort enkät med tre frågor om sina omedelbara intryck (se Bilaga 2), medan 
den arbetssökande blev intervjuad av mig (se Bilaga 3). Jag var alltså inte 
med vid intervjuerna. 

I efterintervjuerna med de arbetssökande nämner de flesta att kameran 
inte störde dem nämnvärt. Moderna digitalkameror är dessutom tysta och 
små till storleken, vilket medför att de inte stör på samma sätt som förr (se 
exempelvis Erickson & Shultz 1982). Trots det kan kameran utgöra ett 
störande moment. De få som i efterintervjun säger att de tänkte på kameran 
menar att de gjorde det i början av intervjun. Det är emellertid inte den 
delen av intervjun som analyserats utan den andra delen då deltagarna 
etablerat kontakt. Dessutom ligger motivationen att göra bra ifrån sig 
inbäddad i situationen, vilket gör att fokus blir på samtalet i sig och syftet 
med det. Mitt intryck är att samtalen så långt det är möjligt utifrån dessa 
förutsättningar fortgår som de skulle ha gjort även utan kamera. 

Den elektroniska inspelningen är en transformation av verkligheten lik-
som den transkription som jag har gjort, som än mer än inspelningen redu-
cerar bilden av intervjun. Den tolkning och förståelse av samtalen som 
kommer till uttryck genom mängder av icke-verbala signaler (ögonkontakt, 
nickningar och annat kroppsspråk) som komplement till turer och turtag-
ning går här till stor del förlorad, varför videoinspelningens betydelse som 
källmaterial måste betonas.   

Transkriptionsprocessen är dock viktig i sig. Det är bland annat den som 
ger den djupa insyn i materialet som krävs för tolkningen och beskrivningen 
av det. Transkriptionen är en nödvändig, men alltid ofullständig, del av ana-
lysen som hela tiden kan förfinas: ”it is only a working hypothesis about 
how participants construct talk in real time” (Markee 2000:54).  

Transkriptionsprocessen kan eventuellt vara mer krävande i ett andra-
språkssamtal än i ett modersmålssamtal. Traditionella transkriptionskonven-
tioner bygger på samtal mellan modersmålstalare. Att transkribera samtal 
med andraspråkstalare ställer mig inför flera ställningstaganden i förhåll-
ande till dessa konventioner. För det första är det viktigt vilka delar av de 
språkliga nivåerna som bör finnas med utifrån syftet med analysen. 
Gumperz menar exempelvis att markeringar av prosodi är viktiga för en 
tolkning av förståelse. Även den temporala organisationen, exempelvis 
samtalsrytm och pauser, kan ha speciell betydelse i samtal mellan personer 
från olika kulturer, vilket Erickson & Shultz visat (1982:103). Prosodi är 
dock svårt att markera och kanske är det därför än mera viktigt att påpeka 
att videoinspelningen och hur mottagaren uppfattar turen har varit viktiga 
källor för mig till tolkningen av samtalen. Dessutom kan det tänkas att det 
icke-verbala språket med gester och ögonkontakt spelar en stor roll för 
förståelse i andraspråkssamtal. Därför är också teknisk utveckling i inspel-
ning och förfining av transkriptioner något som välkomnas. De nya tekniska 
möjligheterna kan dock även krocka med de etiska restriktioner som 
begränsar spridningen av materialet för att skydda deltagarnas identitet. 
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 Ett grundproblem vid transkription av andraspråk är hur avvikande uttal 
ska beskrivas i transkriptionen eftersom samtalsanalytiska konventioner inte 
markerar uttal med fonetisk skrift (se diskussion i Markee 2000:59). Jag har 
inte velat göra en egen tolkning av varje enskild persons uttal och jag 
tillämpar därför allmänna stavningsnormer för skrift i transkriptionerna. Jag 
skriver alltså exempelvis jag och det. Förutom vedertagen stavning an-
vänds följande former som numera oftast accepteras i skrift: mej, dej, 
sej, dom, nåt, nån, nånting, sån, sen. Prosodiskt markerar jag 
avvikande huvudbetoning. Exempelvis säger Alina (samtal 1): kanske 
jag är tolerant. I några fall använder de arbetssökande engelska ord 
eller ord som kan finnas på både svenska och engelska men som uttalas på 
engelska. Detta markeras med fet stil. Anina (samtal 3) uttalar ordet just på 
engelska: ja ehm fast just matteböcker det var inte så 
mycket. Gränsen mellan engelskt och svenskt uttal är dock inte alltid lätt 
att dra.  

Det kan också vara svårt att tolka ord och turer då upprepningar och 
avbrott är vanliga i samtalen. Anna (samtal 7) påbörjar här ett ord två 
gånger: och samtidigt när pappa var inte hemma var det jag k- 
sj- jag jag visste ju hela tiden att han han finns. Anna 
letar uppenbarligen efter ett ord som inleds med ett tje- eller sje-ljud, men 
eftersom hon inte hittar ordet utan konstruerar om sitt yttrande är det svårt 
att veta hur uttalet ska representeras. 

De videoinspelade samtalen är mitt huvudmaterial.  Transkriptionerna är 
en reducerad men viktig tolkning av dessa inspelningar. Den språkliga 
nivån är relativt god hos de arbetssökande och i transkriptionen har jag kon-
centrerat mig på den verbala interaktionen. Jag har använt inspelningarna 
bland annat för att tolka deltagarna då transkriptionen inte räckt till (för 
transkriptionsnyckel, se s. 7). 

Hur analyserna av huvudmaterialet gått till framgår av inledningen till 
kapitel 6, 7 och 8. 

4.2.2 Kompletterande material 
Flera skäl, bland annat att deltagarna har olika kulturell bakgrund och att 
den institutionella ramen är viktig för meningsskapandet, har gjort att jag 
ansett det viktigt att komplettera huvudmaterialet med annat material (se 
Figur 1). Jag delar här upp det kompletterande materialet i sådant som inte 
skapats för studien, och sådant som gjort det.  

4.2.2.1 Blankett och sammanfattning 
Den blankett som rekryteraren fyller i under intervjuerna kan ses som ett 
mellanting mellan huvudmaterial och kompletterande material. Den fyller 
en naturlig roll i samtalet och är inget som skapats av mig. Blanketten utgör 
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en intertextuell länk mellan intervjuerna och den databas där informationen 
till slut hamnar. Den är därför en mycket viktig del i analysen för valid-
eringen av det som sägs i intervjuerna. Av blankettens sju sidor är det två 
sidor som har varit relevanta, nämligen de som fylls i under de tre sek-
venser. Den plats som rekryteraren har till sitt förfogande för att skriva på 
kan spela en viss roll i den intertextuella processen (se Bilaga 1).  

Rekryteraren gör i slutet av intervjuerna en sammanfattning av sin bild av 
den arbetssökande som utgör en återkoppling till den arbetssökande. Även 
denna sammanfattning är ett viktigt kompletterande material då den blir en 
länk till och validering av det som avhandlas i de tre sekvenserna. Samman-
fattningen används i jämförelsen mellan samtalen (kapitel 8).  

4.2.2.2 Enkäter och efterintervjuer  
Ett material som utifrån belyser samtalen är en enkät till rekryteraren. Efter 
intervjuerna fyllde rekryteraren i en enkät med tre frågor om hennes 
omedelbara intryck av intervjun. På en skala från 1 till 5 bedömde hon de 
sökande i frågorna: 1. Hur bra var den sökande? 2. Hur bra var kontakten 
som ni etablerade? 3. Hur besvarade den sökande frågorna? (se Bilaga 2).  

De arbetssökande blev intervjuade av mig i cirka 10 minuter och inter-
vjun spelades in på audiobandspelare. Inspelningarna (ca 2,5 timmar) har 
grovtranskriberats.13 Frågorna var grupperade i tre avdelningar som behand-
lade aspekterna 1. verksamhet, 2. språk och 3. kultur (se Bilaga 3). Jag fråg-
ade för det första om den arbetssökandes omedelbara intryck av intervjun, 
förberedelser och om frågorna i intervjun, för det andra om språkbehärsk-
ning och språklig kontakt och för det tredje om kulturskillnader och 
jämförelser med intervjuer i hemlandet. Detta material har bland annat varit 
till stor hjälp i jämförelsen mellan samtalen och i sammanställningen av 
resultaten. 

4.2.2.3 Övrigt material 
Ytterligare ett litet material har använts, nämligen en kort enkät till de lärare 
som hade de arbetssökande i svenska. De skulle dels ge några korta om-
dömen om de arbetssökandes muntliga och skriftliga färdighet, dels med tre 
adjektiv kort beskriva de arbetssökande i rollen som studenter.   

Ett annat material är resultatet på det språkfärdighetsprov som de arbets-
sökande genomgick efter kursen i svenska. Det ger behörighet för hög-
skolestudier i Sverige. Dessa material har kommit till användning i jäm-
förelsen mellan samtalen (kapitel 8).  

                                           
13 Linell (1994) delar in transkriptioner i olika typer efter hur detaljerade de är.   



5 Den institutionella ordningen 

Giddens (1991) menar att något som är utmärkande för globaliseringen och 
det senmoderna samhället är att vi interagerar med fler och många olika 
människor och att relationer och identiteter i detta möte ständigt måste för-
handlas. Dessa möten sker på olika sätt i olika sammanhang. Blommaert 
(2003:609) ställer sig frågan under titeln ”A sociolinguistics of global-
ization” vems genrer som globaliseras av vem, för vem, när och hur. Studier 
av samtal inom olika verksamheter i arbetslivet där arbetskraft kan ses som 
en global resurs berättigar sin plats i ett sådant sammanhang.  

Förståelse av samtal knutna till olika verksamheter i arbetslivet gynnas av 
ett brett perspektiv. Sarangi och Roberts (1999:1) menar att det är först i 
gränssnittet mellan en förståelse av den vidare institutionella ordningen och 
den lokala interaktionella ordningen som vår bild av kommunikation i 
arbetslivet kan utvecklas. Goffman poängterar också att en social ordning 
inte kan tas för given utan aktivt måste produceras och reproduceras i 
interaktionsordningen (the interaction order, Goffman 1974), vilket innebär 
att den också måste studeras som en sådan. Mycket forskning om kommu-
nikation i arbetslivet har koncentrerats till den ena eller andra av dessa 
ordningar. Inom sociolingvistik har den interaktionella ordningen studerats, 
medan den institutionella haft företräde inom sociologisk forskning.   

I detta kapitel avser jag att ge en institutionell bakgrund till och en ram 
för den lokala interaktionsanalysen som görs i kapitel 6. Från en allmän be-
skrivning av några drag på dagens svenska arbetsmarknad övergår jag till en 
beskrivning av samtal i arbetslivet och de betingelser som präglar rekryt-
eringsprocessen, erfarenhetsintervjun och de sekvenser som fokuseras i 
denna studie. Avslutningsvis resonerar jag kring asymmetrier och de roller 
som deltagarna har i intervjuerna.  

Det etnografiska bakgrundsarbetet har bland annat inneburit intervjuer 
och kontakt med såväl myndigheter, utbildningar, företag och bemannings-
företag som personalchefer, rekryterare och arbetssökande. Dessutom ingår 
beskrivningar av rekryteringsprocessen och råd till arbetssökande. 

5.1 Den nya arbetsordningen 
Flexibilitet är ett honnörsord på arbetsmarknaden i dag.  Arbetsmarknaden i 
marknadsekonomierna i västvärlden kännetecknas av nedbantade organisa-
tioner, förändrade produktionsvillkor och en ekonomi till stor del grundad 
på kunskaper och tjänster. Det kräver flexibla arbetstagare som tar eget 
ansvar och som kan anpassa sig till nya villkor. I spåren av ”den nya 
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arbetsordningen” (The new work order, Gee, Hull & Lankshear 1996, 
Holland, Frank & Cooke 1998:18) har även följt nya anställningsformer. 

Under 1990-talets lågkonjunktur förändrades den svenska arbetsmark-
nadslagstiftningen. Avregleringen innebar bland annat möjlighet för beman-
ningsföretag att etablera sig i Sverige, en förändring som betydde att det 
statliga monopolet för förmedling av arbetskraft som funnits sedan 1948 
försvann. Bemanningsföretagen har gjort det möjligt för företag att prova 
nya anställningsformer, till exempel att hyra in tillfällig personal, och där-
med möta behovet av en flexiblare arbetsmarknad. 

För bemanningsföretag är rekrytering av arbetskraft en huvuduppgift.  
Genom alternativa anställningsformer och en bred kontaktbas med såväl 
egna anställda som andra presumtiva arbetstagare kan man snabbt förmedla 
olika typer av kompetens till andra företag. En del menar att bemannings-
företagen bland annat genom sina flexiblare anställningsformer kan spela en 
viktig roll för nya arbetssökande som har svårt att komma in på arbets-
marknaden, exempelvis personer med utländsk bakgrund. En studie som 
grundar sig på antalet sysselsatta i Sverige och i bemanningsföretag 1999 
(Andersson & Wadensjö 2004) visar att andelen invandrare i beman-
ningsföretag då var överrepresenterade i jämförelse med andelen infödda. 
Den största kategorin anställda invandrare utgjordes av kvinnor i åldern 21–
35 år och det vanligaste ursprunget var Asien. Anställningarna var vanligare 
i storstäder än i övriga landet. Det finns dessutom en debatt som gäller 
huruvida bemanningsföretagen också är en väg in på den reguljära 
arbetsmarknaden. Detta är svårare att säga, men Andersson och Wadensjö 
(2004:260) drar ändå slutsatsen att ”arbetslösa invandrare som får en 
anställning i ett bemanningsföretag, tycks ha relativt goda förutsättningar 
för att lämna branschen för en anställning i en annan bransch”.  

5.2 Samtal i arbetslivet 
Sarangi och Roberts (1999:21ff) klassificerar samtal i arbetslivet i sådana 
som sker frontstage och backstage (Goffman 1959). De förstnämnda gäller 
institutionens utåtriktade verksamhet, ibland kallade institutionella samtal 
mellan en professionell och en lekman. I dessa samtal sker ett möte mellan 
å ena sidan professionella som läkare, telefonister och terapeuter och å 
andra sidan kunder, patienter, skolelever etc. Samtal som äger rum 
backstage sker i stället mellan yrkeskolleger inom eller utanför en arbets-
plats. Sarangi och Roberts betonar att det hela tiden sker ett viktigt samspel 
mellan det som sker frontstage och backstage, vilket ibland glöms bort vid 
studiet av samtal inom respektive typ.  

Intervjuerna i denna studie sker frontstage. Det samspel som sker med 
verksamheten backstage visar sig konkret genom att en blankett fylls i av 
rekryteraren under intervjun.  Informationen förs därefter över i en databas, 
vilket innebär en intertextuell rekontextualisering. Denna rekontextual-
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isering ger även en mer fullständig förståelse av det som sker inom samtalet 
frontstage. Det sker således en ömsesidig påverkan åt båda håll.  

På en arbetsplats har de anställda en socialt delad och kulturellt för-
medlad kunskapsbas av olika ramar och roller som sätter sin prägel på verk-
samheten. Den kunskap om den institutionella ordningen som delas mellan 
personer på en arbetsplats och som påverkar deras handlingar beskriver 
Berger och Luckmann (1967:83) på följande sätt: ”every institution has a 
body of transmitted recipe knowledge, that is, knowledge that supplies the 
institutionally appropriate rules of conduct”. De institutionella ramarna, 
som bland annat rör verksamhetens gemensamma organisation, innebär att 
institutionen har både uttalade och outtalade regler och rutiner för verk-
samheten och dess samtal, delvis kopplade till de mål man som institution 
vill uppnå. Ramarna innebär även begränsningar på vad som ses som möj-
ligt. De formar och sätter gränser även för de professionella och institu-
tionella roller som samtalsdeltagarna orienterar sig mot i sin tolkning av 
verksamheten frontstage.  

Ramar och roller måste dock hela tiden legitimeras och återskapas av 
verksamhetens deltagare i interaktion med varandra. Bland annat kan ett 
samspel ske då yttranden eller texter om ’samma ämne’ flyttas mellan olika 
kontexter på arbetsplatsen, exempelvis från ett samtal med en patient till en 
läkarjournal, eller från ett möte till ett protokoll. Genom olika perspektiv 
och nya kontexter får yttranden eller texter ny och annan mening i dessa 
olika typer av rekonstruktion eller rekontextualiseringsproceser (se 3.5.1), 
vilket får arbetsplatsens diskurser att höra ihop med varandra som i ett 
nätverk (Gunnarsson 1997).  

I varje nytt möte och samtal återskapas och förändras därför verksam-
heten genom reflexiviteten i den interaktionella ordningen. Om vi, som 
Giddens säger, idag måste kunna interagera med fler och många olika män-
niskor i ett mer mångkulturellt samhälle innebär det att vi inte alltid kan ta 
delade institutionella referensramar på en arbetsplats för givna. Därför kan 
det finnas en spänning mellan att skapa en gemensam diskurs och att, med-
vetet eller omedvetet, infoga egna perspektiv (Linell 1998a:257): 

 […] communicative activities are characterized by a tension between, on the one 
hand, trying to create a shared discourse and, on the other hand, trying to get one’s 
own perspective to colour the joint discourse. 

Det är speciellt två av relationerna i den institutionella ramen som kommer 
att fokuseras här: dels relationen mellan det som sker i erfarenhetsinter-
vjuerna och det som sker efter samtalet backstage, dels relationen mellan en 
etablerad diskurs och de perspektiv som deltagarnas olika språk och bak-
grund eventuellt utgör.  
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5.3 Rekryteringsprocessen 
Rekryteringsprocessen med fokus på hur det går till då kandidater 
slutbedöms backstage har studerats av Pernilla Bolander i avhandlingen 
”Anställningsbilder och rekryteringsbeslut” (2002). Hon beskriver där två 
etablerade metoder för bedömning och urval av arbetssökande. 

 Rekryteringsprocessen har i Sverige, liksom i många andra länder, tradi-
tionellt dominerats av och utgått från en idealiserad standard som Bolander 
(2002:6) kallar den psykometriska ansatsen. Metoden har sitt ursprung i 
Storbritannien och USA kring 1900-talets början. Den byggde på olika före-
ställningar om hur rekrytering bör gå till för att skapa effektiva organisa-
tioner. Den tyske sociologen Max Weber menade exempelvis att rekrytering 
skulle ske ”på basis av teknisk, objektivt fastställbar kompetens snarare än 
exempelvis släkt- och vänskapsband” (Bolander 2002:10). Amerikanen 
Frederick W. Taylor fastlade i samma anda principer enligt vilka urvalet av 
arbetskraft skulle kunna göras på ett vetenskapligt och neutralt sätt 
(scientific selection), allt för att uppnå effektivitet i produktionen.  

Den psykometriska ansatsen bygger på antaganden om att människors 
egenskaper inte förändras och därför kan mätas objektivt. Det går därför 
också att förutsäga mänskliga beteenden. Bedömningen av en kandidat 
enligt denna metod innebär därför användning av valida och reliabla urvals-
instrument för att hitta de arbetsegenskaper som eftersöks. Inom psyko-
login, där forskning inom detta område har sin hemvist, studeras i enlighet 
härmed den prognostiska validiteten i olika urvalsinstrument i rekryterings-
arbetet, som intervjuer, tester eller referenstagning. Forskningen söker bland 
annat efter svaret på frågan vilka urvalsinstrument som bäst kan förutspå 
framtida yrkesframgång. Den strukturerade intervjun framträder då som ett 
av de urvalsinstrument som har den bästa prognostiska validiteten 
(Bolander 2002:7, Kahlke & Schmidt 2002:98), dvs. den har god förmåga 
att förutsäga framtida beteende och framgång i arbetet. Den viktigaste 
funktionen för rekryteringsverktygen, däribland intervjun, är alltså enligt 
denna metod att ge valida, dvs. giltiga resultat.  

Skillnaden mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer framhålls 
ofta i litteraturen kring rekrytering. Den strukturerade intervjun kan beskriv-
as så här (Kahlke & Schmidt 2002:105): 

Den strukturerade intervjun är en av de bedömningsmetoder som har högst 
prognostisk validitet. I definitionen av intervjun ingår att det är en noga planerad 
intervju som syftar till att mäta de för arbetet mest relevanta kompetenserna. I 
intervjun används en standardiserad frågemall och standardiserade metoder för 
bedömning av inhämtade data. 

Denna metod har haft stor genomslagskraft i västvärlden under lång tid, 
men under 1990-talet har en allt starkare kritik hörts. Bland annat menar 
man att de rekryterare som säger sig använda metoden inte gör det i prak-
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tiken på det sätt som avses, men också att detta inte egentligen är möjligt 
(Bolander 2002:15).  

Metoden har därför under 1990-talet delvis ersatts av en alternativ syn på 
rekryteringsprocessen, den sociala ansatsen. Detta synsätt har sin grund i 
socialpsykologi och teorier om människan som social varelse och hur hon 
tolkar sig själv och andra.  Även Human Relations-rörelsen, som nådde sin 
höjdpunkt på 50-talet, har påverkat detta synsätt. Den innebar att även 
arbetsgivare måste arbeta aktivt för att attrahera arbetskraft eftersom man 
insåg att inte endast arbetstagarens egenskaper eller kompetens utan även 
attityd och motivation påverkar prestationen. 

Den sociala ansatsen fokuserar den sociala process som interaktion 
mellan människor innebär. Parterna i rekryteringsprocessen har ett ömse-
sidigt inflytande i processen och ett jämlikt informationsutbyte eftersträvas. 
Ett ”psykologiskt kontrakt” skapas på detta sätt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, och anställningsförfarandet ses som ömsesidigt eftersom båda 
har något att erbjuda den andra och båda såväl ger som tar information för 
att utröna om man passar för varandra.14 

Enligt Bolander innehåller denna ansats tre typer av kritik mot den 
tidigare metoden. En första kritik gäller att tidigare metoder inte sett den 
arbetssökande som ett mänskligt subjekt med egen självuppfattning och 
egna åsikter om rekryteringsprocessen, i vilken hon också själv tar ett 
beslut. Den sociala ansatsen innebär istället att en arbetssökande har vissa 
rättigheter som måste skyddas, exempelvis rätt till personlig integritet och 
lika behandling.  

En annan kritik mot den psykometriska metoden gör gällande att sam-
hälle och organisationer har förändrats och decentraliserats på ett sätt som 
gör det svårt för arbetsgivaren att göra en kravprofil och förutsäga vilka 
egenskaper en arbetssökande behöver. En mer differentierad arbetskraft 
med mer varierade arbetsuppgifter betyder en flexiblare syn på arbets-
tagaren. Med detta synsätt ses människan och hennes egenskaper som för-
änderliga. 

En tredje kritik mot de etablerade metoderna är att deltagarna i processen, 
speciellt rekryteraren, inte beter sig på det sätt som förutsätts i en metod 
som enbart bygger på validitet och reliabilitet. Rekryteraren påverkas i sin 
presumtivt objektiva bedömning av sådana faktorer som personlighet eller 
jämförelse mellan kandidater. Det är dock svårt, menar kritikerna, att 
eliminera alla de subjektiva faktorer som kan påverka bedömningen. I 
stället måste man se processen som den sociala process den är.   

Den sociala ansatsen lyfter som alternativ fram rekryteringsarbetet som 
en gemensam och ömsesidig process där förhandling är en naturlig del. 
Tydliga rollförväntningar är viktiga liksom en öppen attityd till både 

                                           
14 Begreppet ”psychological contract” introducerades av den amerikanske organisations-
psykologen Chris Argyris (Kahlke & Schmidt 2002:26 fotnot 1). 
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positiva och negativa faktorer vad gäller arbetet eller den arbetssökande. 
Båda parter tänks delta i informationsutbytet, och de urvalsinstrument som 
används, exempelvis intervjun, måste ge utrymme för detta. Intervjuformen 
blir härmed mer ostrukturerad. Även den slutliga bedömningen görs mer 
intuitivt och erfarenhetsgrundat utifrån en samlad bedömning av flera olika 
faktorer. Fokus ligger dessutom inte så mycket på specifika egenskaper utan 
mer på den sökandes beteende i förhållande till de krav som speciella 
arbetsuppgifter ställer.  

Enligt detta synsätt passar den ostrukturerade intervjun bättre som 
urvalsinstrument. Den kan beskrivas så här (Kahlke & Schmidt 2002:105): 

Den ostrukturerade intervjun ger goda möjligheter att iaktta sociala färdigheter. 
Det gör den just därför att den inte är så hårt strukturerad. Därmed får den sökande 
relativt goda möjligheter att sätta sin prägel på samspelet. Man bör dock vara 
uppmärksam på om de sociala färdigheter som syns också är relevanta sociala 
färdigheter med avseende på arbetets krav. (kursivering i original) 

Den ostrukturerade intervjun lyfter alltså fram sociala egenskaper. Faran är 
dock att den även kan ge upphov till mer subjektiva och irrelevanta frågor, 
ämnen och beslut. I Scheuers studie av danska anställningsintervjuer (1998) 
visar det sig exempelvis att intervjuare frågar helt olika saker beroende på 
om den sökande är man eller kvinna. Risken för att förutfattade meningar 
kan komma att påverka en ostrukturerad intervju kan alltså finnas (Kahlke 
& Schmidt 2002:139). 

Något som den sociala ansatsen poängterar är vars och ens rätt till lika 
behandling. Ett tecken på samhällets medvetenhet om likabehandling på 
arbetsmarknaden är de lagar mot diskriminering som stiftats i Sverige de 
senaste åren. Exempelvis skiljer lagen om åtgärder mot etnisk diskrimi-
nering i arbetslivet (1999:130) mellan direkt och indirekt diskriminering, 
där indirekt diskriminering innebär att urvalskriterier används för att skilja 
ut personer med annan etniskt bakgrund.15 Även om man med denna lag inte 
kommer åt alla beteenden i själva intervjusituationen, finns det numera en 
laglig ansats att förhindra diskriminering. 

Bolanders redogörelse visar att anställningsintervjuer idag delvis antagit 
nya former. Både den psykometriska och den sociala ansatsen kan idag 
prägla rekryteringsprocesser och intervjuer. Trots dessa till synes oförenliga 
ansatser lyfter Bolander också fram vissa gemensamma drag i synen på 
                                           
15 Direkt diskriminering 
8 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att 
behandla honom eller henne mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar eller skulle 
ha behandlat personer med annan etnisk tillhörighet i en likartad situation, om inte 
arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar samband med etnisk tillhörighet. 
Indirekt diskriminering 
9 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller arbetstagare genom att 
tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 
men som i praktiken särskilt missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet. 
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rekryteringsprocessen inom forskningen som hon är kritisk till. För det 
första ses forskningen inom båda fälten som instrumentell, dvs. den drivs av 
tanken att göra rekryteringsprocessen mer rationell och effektiv (Bolander 
2002:29). Det Bolander saknar är i stället bland annat forskning kring hur 
bedömningen växer fram i interaktionen: 

Intresset riktas främst mot frågan ”fungerar det?” och ”det” är då bedömning eller 
mer specifikt rekryteringsmodellen, testet, anställningsintervjun etc. Däremot 
adresseras sällan frågor som ”hur fungerar det?” och ”varför fungerar det?”. 

En annan gemensam faktor är att forskningen fokuseras nästan enbart till 
den enskilda individens individuella kognitioner och handlingar, inte till 
meningsskapandet i det sociala och organisatoriska sammanhanget. 

Bolander gör utifrån dessa påståenden en intressant studie av samtal 
backstage för att se hur det går till då olika kandidater bedöms i samtal 
mellan professionella. Hon ser denna process som ”rekrytering som över-
läggning”. Hon menar att rekryteringsprocessen varken kan beskrivas som 
en informationsanskaffningsprocess, som i den psykometriska ansatsen där 
företagets kravprofil ska matchas mot arbetssökandes egenskaper, eller som 
ett ömsesidigt utbyte av information som leder till upprättandet av ett 
kontrakt, som i den sociala ansatsen. Det som sker är i stället att de olika 
”rekryteringsverktygen fungerar som meningsskapande verktyg, som hjälp-
er deltagarna att resonera om kandidaterna och att omvandla de många 
intrycken av kandidaterna till specifika bilder” (Bolander 2002:206). Ett av 
dessa verktyg är alltså intervjun, ett annat är blanketten som rekryteraren 
fyller i. Min studie tillför utifrån liknande utgångspunkter som Bolander ett 
perspektiv på hur meningsskapandet kan gå till inom rekryteringsverktyget 
erfarenhetsintervjun.  

Intervjuerna i denna studie kan på många sätt sägas anknyta till båda 
rekryteringstraditionerna, den psykometriska och den sociala. Enligt den 
traditionella psykometriska ansatsen bör anställningsintervjuer präglas av 
att vara strukturerade och målinriktade intervjuer, vilket samtalen i detta 
material till stora delar är. Det finns i materialet dock även drag av den 
sociala ansatsen då intervjun ibland övergår till att vara mera informell eller 
mer öppen. Gränsen mellan ett informellare vardagssamtal och ett formellt 
institutionellt samtal är dock inte alltid så tydlig. På den lokala nivån kan 
det finnas många exempel på informella drag, och man kan därför kalla 
institutionella samtal för hybrider (Linell 1998:243) med drag från olika 
genrer. Det är i spänningen mellan det formella och informella, mellan rutin 
och nya perspektiv, som många institutionella samtal hittar sin karaktär. 
Scheuer (1998:94ff) nämner en rad diskursiva praktiker från privatlivet och 
från det professionella offentliga livet som påverkar just anställnings-
intervjuer, exempelvis gæstebuddet, arbejdssnak, test och debat. Att 
diskursen på detta sätt pendlar emellan att vara formell och informell måste 
därför ses som en naturlig del av samtalen.  
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5.4 Erfarenhetsintervjuer 
I detta avsnitt beskriver jag närmare vad som utmärker erfarenhetsinter-
vjuerna, hur de är uppbyggda och vad som förenar dem i stora drag. Jag 
återanknyter till de två ansatserna för rekrytering bland annat då jag redogör 
för inledningen till intervjuerna. Jag resonerar även kring intervjuerna uti-
från råd som ges i litteratur för dem som arbetar med bedömning, urval och 
rekrytering. Slutligen diskuteras vad intervjuarens och den arbetssökandes 
olika roller och ordet asymmetri kan innebära i detta sammanhang.  

5.4.1 Ramar 
I underlaget för bedömningen av en arbetssökandes kompetens ingår såväl 
skriftlig dokumentation, i form av exempelvis ett cv, som intervjuer med 
den arbetssökande. I rekryteringsprocessen är intervjun ett av de mest 
utbredda urvalsinstrumenten och olika typer av intervjuer med arbets-
sökande ingår. Här skiljer jag mellan två typer, erfarenhetsintervjun och 
anställningsintervjun. I denna studie genomförs det rekryteraren kallar för 
erfarenhetsintervjuer, vilket här innebär ett första allmänt samtal med en 
arbetssökande på ett bemanningsföretag. Det grundläggande syftet med 
intervjun är att rekryteraren ska få och den arbetssökande ge en allmän bild 
av den arbetssökande, hennes utbildning, yrkeserfarenhet och personlighet 
samt en uppfattning om vad hon söker för typ av arbete. Erfarenhets-
intervjun blickar därigenom både bakåt och framåt i tiden. Nästa steg i pro-
cessen kan vara placering i företagets databas över personal som antingen 
kan anställas och hyras ut eller anställas av andra företag.  

En anställningsintervju kommer i ett senare skede i rekryteringsprocessen 
och är i stället riktad mot ett visst arbete. Den kan ske på bemannings-
företaget eller hos en (annan) arbetsgivare. Erfarenhetsintervjun skiljer sig 
alltså från en anställningsintervju främst genom att inget specifikt arbete 
finns för handen.  Det finns inte heller någon direkt eller uttalad konkurrens 
från andra arbetssökande och intervjun genomförs av en person som har 
rekrytering som sitt yrke. Något som präglar situationen för rekryteraren är 
således att hon har två kunder: dels den arbetssökande och dels något 
företag som kan tänkas behöva hyra eller anställa den arbetssökande. Det är 
hon och det bemanningsföretag som hon representerar som ansvarar för en 
lämplig matchning mellan dessa parter. Hon är en förmedlare av kontakten 
(mediator, Kerekes 2003:232). Det är dock inte enbart rekryterarens person-
liga intryck som här spelar in utan även arbetsmarknadsläget.  

5.4.1.1 Mål 
Ett grundläggande mål i intervjun är ett gemensamt informationsmål eller 
ett transaktionellt mål. Intervjuaren ställer frågor, medan den arbetssökande 
selektivt väljer ut information om sig själv i syfte att ge en bild av sig själv 
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för att nå framgång. Man kan också se det som en förhandlingsposition där 
den arbetssökande kan välja att undanhålla information för att ha ett bättre 
förhandlingsläge. Till grund för denna information ligger ofta ett cv. 

Två andra mål har att göra med att hantera det intryck man gör i denna 
självpresentation (impression management, Goffman 1959, 1967). För det 
första måste man skapa en relation så att en bedömning av den arbets-
sökande som person ska kunna ske, ett relationellt mål. I denna process 
spelar samarbetet som kommunikationsstrategi en stor roll.  Vi vet av andra 
studier (t.ex. Adelswärd 1988, Scheuer 1998) att i lyckade anställningsinter-
vjuer, dvs. i intervjuer där den sökande fick jobbet, skapas bättre samhörig-
het mellan intervjuare och arbetssökande än i misslyckade. Detta mål är 
dock inte lika synligt som informationsmålet och alla arbetssökande är 
kanske inte lika medvetna om hur viktigt detta kan vara. Om man kommer 
från en kultur där anställningar sker på grundval av formella meriter eller 
personliga kontakter kan det finnas andra förväntningar på samtalet. 

Ytterligare ett mål för den arbetssökande på det mer omedvetna planet är 
att den hon i ord utger sig för att vara stämmer med det intryck hon ger av 
sig själv som person. Relationen mellan vad som sägs öppet och vad som 
uttrycks utan ord kan vara det avgörande för bedömningen av den arbets-
sökande. Hon måste inge förtroende (trust, Kerekes 2003). 

Samtalet kan på grund av dessa olika mål kännas motsägelsefullt, och 
Adelswärd (1988) och Komter (1991) menar att det finns en dold agenda (a 
hidden agenda) i intervjun. Samtalet kan å ena sidan verka strukturerat och 
informativt då det följer en viss mall, men å andra sidan innefattar det också 
en dold bedömning. Den sociala ansatsens strävan efter öppenhet och ömse-
sidighet kan här tänkas krocka med behovet av bedömning i en dold agenda. 
Den dolda agendan torde dock inte vara lika betydelsefull i erfarenhets-
intervjun som i en anställningsintervju eftersom någon direkt konkurrens 
med andra inte föreligger (se Fas 3b nedan). Däremot görs en allmän 
bedömning av om man som arbetssökande är anställningsbar. Frågan är om 
det därför i dessa intervjuer finns en strävan eller en motivation att göra 
bedömningsprocessen öppnare. 

5.4.1.2 Faser 
Erfarenhetsintervjuerna i materialet kan delas in i olika faser (jfr Adelswärd 
1995:121). 
 

Fas 1  Hälsning  
Fas 2  Presentation och information om samtalsramar och syfte:  
  rekryteraren 
Fas 3a  Frågor utifrån blankett: rekryteraren och den arbetssökande 
Fas 3b  Sammanfattning: rekryteraren 
Fas 4  Information om nästa steg i processen: rekryteraren 
Fas 5  Avsked 
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De två första faserna innebär i denna studie att sedan de arbetssökande 
hälsat och satt sig inleder rekryteraren, Rita, genom att presentera sig själv 
och det företag hon representerar. Hon berättar vidare om förutsättningarna 
för intervjun, vad som ska ske och om möjligheten att vara med i företagets 
databas. En bit in i inledningen kan det låta så här: 

(1) Samtal med arbetssökande 

1 Rita:  mm då tänkte jag säga att nu ska vi prata lite om  
2    dig vem du är och vad du har gjort   
3 Sökande:  mm 
4 Rita:  och som sagt får du tala öppet  
5 Sökande:  okej 
6 Rita:  för vi har inget specifikt jobb utan se det som en  
7    möjlighet att att tala om vem du är för är det sen  
8    så att det finns ett uppdrag så är det ju just  
9    matchningen att det är nåt för dej som du är  
10    intresserad av och företaget har nåt som kan vara  
11    intressant för dej 
12 Sökande:  mm 
13 Rita:  så att då är det helt öppet [att du tänker så   
14     […] 
15 Rita:  sen finns det en möjlighet om du vill det att jag  
16    sen lägger dej i en databas som finns på [namn på  
17    företag] som man söker i varje gång man har ett  
18    uppdrag 
19 Sökande:  mm 
20 Rita:  söker man så kan ditt namn komma upp där en person  
21    som kan vara lämplig för ett specifikt uppdrag 
22 Sökande:  okej 
23 Rita:  det kan du välja om du vill 
24 Sökande:  okej 
25 Rita:  annars så  
26 Sökande:  ja det är bra SKRATT 

 
Fas 2 präglas här av den sociala ansatsen, vilket för det första innebär att 
rekryteraren försöker skapa en gemensam plattform (common ground, Clark 
1996) för intervjun. Hon berättar inledningsvis om ramarna för intervjun: vi 
har inget specifikt jobb (rad 6), då är det helt öppet (rad 13).  

För det andra visar Rita att intervjun utgör en del av början till ett 
”psykologiskt kontrakt” mellan parterna. De ingår i en gemensam process 
och en ömsesidighet i informationsutbytet förväntas därför. I rad 15 säger 
Rita att det finns en möjlighet, om du vill det, att vara med i en databas, ett 
erbjudande som upprepas i rad 23. Hon talar också om matchningen mellan 
kandidat och arbetsgivare (rad 9). Det ”psykologiska kontraktet” beskrivs 
som om rekryteringsförfarandet ska förstås och godtas av den arbets-
sökande.  
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En viktig föresats då det gäller den sociala ansatsen är att möjliggöra ett 
informationsutbyte på lika villkor. I en intervju med kandidater från andra 
länder som kan vara ovana vid verksamhetstypen förefaller denna inledande 
metadiskurs och försök till öppenhet som en nödvändig och viktig inledning 
för att skapa den trygghet och grund som en fortsatt god och öppen intervju-
kontakt förutsätter. Synen på anställningsprocessen som en social process 
med ömsesidigt givande och tagande kan därför ses som en grundförut-
sättning för ett tydligt, öppet och rättvist förfarande för olika arbetssökande.  

Allas förväntningar på intervjun är dock olika och vi vet varken om de 
arbetssökande förväntar sig en formell eller informell situation eller hur 
man reagerar på Ritas, som det kan tyckas, informella inbjudan till ömse-
sidighet. Anna beskriver i efterintervjun sina intryck som i exempel (2). 
Hon var nervös före intervjun men upplever inte detta under själva intervjun 
som hon tycker var enkel. 

(2) Efterintervju med Anna 

1 GS:  ja var det nåt som förvånade dig eller nåt som var 
2      nytt för dig eller 
3 Anna: allt var ju nytt 
4 GS:  jo det var är det första gången så 
5 Anna: nej 
6 GS:  men du hade väl vissa föreställningar om hur en  
7    intervju går till redan  
8 Anna: ja mm 
9 GS:  hur man brukar göra 
10 Anna: å jo mest var jag förvånad att att det var att att  
11    att det var så enkel att det var inte så sånt så  
12    man sitter så och att för händerna blev lite så  
13    konstiga och kalla (.) det var  
14 GS:  vad tror du det beror på varför var det inte så  
15    formellt och  
16 Anna: jag tror att det är jag som hade tänkt i min huvud  
17    att det måste vara så kanske sett från filmer eller  
18    pratat med några kompisar från min mitt hemland  
19    eller nåt sånt och trodde jag att det att det ser  
20    ut så  
21 GS:   det är ju spännande att du blev positivt överraskad  
22    då kände du dig nervös hela tiden 
23 Anna:  eh när jag när jag var därinne då då kände jag inte   
24    mig nervös men nu har jag varit nervös två dagar 

 
Det är frågan om denna strävan efter ett öppet, ömsesidigt utbyte döljer 
andra mekanismer. Det är trots allt fortfarande en ömsesidighet inom de 
institutionella ramarna. Peter Auer (1998:11) menar att många genrer i 
västvärlden har en informell karaktär, men att informaliteten många gånger 
är skenbar. Samarbete och jämlikhet betonas, men samtidigt finns under-
liggande system som är dolda för utomstående. Paradoxen ligger i den in-
formella ytan som döljer starka institutionella asymmetrier.  
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All in all, the job interview in its modern form has many features of a typical 
communicative genre in Western, post-industrial societies, in which hierarchies are 
downplayed (although they are obviously existent), power relations are concealed 
but nonetheless provide orientation, and cooperation and equality are stressed. It is 
therefore a highly cultural event, and one with which applicants from a different 
cultural background cannot be taken to be familiar per se. 

Asymmetrier och dominans återkommer jag till i avsnitt 5.4.3. 
Den tredje fasen i samtalet, i vilken frågor ställs om den arbetssökande, 

förefaller i stället utgå från den psykometriska ansatsen. Denna fas är 
strukturerad och styrd av rekryteraren genom svarsblanketten. Rita menar 
indirekt i exempel (3) att hon själv är metodisk (rad 8). 

(3)  Samtal med arbetssökande 

1 Rita: och nu är det ju så då att bara så att du förstår  
2    vad jag säger att (1.0) jag jobbar bara med  
3    rekrytering så att jag jobbar professionellt med  
4    det åt olika företag 
5 Sökande: mm 
6 Rita: många gånger om företagen intervjuar själva  
7 Sökande: mm 
8 Rita: så kanske man inte är så metodisk i sin eh  
9    intervjustund [utan man man intervjuar lite eh>>  
10 Sökande:    [mm 
11 Rita:  >>lite eh mindre professionellt helt enkelt  

 
Följande huvudtopiker, vilka även utgör huvudrubriker i svarsblanketten, 
tas upp i fas 3. De specificeras sedan ytterligare under delrubriker. Konkreta 
frågeformuleringar finns dock inte i blanketten.  
 

− Personliga data  
− Utbildning i hemlandet och i Sverige 
− Språk  
− Yrkeserfarenhet 
− Önskemål inför framtida arbete 
− Intressen 
− Allmänna omdömen om personlighet  
 
Då erfarenhetsintervjun inte har ett specifikt arbete att relatera till ställs inte 
vissa frågor som vanligtvis återfinns i en anställningsintervju. Topiken 
Önskemål inför framtida arbete är i gengäld speciell och viktig för erfaren-
hetsintervjun.  

I denna studie analyseras tre av frågorna i intervjun där den arbets-
sökande explicit ska beskriva sin personlighet. De är hämtade från topiken 
Personliga data respektive Allmänna omdömen om personlighet. En närm-
are beskrivning av och diskussion kring dessa finns i nästa avsnitt.  
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Som en uppsamling av den tredje fasen frågar rekryteraren om den 
arbetssökande vill tillägga något. Rita gör därefter en sammanfattning som 
kan inledas som i exempel (4).  I sammanfattningen utgår hon ifrån sina 
anteckningar i blanketten.  

(4) Samtal med arbetssökande 

1 Rita: sen har jag gjort så jag ska ge dej lite input på  
2    hur jag tycker att vad du gjorde bra och vad du kan  
3    [tänka på för att göra bättre just när det gäller>> 
4 Sökande: [mm 
5 Rita: >>inter[vjusituationen 
6 Sökande:        [ja 

 
Rita får också återkoppling på sina intryck och ibland leder detta till ytter-
ligare diskussion. Sammanfattningen kan ses som ytterligare ett försök till 
ett jämlikt informationsutbyte och härigenom blir den dolda agendan mer 
öppen för den sökande. Rita är öppen om de intryck hon har skrivit ner i 
blanketten och vill få bekräftat om den arbetssökande håller med henne. 
Eventuellt kan det prägla just erfarenhetsintervjun att man kan vara öppen 
om denna information. En bedömning av den arbetssökande görs inte i 
konkurrens med andra sökande och därför kan man ha ett jämlikare utbyte. 
Det kan också ses som en moralisk fråga att det som förs in i databasen är 
känt för den arbetssökande. Å andra sidan kan sammanfattningen också ses 
som ytterligare ett uttryck för det tolkningsföreträde som rekryteraren har.  

Avslutningsvis går Rita vidare till fas fyra. Den vänder igen på informa-
tionsriktningen. Nu är det rekryteraren som åter tar upp frågan om data-
basen, eventuellt flea kopior av cv:t etc. Därefter avslutas samtalet.   

5.4.2 Tre frågor om personlighet 
Självpresentation sker på många nivåer i en erfarenhetsintervju: det är en 
del av alla samtal, det är också huvudsyftet i denna genre som sådan och 
sker implicit hela tiden. Men i vissa frågor ombeds dessutom den arbets-
sökande att explicit beskriva sin personlighet. Jag har för denna studie valt 
ut de sekvenser i intervjuerna där den arbetssökande explicit beskriver sin 
personlighet och sin självuppfattning. De tre huvudfrågorna i dessa sek-
venser uttrycks prototypiskt 
 

1. Vad tycker du att du har för starka egenskaper? 
2. Vad skulle du vilja förbättra då (för egenskaper)? 
3. Vad tycker du har präglat dig? 
 

Sekvenserna kan tydligt avgränsas i intervjun eftersom en ny topik kan 
härledas till den tur då rekryteraren ställer en ny fråga kopplad till 
rubrikerna i blanketten. De tre sekvenserna kommer strax efter mitten av 
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samtalet, mellan den 25:e och 40:e minuten av samtalen. Då har man etab-
lerat en gemensam plattform för samtalet i de mer faktabetonade delarna. 
Sekvenserna kommer oftast tillsammans i den ordning som anges ovan, 
men inte alltid. I några samtal kommer fråga nummer tre först då man av 
någon anledning kommit in på ämnet. 

De två första frågorna, om starka och svaga egenskaper, återfinns i blan-
ketten under rubriken ”Allmänna omdömen”, där det står specificerat:  
”kandidatens egen spontana uppfattning om – starka egenskaper” respektive 
”egenskaper som kan förbättras” (se Bilaga 1). Frågorna kan förväntas i de 
flesta intervjuer av detta slag, åtminstone i västvärlden. Många arbets-
sökande säger dock i efterintervjuerna att de upplevde dessa frågor som de 
svåraste frågorna i intervjun, vilket inte torde vara unikt för dessa arbets-
sökande. I (5) blir Bahar intervjuad av mig. 

(5) Efterintervju med Bahar 

1 GS:  vilka frågor var svårast (.) ställde hon några   
2    svåra frågor (.) var det någon speciell fråga du  
3    tänkte på 
4 Bahar:  den där att säga mina egenskaper säga (.) det är  
5    svårt att man tänka åhh vad har jag att säga  

 
Fråga 1 och 2 kan ses som kommunikativa dilemman (Adelswärd 
1988:165) av olika slag. Rekryteraren inleder med de positiva eller starka 
egenskaperna, vilket torde vara ett normalt förfarande (se t.ex. Birkner 
2001:151). Frågan kan vara svår att besvara eftersom man inte antas värdera 
sig själv positivt i vanliga samtal (Pomerantz 1978:88). Positiv själv-
värdering förväntas emellertid i denna situation där man som arbetssökande 
måste visa sina kvalifikationer för en presumtiv arbetsgivare.  

Frågan om egenskaper som behöver förbättras är också en svår fråga att 
besvara men på ett annat sätt.  I vardagssamtal kan man tala om sina svag-
heter, men i detta institutionella sammanhang måste man göra det utan att 
förlora ansiktet i förhållande till en arbetsgivare. Man visar svagheter men 
måste presentera dem från ett perspektiv så att man inte förlorar i för-
troende. Det sociala ansiktshotet i frågan förefaller starkare än i den första 
frågan.  

Den tredje frågan verkar mer ovanlig som intervjufråga. Den återfinns 
under rubriken ”Personliga data” där det i blanketten bland annat står: 
”Uppväxttid […] speciella händelser, normer, värderingar etc” (se Bilaga 
1). Fråga 3 kan sägas knyta ihop de tre frågorna på åtminstone två sätt.  
Dels knyter den ihop dåtid och nutid, eftersom den ofta ser bakåt i den 
arbetssökandes liv, medan de två första frågorna tar upp den sökande i nuet. 
Det ger ett både diakront och synkront perspektiv på den som intervjuas. 
För det andra kan fråga 3 innebära ett faktaunderlag för den självvärdering 
som de två första frågor innehåller. Bilden blir på detta sätt mer hel av den 
arbetssökande som person. Det som förenar sekvenserna är dock att den 
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arbetssökande i alla tre sekvenser måste presentera sig själv ur ett visst 
perspektiv, ett perspektiv som gynnar den bild av sig själv som arbetstagare 
som man vill förmedla.  

För ett bemanningsföretag torde dessa frågor vara viktiga. Något som kan 
utmärka många rekryterare är att de inte har specialkunskaper om de 
utbildnings- eller yrkesrelaterade färdigheter som de arbetssökande har. I en 
första allmän intervju kan det i stället vara den personliga trovärdigheten 
och de kvaliteter som kan förknippas med den som avgör hur den 
arbetssökande blir bedömd. Detta allmänna intryck av den arbetssökande 
som person, som förmedlas både explicit och implicit, är därför ett av 
erfarenhetsintervjuns huvudinslag (Kerekes 2003:233). 

5.4.3 Roller och asymmetrier  
Utifrån dessa ramar, mål som ska uppnås och frågor som ska besvaras kan 
man diskutera vilka krav som ställs på deltagarna och vilka roller de 
förväntas spela. Olika intervjuer kan karaktäriseras med avseende på de 
rollasymmetrier (asymmetri–symmetri) och den samverkan (samarbete–
konkurrens) som kan finnas i samtalet (se Figur 2).   
 
  Symmetriska roller Asymmetriska roller 
Samarbete  Informellt samtal Styrd intervju  
Konkurrens  Ordväxling, meningsutbyte Förhör 

Figur 2. Typologi över intervjutyper (Modell bearbetad utifrån Linell 1998:258 
och Kahlke & Schmidt 2002:150)  

Då det gäller graden av samverkan kan erfarenhetsintervjun ses som en 
samtalsform där samarbetet dominerar. Det ligger i båda parters intresse att 
få respektive ge relevant och viktig information och att bygga upp en rela-
tion byggd på ömsesidigt förtroende. Trots den sociala ansats som delvis 
präglar intervjun i form av tanken om ömsesidigt informationsbyte finns 
dock olika institutionella roller inbyggda i intervjuformen. De olika roller 
rekryteraren och den arbetssökande agerar kan sägas ta sig uttryck i 
”asymmetrier” av olika slag knutna till samtalsformen (Linell 1998a:255).  

En typ av asymmetri innebär att deltagarna har olika bakgrundskunskap 
vilket kan innebära att de inte har samma kunskap om, förväntningar på och 
kompetens då det gäller den institutionella samtalsformen. Rekryteraren har 
en lång utbildning inom området och har genomfört många intervjuer förut; 
de arbetssökande har aldrig eller som mest två eller tre gånger varit på en 
intervju. Vissa av dessa intervjuer har genomförts i andra länder utan sam-
ma tradition som i Sverige. Härvidlag förfogar de alltså inte över samma 
institutionella och kulturella resurser. De kan därför också komma till sam-
talet med olika syften och med olika motivation.   
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Vidare är de institutionella rollerna i mötet av olika slag. Den institu-
tionella och professionella rollen ”rekryterare”, knuten till yrkesrollen som 
sådan, tar sig i samtalet bland annat uttryck i rollen ”intervjuare”. Rekryt-
eraren har som intervjuare en mängd aktiviteter att utföra. Hon måste leda 
och styra intervjun samtidigt som hon ska uppfatta och tolka svaren och 
samtalet i rollen som ”bedömare” och ”grindvakt”. Dessutom ska hon an-
teckna så exakt och relevant som möjligt. Den arbetssökande har i den 
institutionella rollen som ”arbetssökande” att agera i rollen som ”intervju-
offer”, men bör även se sig som ”erbjudare av en tjänst”. Hon måste också 
genom sitt beteende övertyga rekryteraren om att det hon säger i möjligaste 
mån motsvarar den hon är i rollen som ”presumtiv arbetstagare”. Eftersom 
de trots dessa asymmetriska roller har gemensamma mål bygger samtalet på 
samarbete.  

Kombinationen av samarbete å ena sidan och asymmetri i olika bak-
grundskunskap och olika institutionella roller å den andra (se Figur 2) 
bidrar till ett mönster där deltagarrollerna därför måste ses som komple-
mentära då båda förväntas ta ansvar för samtalet och har ett intresse av att 
så sker utifrån sina respektive syften och målsättningar (Kahlke & Schmidt 
2002:150).  

För att få en djupare förståelse av roller och asymmetrier är det dock nöd-
vändigt att se hur dessa olikheter tar sig uttryck i interaktionen i olika 
diskursiva roller (discursive identities & roles, Thornborrow 2002:11, 
Persson Thunqvist 2003:18), dvs. hur rollerna tar sig uttryck i turordning 
och ämnesbehandling i diskursen. Det är inte förrän vi studerar på vilket sätt 
de institutionella och de diskursiva rollerna interagerar i den lokala inter-
aktionen som vi kan säga något mera om asymmetrier eller lägga värder-
ande anspråk på ordet. Begreppet kan då eventuellt även få ett värderande 
drag knutet till sig, antingen som något neutralt eller positivt i de fall deltag-
arna anses komplettera varandra eller som något negativt om olikheterna tar 
sig uttryck i dominans eller maktutövning. Vi kan alltså inte förutsätta att 
begreppet asymmetri innebär något negativt. Thornborrow (2002:7) kriti-
serar bland annat den kritiska diskursanalysen för att tendera att dra 
förhastade slutsatser om makt utifrån institutionella roller och asymmetrier i 
samtal. Hon skriver: 

Critical discourse analysts tend to see power as already accruing to some 
participants and not to others, and this power is determined by their institutional 
roles and their socio-economic status, gender or ethnic identity […]. In this sense, 
then, social relations of power pre-exist the talk itself; to use Foucault’s term, 
power is already there as a ’regime of truth’ […]. 

Det kan därför synas olyckligt att begreppet asymmetri ibland används och 
innebär olika saker i forskning om institutionella samtal. Ibland används 
begreppet för att särskilja olika roller (som i Figur 2), ibland för att säga 
något om maktperspektivet endast utifrån de institutionella rollerna. Det 
som ibland saknas är en analys av hur dessa roller tar sig uttryck och rekon-



 72 

strueras i interaktionen (Thornborrow 2002:37). Sociala eller institutionella 
roller kan i sig själva inte säga oss något om varför ett samtal kan tolkas på 
ett visst sätt. Det är genom att se hur de som resurser används och tolkas i 
interaktion som vi kan närma oss frågan varför något sker i ett visst 
sammanhang.  

De diskursiva rollerna innebär att deltagarna har olika kommunikativa 
rättigheter, skyldigheter och begränsningar i erfarenhetsintervjuerna sedda 
som institutionella verksamheter med kulturella rutiner. De har exempelvis 
olika rättigheter och skyldigheter i turtagningen, men också olika rätt att 
behandla de ämnen som tas upp.  

För rekryterarens del tar detta sig bland annat uttryck i diskursrollerna 
”frågeställare” (questioner, Thornborrow 2002:86) och ”uppföljare”, dvs. 
hon har rätt till första turen och att vara den som proaktivt styr bland annat 
med hjälp av olika frågetekniker, men hon har också rätt till tredje turens 
uppföljning av svaren. Det finns i litteraturen rekommedationer för hur 
denna tredje tur ska hanteras, vilket ofta innebär ytterligare frågor. Huvud-
syftet med olika frågetekniker sägs vara att belysa de områden som tas upp 
så ingående som möjligt. Kahlke & Schmidt (2002:169) illustrerar detta 
med bilden av en tratt:  

Man börjar med frågor om den kompetens man vill kartlägga. Därefter rör man sig 
ner i tratten tills området har blivit tillräckligt belyst. Härefter ger man med ett 
uttalande eller en uppsummering en signal till den sökande att man tänker gå 
vidare till ett nytt ämne. 

Målsättningen i intervjuerna i denna studie verkar från rekryterarens sida 
vara att som frågeställare genomföra en strukturerad intervju. Intervjun är 
noga planerad och följer en standardiserad mall som fylls i under intervjun. 
Samma huvudfrågor och många följdfrågor ställs i så gott som alla inter-
vjuer.  

Den arbetssökande får ta på sig diskursrollen som ”besvarare” genom en 
ständig andratur då hon ska svara och ge en bild av sig själv. Hon har även 
diskursrollen ”andra uppföljare”, dvs. i de fall då rekryteraren bygger ut sin 
uppföljning har hon oftast rätt att följa upp denna tur i en fjärde tur. (Det 
finns dock inte på samma sätt som för rekryteraren rekommenderade upp-
följningstekniker för den arbetssökande.) 

Företeelserna asymmetri och roll innebär med ovanstående beskrivning 
förhållandevis neutrala begrepp kopplade till olikheter mellan deltagarna. 
Det finns ytterligare en asymmetri i samtalen som inte kan kopplas till 
denna institutionella ram men som eventuellt kommer att interagera med 
den. Deltagarna har inte tillgång till samma språkliga resurser.  

Den arbetssökande måste i rollen som ”andraspråkstalare (med ca två år i 
Sverige)” kontinuerligt på alla språkliga nivåer arbeta mera med sin för-
ståelse och med det språkliga uttrycket: det kan gälla stilnivå eller koherens 
mellan syntaktiska eller textuella enheter liksom i ordförrådet; det kan gälla 
ordföljd eller tempus liksom morfologiska eller fonologiska svårigheter. 
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Det kan även gälla det kanske mer omedvetna icke-verbala beteendet som 
ögonkontakt eller pauslängd. Hon måste därför även ha tillgång till strate-
gier för att tackla eventuella problem. En andraspråkstalare har även till-
gång till andra språkliga resurser än en enspråkig talare, exempelvis genom 
kodväxling.  

Rekryteraren har i rollen som ”modersmålstalare” i sin egen språkliga 
miljö ett företräde. Hon har mer eller mindre direkt tillgång till alla de 
språkliga nivåerna, från diskurs till fonologisk nivå. Men mötet innebär 
också för modersmålstalaren att språkliga och kommunikativa resurser kan 
komma till användning på ett annat sätt i mötet med en andraspråkstalare än 
med andra modersmålstalare. Mötet kan göra meningsskapandet annorlunda 
eller ansträngt, men det kan även göra det mer explicit och öppnare för 
insyn än i samtal mellan personer som delar referensramar. 

Då det gäller deltagarnas interaktionella roller som ”språkbrukare med 
olika kommunikativa resurser” blir frågan om rättigheter och skyldigheter i 
diskursen svårare att besvara. Det är inte självklart vilka kommunikativa 
rättigheter vi i rollen som språkbrukare har.16 Habermas menar i sin teori om 
kommunikativa handlingar (1996) att i den ideala språksituationen har alla 
samma rätt att delta. En förutsättning för en sådan tanke är dock att alla 
språkbrukare i ett samhälle har samma kommunikativa kompetens, vilket 
ibland tas för givet.   

En annan utgångspunkt skulle kunna vara att vi inte automatiskt har 
några kommunikativa rättigheter alls utan att dessa hela tiden måste för-
handlas. Att ge och ta turen i ett samtal blir med det synsättet en förhand-
ling, och rättigheter och skyldigheter ses då som samkonstruktioner i inter-
aktionen, inte som individuella sådana. Vi vet att man i samtal förväntas 
(har rätt att, är skyldig att) visa sin förståelse och tolkning för att samtalet 
ska löpa. Man har även ”rätt” att utföra reparationsarbete om det uppstår 
problem. Dessa rättigheter/skyldigheter är gemensamma resurser i det 
meningsskapande arbetet. Förhandlingen om turer sker dock inte i en jämlik 
situation utan frågan i denna studie är på vilket sätt detta hanteras i 
kommunikationssituationer då man möts med olika språkliga resurser. Sam-
tal mellan deltagare med olika språkliga resurser kan av deltagarna upplevas 
som allt från ansträngande för kommunikationen till att inte innehålla några 
problem alls relaterade till detta. Det blir då intressant att se på vilket sätt 
man hanterar meningsskapandet i denna situation: orienterar man sig mot 
den språkliga asymmetrin, vem gör det och på vilket sätt gör man det? 

I erfarenhetsintervjun finns dessutom vissa institutionella begränsningar 
som kan tänkas styra den eventuellt extra språkliga ansträngningen i sam-
talet. Samtalet har en tidsram på 45 minuter. Det har krav på effektivitet och 
relevans som delvis styrs av den strukturerade formen, delvis av blanketten. 

                                           
16 Panel vid namn ”Negotiating communication rights in sites of linguistic difference” 
vid Sociolingustics Symposium 15, Newcastle 2004. 
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Tre asymmetrier eller olika roller är således intressanta för studien. För 
det första den institutionella asymmetrin, i bemärkelsen att deltagarna har 
olika institutionella roller. För det andra den kulturella asymmetrin, i betyd-
elsen att rekryteraren och de arbetssökande har olika erfarenhet av verksam-
hetstypen, bland annat därför att de kommer från olika länder. För det tredje 
den språkliga asymmetrin, vilket innebär att rekryteraren talar sitt moders-
mål medan den arbetssökande talar ett andraspråk i uppgiften att beskriva 
sin personlighet och ge en så god bild som möjligt av sig själv. 

5.5 Slutsatser  
Ur beskrivningen av erfarenhetsintervjuernas institutionella ramar och roller 
framträder bland annat tre frågor som känns relevanta och som kräver en 
vidare analys av den interaktionella ordningen. En fråga gäller hur den 
psykometriska respektive sociala ansatsen sätter sin prägel på samtalen. 
Stämmer bilden av dessa metoder med det som sker i dessa samtal? Vad 
innebär det att rekryteraren verkar hålla fast vid en strukturerad ram med 
bestämda frågor? Vilka olika interaktionsmönster skapar det med olika 
arbetssökande? Syns någon social ansats i de tre sekvenserna och hur tar 
den sig i så fall uttryck?   

Den andra frågan gäller hur de institutionella och de diskursiva rollerna 
interagerar. Hur agerar man dessa roller i den lokala interaktionen? Kan 
denna interaktion säga oss mera om olikheter, asymmetrier och eventuella 
dominansmönster i samtalet?  

Den tredje frågan gäller hur de diskursiva rollerna som gäller den 
institutionella uppgiften interagerar med rollerna som språkbrukare med 
olika språk och kulturell bakgrund.  Påverkar dessa roller interaktionen och 
målet att uppnå gemensam förståelse?  



6 Den interaktionella ordningen 

För att analysera interaktionen måste man dela in samtalssekvenserna i 
mindre analysenheter och det är inte självklart hur dessa ser ut. Den en-
skilda turen är ett grundbegrepp inom samtalsanalysen (Sacks, Schegloff & 
Jefferson 1974), men denna enhet räcker inte om målet är bättre kunskap om 
gemensam förståelse. Åtminstone två turer måste ingå i analysenheten efter-
som det interaktiva draget annars går förlorat (Marková 1990:130):  

Socially oriented researchers emphasize the interactive nature of dialogue. For 
them, the use of isolated utterances or single speech acts as the units of analysis is 
neither theoretically nor methodologically acceptable because it fails to 
acknowledge the embeddedness of single utterances in social action and social 
situations.  

En analysenhet med två turer är närhetspar (adjacency pairs, Schegloff 
1972, Schegloff & Sacks 1973). En sådan beskrivning bygger på turöver-
lämningen som grundprincip och betonar att den första delen i närhetsparet 
begränsar de möjliga eller relevanta reaktionerna i den andra delen 
(conditional relevance, Schegloff 1972:363). Ett sådant par är exempelvis 
fråga–svar. Som modell skapar beskrivningen dock en del problem 
(Levinson 1983:303). Linell (1998:233 not 25) menar att beskrivningen i 
närhetspar ger sken av att initiativet ligger i den första delen och responsen i 
den andra, medan dialogteori utgår från att varje yttrande och handling har 
drag av både initiativ och respons. Med en beskrivning av två turer kan jag 
som utanförstående inte heller se hur talaren uppfattar att initiativet tolkas.  

Ett alternativ är att studera enheter uppbyggda i tre steg. Marková argu-
menterar för trestegsmodellen utifrån ett dialektiskt/dialogiskt synsätt, dvs. 
relationen mellan två fenomen ger upphov till ett tredje steg i vilket denna 
relation får sin betydelse: 

The idea of internal relations between phenomena therefore implies three-step 
processes: as the two phenomena interact, co-determining each other, they give 
rise to a new, i.e. a third, phenomenon that is qualitatively different from the two 
constitutive ones. (Marková 1990:133) 

Grundtanken i resonemanget är att den tredje turen innehåller grundvalen 
för gemensam förståelse, an architecture of intersubjectivity (Heritage 
1984:254). Det är i den tredje turen som den första talaren återkopplar på 
lyssnarens respons, vilket är ett tecken för lyssnaren på om tillräcklig 
gemensam mening har skapats.  

En av förgrundsfigurerna för en kommunikativ trestegsmodell är social-
psykologen G.H. Mead (1934). Meads analys visade hur betydelsen i ett 
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yttrande som A delger B kan fullföljas som ömsesidig förståelse först i 
uppföljningen i den tredje turen då A kan reagera på B:s respons. I uppfölj-
ningen visar A för B om B förstått A så som avsikten var eller inte.  

Markova menar också att man utifrån grundantagandet om att varje tur är 
socialt inbäddad och pekar både framåt och bakåt i samtalet måste hitta 
analysenheter som är ”primarily conceptual and epistemological in 
character” (1990:131, kursivering i original). Vi måste skilja den rent ab-
strakta förståelsen av att yttranden har inneboende initiativ- och respons-
egenskaper från ett fysiskt uttryck för detsamma som inte alltid realiseras. 
Vid en analys bör man alltså vara medveten om att det tredje steget existerar 
oavsett om det finns ett fysiskt uttryck för det eller ej. Detta kan vara viktigt 
i en analys av samtal där deltagarna inte delar språkliga resurser.  

Min analysmodell grundar sig alltså på en teoretisk beskrivning av 
interaktion i tre steg som man sedan söker fysiska uttryck för i samtalet, där 
sekvenser delas upp i initiativ, respons och uppföljning (se Figur 3).  
 

Initiativ  Respons  Uppföljning 

Figur 3. En abstrakt beskrivning av en interaktionell trestegsmodell 

En fördel med denna modell är att min roll som tolkare av samtalet tonas 
ner. Varje uppföljning på ett initiativ blir en tolkning som valideras och 
görs inom samtalet. Jag som analytiker har därför en möjlighet att beskriva 
det deltagarna väljer att orientera sig mot i stället för att göra en egen 
tolkning av samtalet. Allt uttrycks dock inte explicit i ett samtal och jag 
menar inte att min insyn i samtalsdeltagarnas avsikter eller förståelse blir 
total, men det subjektiva inslaget av tolkning utifrån minskar: ”The turn-
taking system has, as a by-product of its design, a proof procedure for the 
analysis of turns.” (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974:728.) 

6.1 Analysmodell 
Den analysmodell som legat till grund för kodningen av turerna i samtalen 
är Linell & Gustavssons initiativ-responsmodell (IR-analys) (Linell & 
Gustavsson 1987). Det är en beprövad modell som lämpar sig för dyader, 
dvs. samtal mellan två personer, där replikerna inte blir för monologiska 
utan ofta växlar mellan deltagarna och där replikgränserna är tydliga.  

IR-analysen har flera syften (1987:84), varav framför allt två stämmer 
med mina syften. För det första ska analysen visa hur talarna anknyter till 
varandra, dvs. hur koherens uppstår. Analysen utgår från hur yttrandet tas 
upp av mottagaren, dvs. vilken funktion yttrandet har lokalt då det sägs. En 
fördel är att kodningen härigenom har ett tydligt dialogiskt perspektiv. Man 
utgår på detta sätt från ett innanförperspektiv på dialogen där samtals-
deltagarnas egna perspektiv får råda. Linell & Gustavsson (1987:107) kallar 
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metoden funktionsmetoden eftersom de vill ”försöka återspegla de kommu-
nikativa handlingarnas status som den framträder för de konkreta samtals-
deltagarna i den konkreta situation de befinner sig i”. 

För det andra ska analysen göra det möjligt att hitta sekvenser som kan 
djupstuderas. Fördelen med IR-analysen har varit att den gett mig en 
möjlighet att på ett strukturerat sätt plocka fram de yttranden jag vill 
närstudera, främst rekryterarens uppföljning av svaren i den tredje turen.  

Det analyserade huvudmaterialet innehåller tre sekvenser ur vart och ett 
av de fjorton samtalen. Det förtjänar att påpekas att den institutionaliserade 
formen och rekryterarens mycket metodiska intervjuteknik har gjort det 
möjligt att göra en strukturellt väl sammanhållen analys av sekvenserna. En 
sekvens definieras här som en aktivitet som behandlar en frågetopik i 
rekryterarens blankett. Sekvenserna benämns i fortsättningen sekvens 1, 2 
och 3 och hänför sig till 1. starka egenskaper, 2. egenskaper som ska för-
bättras och 3. vad som har präglat den arbetssökande. Grundstrukturen i 
varje delaktivitet inom en sekvens består av 1. en fråga från rekryteraren (ett 
starkt initiativ),  2. ett svar (en respons), 3. rekryterarens uppföljning av 
svaret, 4. den arbetssökandes eventuella reaktion på denna uppföljning (se 
Figur 4).  
 

FRÅGA  SVAR  UPPFÖLJNING  REAKTION 

Figur 4. Grundstruktur i en delaktivitet inom en sekvens 

Inom detta mönster finns även avvikelser, exempelvis sidosekvenser som 
kan innehålla metakommentarer från den arbetssökande innan svaret inleds. 
Om man jämför denna sekventiella struktur med den abstrakta beskriv-
ningen i Figur 3 kan man se den som två analysenheter: för det första fråga–
svar–uppföljning och för det andra svar–uppföljning–reaktion. Rekryterar-
ens uppföljning respektive den arbetssökandes reaktion utgör tredjeturer i 
dessa analysenheter.  

I Figur 5 åskådliggörs hur denna grundstruktur realiseras inom de tre sek-
venserna.  
 

      
   
 

UPPFÖLJNING 
minimal respons 

 SVAR    
 

REAKTION 
minimal respons

FRÅGA 
huvudfråga eller 
uppföljande fråga 

   
    

UPPFÖLJNING 
utbyggd respons  

      
      

REAKTION 
utbyggd respons

Figur 5. Interaktionella möjligheter i en delaktivitet  
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Inom varje sekvens kan den sekvensinledande huvudfrågan följas av 
uppföljande frågor som inleder nya delaktiviteter inom sekvensen. I den 
tredje turen visar rekryteraren sin tolkning och förståelse av svaret genom 
en uppföljning som antingen är minimal eller utbyggd. Den arbetssökande 
visar på samma sätt sin förståelse av den utbyggda uppföljningen i sin 
reaktion genom en minimal eller utbyggd respons. 

Här följer exempel på hur några delaktiviteter realiseras i materialet 
enligt Figur 5. I exempel (6) accepterar rekryteraren den arbetssökandes 
svar med en minimal respons i rad 3 och samtalet går därefter vidare med 
en ny delaktivitet inom sekvens 2.17 

(6) Samtal 12 med Carmen 

1 Rita: vad skulle du vilja förbättra då för egenskaper 
2 Carmen: ja språket  
3 Rita: →  mm 

 
Enligt den andra varianten i Figur 5 innebär Ritas uppföljning i stället en ut-
byggd respons. Som svar på samma fråga som i exempel (6) svarar Behnaz 
att hon är sensitiv. I rad 2 i exempel (7) följer Rita upp svaret med en 
utbyggd respons som innehåller en tolkning och översättning av Behnaz 
svar. Denna uppföljning upprepas och accepteras av Behnaz i hennes 
reaktion.  

(7) Samtal 9 med Behnaz  

1 Behnaz: ja ah jag är sensitiv person FNISS 
2 Rita: →  känslig 
3 Behnaz: ja känslig [ja  

 
Den tredje turen i båda dessa exempel (Ritas i rad 3 exempel (6) och 
Behnaz i rad 3 i exempel (7)) är tecken på att tillräcklig intersubjektivitet 
skapats i sammanhanget och samtalet går vidare. 

Trots att tecken på gemensam förståelse i huvudsak ges i den tredje turen 
innehåller varje tur i interaktionen både initiativ- och responsegenskaper. 
Det innebär också att förståelsearbetet kan ses som både proaktivt och 
retroaktivt. Rekryterarens frågetur har starka initiativegenskaper då syftet är 
att elicitera ett relevant svar. Samtidigt har den också responsegenskaper, 
dvs. den bygger på interaktionen i den första delen av intervjun, men även 
på vad rekryteraren vet eller tror om de arbetssökande, hennes tidigare 
erfarenheter från dessa frågor i andra intervjuer etc. Med denna kunskap i 
bagaget arbetar hon i frågeturen proaktivt eller förebyggande. På samma 
sätt kan den arbetssökande proaktivt arbeta med hur rekryteraren ska förstå 
hennes svar bland annat genom hennes sätt att följa upp frågeturen innan 
hon svarar. I den tredje turen är i gengäld det retroaktiva draget starkt sam-
                                           
17 Hänvisning sker till samtalen enligt uppställningen i Tabell 1. 
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tidigt som det proaktivt förebygger problem. I analysen som följer tar jag 
därför upp alla steg i grundstrukturen i sekvenserna i ett försök att belysa 
såväl det proaktiva som det retroaktiva förståelsearbetet. Först resonerar jag 
här kring de kategorier som används i analysen och försöker avgränsa dem 
mot varandra.  

6.1.1 Fråga 
I ett institutionellt samtal som en intervju styrd av en blankett är topikskift-
ena ofta tydliga. De initiativ som inleder en ny sekvens eller delaktiviteter 
inom sekvenserna i intervjuerna i detta material är ofta starka (begärande) 
initiativ (Linell & Gustavsson 1987:21f), vilket innebär att den institution-
ella representanten lämnar över turen till den hon intervjuar, exempelvis 
genom att använda sig av frågeformad syntax, en uppmaning att berätta 
eller en tur med frågeton. (Men även ett fåtal svaga (hävdande) initiativ 
förekommer då rekryteraren själv föreslår något som ska bekräftas eller av-
färdas, exempelvis du som är matematiker måste vara analytisk och logisk.) 

Huvudfrågan i varje sekvens är hämtad från topikerna i rekryterarens 
blankett. De uttrycks prototypiskt som 
  

1. Vad tycker du att du har för starka egenskaper? 
2. Vad skulle du vilja förbättra då (för egenskaper)? 
3. Vad tycker du har präglat dig? 
 

Ordningen mellan sekvenserna i intervjuerna är likadan i så gott som alla 
samtal, vilket gör dem lämpade för en jämförande analys. Efter den 
sekvensinledande huvudfrågan följer ibland uppföljande frågor som inleder 
nya delaktiviteter med nya svarstopiker inom sekvensen. I sekvens 3, Vad 
har präglat dig?, förekommer exempelvis ofta den uppföljande frågan Vad 
gjorde du mest som barn? (För följdfrågor i den tredje turen, se 6.1.3.6.)  

För beskrivningen av hur frågeturerna i huvudfrågan är uppbyggda har 
jag delvis följt beskrivningen i Lindholm (2003), där flerledade frågor i ett 
annat institutionellt sammanhang beskrivs, nämligen läkare-patientsamtal. 
Orsaken är att flerledade frågeturer förefaller vanliga i vissa typer av institu-
tionella samtal (Linell, Hofvendahl & Lindholm 2003:540). Lindholm defi-
nierar en flerledad frågetur som ”en sådan flerledad tur, där åtminstone en 
TKE har interrogativ syntax” (2003:64).18 En flerledad tur består alltså av 
två eller flera turkonstruktionsenheter (TKE), varav en är interrogativt 
markerad. Den flerledade frågeturen kan bestå av ett huvudled, i vilket 
huvudfrågan ingår, och ett eller flera hjälpled, som ger stöd för huvudfrågan 
på olika sätt. Efter varje led följer en möjlig responspunkt där samtalsparten 
kan ta över turen (se Sacks m.fl. 1974).  

                                           
18 Se även Linell, Hofvendahl & Lindholm 2003:540. SAG (4:832) kallar det en komplex 
mening: ”sekvens av starkt samhöriga meningar”. 
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Inom frågeturens led kan turtillägg förekomma. De är konstituenter i 
talet som inte utgör egna TKE:n och som ”adderats till turer som redan förts 
till en punkt där de syntaktiskt och prosodiskt kunde vara fullbordade” 
(Eriksson 2002:6). De kan användas av en talare för att elicitera en respons 
”när en tillfredsställande sådan inte produceras” (2002:21). Syftet kan 
exempelvis vara att förtydliga vilken typ av respons som efterfrågas. Sär-
skilt i beskrivningen av huvudfrågan i sekvens 3 har Lindholms beskrivning 
visat sig relevant. En frågetur som består av huvudled (…dej), turtillägg 
(…idag) och hjälpled (…upplevelser) kan se ut på följande sätt:  

(8) Samtal 5 

1 Rita:  vad tycker du har präglat dej att du är den person 
2    du är idag (1.0) vad har du med dej (2.0) för 
3    upplevelser 

6.1.2 Svar  
Det som kan rubba grundstrukturen i Figur 5 är om svaret inte kommer i 
direkt anslutning till frågeturen. Detta säger något om koherensen i svaren 
på lokal nivå. Efter avsnittet om frågeturens konstruktion beskrivs därför 
hur frågan tas upp av de arbetssökande innan svaret avges.  

6.1.2.1 Turövergång 
Orsaken till att svaret inte kommer direkt kan exempelvis vara en sido- eller 
inskottssekvens (side sequence, Jefferson 1972:294) och sådana inskott ut-
gör viktiga ingredienser i förståelsearbetet. De kan exempelvis syfta bakåt 
och innehålla en begäran om förtydligande av frågan (”uppskjutande fråga”, 
Linell & Gustavsson 1987:55f). Men den arbetssökande kan även arbeta 
mer förebyggande genom en metakommentar om det svar som ska ges.  

6.1.2.2 Svar  
De arbetssökandes svar kodas utifrån hur de tas upp av rekryteraren i den 
tredje turen. Svaren delas härigenom in i två större grupper. En grupp av 
svar utgörs av dem som rekryteraren accepterar genom en minimal respons. 
Den andra gruppen av svar är sådana som hon i stället väljer att följa upp 
genom en utbyggd respons, exempelvis en kommentar eller en följdfråga. 

En respons är enligt Linell & Gustavsson adekvat eller accepterad ”om 
den fungerar så att dialogens parter genom responsen och dess accepterande 
lämnar det tidigare initiativet” (1987:49), medan inadekvata responser leder 
till att sekvensen byggs ut. Det bör dock understrykas att svaret inte ses som 
adekvat eller inadekvat ur relevanssynpunkt – det kan mycket väl vara ett 
bra eller relevant svar – utan att det rent strukturellt i den lokala organisa-
tionen ger upphov till att rekryteraren bygger ut sin respons. Indelningen 
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säger alltså inget direkt om huruvida rekryteraren accepterar det proposi-
tionella innehållet i svaret (även om ett samband ibland kan finnas).  

Jag definierar alltså ett svarsyttrande som avslutat då rekryteraren be-
kräftat det med antingen en minimal eller en utbyggd respons. Därefter 
inleds en ny delaktivitet.  Rekryteraren kan då ställa en uppföljande fråga 
eller den arbetssökande kan själv ta initiativ till en ny svarstopik genom 
fortsättningsmarkören och. 

I sekvens 1 och 2, och även i viss mån sekvens 3, gäller svaren personliga 
egenskaper. Varje sekvens kan innehålla flera olika svarstopiker, dvs. de 
arbetssökande tar upp flera olika egenskaper som svar på huvudfrågan. 
Varje ny egenskap/ny svarstopik är då också en ny delaktivitet. Någon gång 
samordnas flera egenskaper inom en tur utan att rekryteraren följer upp 
varje egenskap med en respons, exempelvis jag är nervös och osäker 
(samtal 2). Svaret ses då som en delaktivitet eller en svarstopik, trots att det 
innehåller två egenskaper.  

Indelningen av svaren efter deras uppföljning är synnerligen relevant för 
studien eftersom den kan visa något om det retroaktiva meningsskapande 
arbetet. Mitt syfte är alltså inte i första hand att kategorisera svaren utifrån 
hur de syntaktiskt är uppbyggda, hur omfångsrika de är eller om de är 
språkligt korrekta eller inte. Det har i stället varit viktigt att koda svaren 
utifrån rekryterarens uppföljning för att på så sätt komma åt förståelseper-
spektivet. Genom denna indelning får jag även ett grovt mått på hur många 
svar som (strukturellt) ”accepteras/inte accepteras” såväl i varje sekvens 
som för varje arbetssökande. (Innehållet i svaren tas upp i kapitel 7.) 

6.1.3 Uppföljning 
Eftersom syftet med analysen är att studera tecken som ges på gemensam 
förståelse har jag alltså i kodningen av svaren utgått från hur de tas upp av 
rekryteraren i den tredje turen. Denna uppföljning ges som en minimal eller 
utbyggd respons. Beskrivningen av de olika typerna av responser är influ-
erad av Clarks exempel på hur positiva tecken på förståelse (positive 
evidence, Clark 1996:228) kan visas i den tredje turen (se 3.5.2). Clark före-
slår några övergripande kategorier som beskriver olika sätt att uttrycka och 
bekräfta förståelse på och hur dessa skulle kunna realiseras i samtal (min 
översättning, se även Svennevig 1999:58).19 
  

− Bekräfta förståelse:  fortsättningssignal: aha, jag förstår, nick 
− Förutsätta förståelse:  nytt initiativ till en relevant nästa tur 
− Visa förståelse:   fortsättning på föregående tur, t.ex. ett svar 
− Exemplifiera förståelse:  t.ex. parafras eller upprepning av föregående tur 
  

                                           
19 Assertions of understanding, Presuppositions of understanding, Displays of under-
standing, Exemplifications of understanding (Clark 1996:228).  
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De flesta turer i ett samtal innehåller både drag av initiativ och respons, de 
pekar både bakåt och framåt i samtalet, men styrkan hos dessa drag kan 
skifta. De två första kategorierna i Clarks klassificering innehåller starkare 
drag av initiativ, de siktar framåt och är proaktiva. Man har hört och för-
stått, man ger en uppbackning eller minimal respons och samtalet går 
vidare. Clark menar att dessa är de vanligaste typerna av samtalsbidrag i 
acceptansfasen. De två senare kategorierna är mer retroaktiva till sin karak-
tär. De har starkare responsdrag och pekar bakåt i samtalet till den före-
gående turen. Man ger ett positivt tecken på sin förståelse, men man väljer 
att göra det genom någon typ av uppföljning eller rekontextualisering av 
föregående tur. Dessa kategorier är mer valida i det gemensamma för-
ståelsearbetet såtillvida att mottagaren visar en mer explicit tolkning av det 
sagda, medan vi i de två första fallen inte kan vara säkra på om lyssnaren är 
trött och vill gå vidare eller om hon verkligen förstått. Man kan ju låtsas att 
man har förstått och gå vidare och man kan också förstå utan att markera 
det explicit.  

Negative evidence (Clark 1996:228) är däremot tecken på att något inte 
är tillräckligt klart och måste förhandlas, en annan typ av retroaktivt för-
ståelsearbete. Deltagarna kan då explicit uttrycka att de inte hör, uppfattar 
eller förstår, vilket föranleder olika typer av reparationsarbete eller sidosek-
venser innan man kan göra ett gemensamt avslut genom en positiv förstå-
elsesignal (positive evidence) och gå vidare i samtalet.  

I analysen görs en indelning av uppföljningarna utifrån en kombination 
av strukturella och semantiska kriterier. En första indelning görs utifrån om 
de är utbyggda eller ej. Först redovisas minimala responser, som även ses 
som tecken på att tillräcklig förståelse bekräftas. Därefter beskrivs olika 
typer av utbyggda responser: kommentarer, ifyllnader, upprepningar, om-
formuleringar och följdfrågor. I dessa uppföljningar uttrycks förståelse och 
ibland även brist på förståelse både implicit och explicit. I kategorin följd-
frågor markerar exempelvis rekryteraren ibland att hon inte hört eller för-
stått eller att mer information krävs. Detta kan ses som negativa tecken på 
förståelse. 

6.1.3.1 Minimal respons 
En minimal respons ses här som en återkopplingssignal med egen turstatus. 
Den utgörs oftast av mm eller ett kort neutralt yttrande (t.ex. jaha). 
Kategoriseringen har ibland varit svår att göra eftersom uppbackningar 
ligger nära i ett kontinuum av olika typer av återkopplingssignaler (Linell & 
Gustavsson 1987:61). Grundprincipen har dock varit att samtalet efter en 
minimal respons går vidare i en ny delaktivitet/svarstopik, antingen genom 
att den arbetssökande påbörjar ett nytt svar eller genom att rekryteraren tar 
ett nytt frågeinitiativ. Inom en längre delaktivitet kan den arbetssökande 
efter en minimal respons även fortsätta samma svarstopik, men rekryter-
arens minimala respons kan tolkas som ett eget samtalsbidrag. Rekryteraren 
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kan även rent hypotetiskt bara nicka och skriva i sin blankett som respons, 
vilket dock sällan händer. 

Den minimala responsen ses som uttryck för att rekryteraren anser att till-
räcklig förståelse i sammanhanget har nåtts, dvs. att ett svar eller en del av 
ett svar är tillräckligt för att samtalet ska kunna gå vidare (acknowledgement 
token, Jefferson 1984). Det går dock naturligtvis inte att säga med visshet 
att rekryteraren har förstått.  

6.1.3.2 Kommentar 
Kommentarer är yttranden i deklarativ form i vilka rekryteraren kommen-
terar svaret. Kommentarerna indikerar implicit förståelse (och ifrågasätter 
inte utsagan) och utgörs exempelvis av en neutral kommentar som jag 
förstår. De kan även innehålla en stödjande kommentar, en värdering av 
eller en förklaring till den arbetssökande svar. Ibland har det varit svårt att 
skilja kommentarer och omformuleringar (se 6.1.3.5), men den ledande 
principen har varit att i en kommentar tillkommer det ytterligare en inne-
hållslig dimension utöver själva omformuleringen.  

6.1.3.3 Ifyllnad  
Ifyllnader kan definieras som ”yttranden som byggs upp kollektivt” (Green-
Vänttinen 1998:72). Green-Vänttinen tar upp två typer av vanliga ifyllnader 
i samtal: dels sådana där talaren uppvisar problem att hitta ett ord eller en 
fras (word search) och där lyssnaren då fyller i det som saknas; dels sådana 
där lyssnaren spontant kommer in som ett stöd i samtalet så att deltagarna 
exempelvis tillsammans bygger upp en berättelse.  

Då det gäller ordsökningar skiljer Kurhila (2003:148ff) mellan lexikala 
och grammatiska problem i sin studie av andraspråkssamtal. Lexikala pro-
blem innebär problem att hitta ett ord på målspråket. Då det gäller gramma-
tiska problem inleder andraspråkstalaren ett ord eller en konstruktion som 
modersmålstalaren fortsätter. Ofta, men inte alltid, är det syntaxen i en tur 
som ger lyssnaren ledtrådar till hur ifyllnaden bör utformas. 

Ordsökningar åtföljs ofta av osäkerhetsmarkörer (som eh). Enligt 
Goodwin & Goodwin (1986) sker detta samtidigt som talarens blick först 
lämnar lyssnaren under osäkerhetsögonblicket. Därefter riktas den mot lyss-
naren och bjuder in denna att hjälpa till, varvid lyssnarens blick dras till 
talaren. Blickförändringen kan ses som ett tecken på att detta är en inter-
aktionell aktivitet där man tillsammans arbetar för att skapa mening. Andra-
språkstalarens osäkerhetsmarkörer ger dock inte alltid upphov till hjälp från 
modersmålstalaren. Det är därför viktigt att studera i vilka fall modersmåls-
talaren verkligen går in och fyller i. 

Man kan se ifyllnad som en självinitierad annanreparation på det sättet att 
talaren får hjälp med att hitta ord. Talaren talar ofta långsammare och an-
vänder tvekljud (eh) för att markera att hon behöver hjälp (Schegloff m.fl. 
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1977). Innan lyssnaren fyller i är det också vanligt med en paus så att talar-
en har möjlighet till självreparation. Man kan emellertid också argumentera 
för att ifyllnad inte är en reparation, då det inte alltid finns något tidigare tal 
att förhålla sig till och reparera. I stället kan man se det som en turöver-
tagning där man gemensamt tar ansvar för en tur (a completing response, 
Kurhila 2003:184).  

6.1.3.4 Upprepning 
För att uppnå koherens i samtal och för att visa förståelse av andras samtals-
bidrag använder samtalsdeltagare olika typer av upprepningar. Begreppet 
upprepning är svårt och mångfacetterat, bland annat eftersom en upprepning 
av något i en ny tur alltid innebär en intratextuell rekontextualisering av ett 
tidigare yttrande i ett nytt sammanhang. Ett nytt perspektiv införs därmed 
vilken form upprepningen än har.  

För att särskilja olika typer av rekontextualiseringar definieras upprep-
ning här som ordagranna upprepningar (verbatim repetition, Bazanella 
1996:ix) av delar av eller hela tidigare yttranden, s.k. allo-repetition 
(1996:ix, Tannen 1989:54) eller annan-repetition (other-repetition, Svenne-
vig 2004). Det innebär att rekryteraren i sin uppföljning upprepar något 
eller några ord i den arbetssökandes svar. Upprepningen utgör här ett slags 
ekopåstående och klassificeras således inte som en fråga. Upprepningar 
med frågeton (känslig↑) eller i frågeform (är du känslig) klassificeras som 
följdfrågor.  

6.1.3.5 Omformulering 
En annan typ av intratextuell rekontextualisering är omformuleringar som i 
denna analys ses som semantiska upprepningar. Garfinkel & Sacks 
(1970:350) använder ordet formulate för att beskriva hur samtalsdeltagare 
ibland försöker omformulera eller omforma det som sagts tidigare 
(reformulation, Thomas 1985:773, omformulering, Linell & Gustavsson 
1987:130): 

A member may treat some part of the conversation as an occasion to describe that 
conversation, to explain it, or characterize it, or explicate, or translate, or 
summarize, or furnish the gist of it, or take note of its accordance with rules, or 
remark on its departure from rules. That is to say, a member may use some part of 
the conversation as an occasion to formulate the conversation […]. (kursivering i 
original) 

Heritage & Watson (1979:129) menar att en omformulering har tre centrala 
drag, preservation, deletion och transformation, dvs. något bibehålls, något 
elimineras och något omvandlas. Genom att omformulera något som har 
sagts gör lyssnaren sin tolkning tydligare för talaren, vilket bland annat kan 
tjäna som en kontroll av förståelsen, ett retroaktivt förståelsearbete. Om-
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formuleringen i sig utgör dock bara en omskrivning av budskapet med 
andra ord, medan intersubjektivitet kan skapas med hjälp av gemensam 
bakgrundskunskap. Omformuleringen utgör härigenom ett av de viktigaste 
språkliga redskapen deltagarna har att öppet visa sin tolkning av samtalet. 
Den utgör även ett viktigt analysredskap för den som vill analysera diskurs-
en och hur meningsskapande går till eftersom en tolkning explicitgörs.   

Omformuleringar är inte det enda sättet att genom en omskrivning signal-
era förståelse. Det finns även andra typer av omskrivningar, exempelvis 
proord (proterms, Heritage & Watson 1979:147). Hultman (2003:37) defi-
nierar proord som ett formord ”som får sin betydelse ur sammanhanget och 
som ’ersätter’ betydelseord”.20 Proord är exempelvis pronomen (det), 
proverb (göra) och proadverb (så) som ersätter mer betydelsebärande ord 
(innehållsord). Det som skiljer en omformulering och ett proord är att 
omformuleringen måste innehålla ett betydelse- eller innehållsord som visar 
en tolkning av det föregående yttrandet, medan proordet är ett formord med 
i huvudsak grammatisk funktion. Tillsammans utgör proord och omformu-
leringar olika medel språkbrukare har till sitt förfogande för att binda ihop 
och göra samtal koherenta.  

Jag definierar i min analys en omformulering utifrån följande kriterier:  
 

1. Den utgör en semantisk omskrivning eller tolkning av den arbetssök-
andes svarsyttrande eller delar av det.   

2. Den görs av rekryteraren efter den arbetssökandes svar i den talartur i 
vilken en återkoppling på svaret är relevant.  

3. Den markeras prosodiskt med påståendeton (inte frågeintonation) eller 
syntaktiskt med deklarativ form.  

4. Den fungerar som första delen i ett närhetspar, dvs. den kräver en upp-
följning i form av en bekräftelse eller ett förnekande (Heritage & 
Watsons 1979:141).  

 

Sådana fall som inte räknas som omformuleringar är med denna definition 
exempelvis ordagranna upprepningar och turer med frågeformad syntax 
eller frågeintonation. Ett annat fall är omskrivningar i rekryterarens upp-
följning i vilka proord dominerar, vilka kategoriserats som kommentarer. 
Ett exempel är rekryterarens uppföljande yttrande så är det. Denna uppfölj-
ning med det allmänt tillbakasyftande formordet så ser jag som en kom-
mentar, därför att den innehåller ett allmänt proadverb (så). Andra exempel 
som är förda till kommentarer är det gjorde du och det är det. De kommen-
tarer som innehåller proord är dock inte så många. 

En omformulering innehåller alltså en tolkning av ett yttrande gjord med 
betydelseord som semantiskt kan varieras. Därför kräver också en respons. 
                                           
20 Ordförrådet kan grovt delas in i betydelseord, dvs. ord som främst tillhör öppna ord-
klasser (t.ex. substantiv, verb och adjektiv) och formord, dvs. ord som främst uttrycker 
grammatiska kategorier (t.ex. pronomen, hjälpverb och pronominella adverb) (SAG 
1:158, 172). 
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Omformuleringar kan även signaleras av fraser som du menar, så då, alltså 
eller det betyder (Melander-Marttala 1995:173).  

I studier av språktillägnande använder man ofta termen recasts, defini-
erade inom förstaspråkstillägnande som ”adult responses that add morpho-
syntactic or semantic information to some component of a child’s preceding 
utterance without changing its essential meaning” (Long 1996:434). Denna 
term har sedan använts även för att studera andraspråkstillägnande kopplat 
till samtal, dock i få studier av samtal utanför klassrumsmiljö.  

6.1.3.6 Följdfråga 
Vissa uppföljningar utgörs av frågeturer, här kallade följdfrågor (contingent 
questions).21 De har definierats utifrån prosodiska, syntaktiska och inter-
aktionella drag. De flesta följdfrågor utgörs av frågeformade satser, rogativa 
och kvesitiva.22 I några fall används emellertid rak ordföljd eller en elliptisk 
konstruktion i vilket fall frågeton tillsammans med hur turen uppfattas har 
fått avgöra kategoriseringen. Följdfrågorna skiljer sig från uppföljande 
frågor eftersom de utvecklar svarstopiken i stället för att initiera en ny topik. 

6.1.3.7 Kombinerade uppföljningar 
Vissa uppföljningar utgör kombinationer av dessa responser, främst korta 
kommentarer tillsammans med en annan typ av utbyggd respons som följer 
direkt därefter. Dessa kombinationer har kategoriserats enligt den upp-
följning som är mest utbyggd, oftast den avslutande uppföljningen. När Rita 
exempelvis säger just det – du säger vad du tycker, kategoriseras det så-
lunda som en omformulering, trots att uppföljningen till synes också inne-
håller och inleds av en kort kommentar. Denna kombination kan också 
byggas upp tvärtom. I följande tur upprepar Rita först den arbetssökandes 
svar och avslutar därefter med en kommentar: du kan leva med det – ja just 
det. En del utbyggda responser inleds också av ett mm (en yttrandeinitial 
markör, Green-Vänttinen 2001:68) som dock inte får egen turstatus, dvs. 
inte ses som minimal respons, eftersom de direkt följs av en utbyggd re-
spons, exempelvis mm – noggrann. Dessa kombinationer är ett intressant 
fenomen i sig som dock inte diskuteras vidare här.  

6.1.4 Reaktion 
De arbetssökandes reaktioner på rekryterarens utbyggda responser kodas på 
samma sätt: som minimala eller utbyggda responser. Antingen accepterar 
                                           
21 Contingent questions definieras som ”questions produced in pursuit of some specifi-
cation of a prior answer” (Boyd & Heritage under utg.).   
22 En ”ja/nej-fråga” uttrycks typiskt som en rogativ huvudsats ”som prototypiskt saknar 
inledare”; en ”frågeordsfråga” uttrycks typiskt som en kvesitiv huvudsats ”som inne-
håller ett interrogativt led och normalt har detta som satsbas” (SAG 4:730). 
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den arbetssökande rekryterarens uppföljning med en minimal respons eller 
också framkallar den mer utbyggda responser. De utbyggda responserna ut-
gör ofta ett fortsatt utbyggt svar, snarare än en direkt reaktion på rekryterar-
ens uppföljning. Därför har reaktionerna inte visat sig lika varierade och be-
tydelsefulla i förståelsearbetet som rekryterarens tredje och uppföljande tur.  

6.1.5 Disposition 
I avsnitt 6.2–6.4 analyseras interaktionen i de tre sekvenserna var för sig. 
Framställningen under varje sekvens har följande struktur och försöker be-
svara följande frågeställningar: 
 

1. Rekryterarens frågetur Hur formuleras huvudfrågan och hur 
byggs turen upp? 

2. Turövergång Hur tar den arbetssökande upp 
frågan innan ett svar formuleras? 

3. Uppföljning 
 Svar som följs upp med en 

minimal respons. 
 Svar som följs upp med en 

utbyggd respons. Den sökandes 
reaktion (reaktionen förs hit 
som en underavdelning efter-
som den hör nära samman med 
den utbyggda responsen). 

 
Vilka svar accepteras med en 
minimal respons? 
Vilka svar får en utbyggd respons? 
Vilka typer av uppföljningar gör 
rekryteraren? Hur reagerar den sök-
ande på de utbyggda responserna? 

 

Analysen har ett proaktivt perspektiv i beskrivningen av frågeturen och ett 
retroaktivt perspektiv i beskrivning av uppföljning och reaktion. Turöver-
gången kan både sikta bakåt och framåt i sekvensen.  

Efter analysen av varje sekvens gör jag en kort sammanfattning för att 
visa vad som allmänt karaktäriserar sekvensen. Som avslutning på kapitlet 
jämförs de tre sekvenserna (se 6.5). I detta avsnitt resoneras även kring de 
mönster som visar sig i den sekventiella beskrivningen, funktioner och  
orsaker. Det material som använts för analysen är inspelningar av huvud-
materialet, transkriptioner och den blankett som rekryteraren använder.   

6.2 Sekvens 1. Vad har du för starka egenskaper? 
Sekvensen om starka egenskaper kommer oftast först av de tre sekvens-
erna.23 Den kommer dessutom alltid före sekvensen om svaga sidor. I snitt 
                                           
23 I 9 av 12 samtal. Summan är här 12 och inte 14 samtal. I samtal (13) finns inte tid för 
sekvens 3, och i samtal (3) tas denna sekvens upp både före och efter de andra frågorna. 
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kommer den sekvensinledande huvudfrågan i 27:e minuten av samtalen, 
som varar cirka 45 minuter. Det är alltså strax efter mitten av intervjun då 
man har etablerat en gemensam plattform för samtalet och då rekryteraren 
har bildat sig en första uppfattning om den arbetssökande. Sekvensen inne-
håller totalt 54 svarstopiker, dvs. de 14 arbetssökande tar upp totalt 54 olika 
svar på frågan.  

6.2.1 Fråga 
I typfallet formulerar rekryteraren den första huvudfrågan som Vad tycker 
du att du har för starka egenskaper? Frågan inleds alltså oftast av ett för-
beredande initiativ med frågesatsen Vad tycker du ...? (i 13 av 14 samtal).24 
Genom denna inledning anger rekryteraren övergången till en annan del av 
intervjun som inte tar upp den faktabetonade informationen i meritförteck-
ningen. Inledningen markerar att hon i stället efterfrågar den arbetssökandes 
egen subjektiva erfarenhet eller eget perspektiv, något som även Lindholm 
(2003:100) iakttar i läkare-patientsamtal. I (9) får Chieko frågan.  

(9) Samtal 11 med Chieko 

1 Rita: → vad tycker du att du har för starka egenskaper  
2 Chieko: eh (2.0) jag är ganska öppen för [dom andra  
3 Rita:                      [mm 

 
Frågeturen konstrueras med det interrogativa flerordspronomenet vad för 
(någon) där för-frasen placeras sist i satsen (SAG 4:736f). Huvudfrågan 
upprepas inte utan konstrueras mestadels i ett led. I allmänhet kan man 
konstatera att frågan i de flesta fall inte ger upphov till några extra proaktiva 
eliciteringsstrategier. Oftast ställs en rak enledad huvudfråga. Rekryteraren 
lägger inte heller någon kraft på att berättiga frågan utan verkar se den som 
naturlig i sitt sammanhang.  

6.2.2 Turövergång 
Här undersöker jag hur huvudfrågan tas upp av de arbetssökande och om 
någon förhandling sker i en sidosekvens innan svaret inleds. I sekvens 1 ger 
frågan upphov till tre olika typer av fördröjningar av svaret.  

För det första uppstår det i flera fall en kort paus på två till tre sekunder 
före svaret, men nästan alla arbetssökande initierar ett svar direkt efter en 
sådan paus. I något fall upprepar Rita dock delar av huvudfrågan genom ett 
turtillägg efter en längre paus som i (10). I turtillägget upprepar hon en del 
av frågan och ersätter ett nyckelord med en synonym, egenskaper blir sidor.  

                                           
24 Detta skrivs i fortsättningen: 13/14 samtal. 
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(10) Samtal 5 med Anina 

1 Rita: okej om vi om vi skulle ta och avsluta då genom att  
2    fråga dej (1.0) vad tycker du att du har för starka  
3    egenskaper 
4    (6.0) 
5 Rita: →  dina starka sidor 

 
Ett annat exempel på fördröjning av svaret är att den arbetssökande 
upprepar en del av frågeturen, som i rad 3 i (11).  

(11) Samtal 6 med Anja 

1 Rita: VÄNDER BLAD nu ska du få avsluta det med att tala  
2    om för mej vad du har för starka egenskaper  
3 Anja: → starka egenska[per ja jag tycker att […] 

 
Det är intressant att se att upprepningen utgörs av liknande nyckelord som i 
Ritas turtillägg i (10) ovan. Anja har förmodligen förstått, och genom upp-
repningen kontrollerar och bekräftar hon sin förståelse av frågan. Hon kan 
även tänkas vinna tanketid utan att det blir en paus. Hennes svar kommer 
direkt därefter.  

Det tredje exemplet på att svaret fördröjs är metakommentarer om att det 
är svårt att säga något om sig själv, vilket kan ses som ett sätt att i före-
byggande syfte mildra ansiktshotet i frågan, dvs. (den sociokulturella) vet-
skapen om att man gör något som egentligen inte förväntas i normala sam-
tal. I (12) åtföljs en sådan metakommentar av ett skratt, som sannolikt även 
det mildrar kommentaren och förekommer tolkningen av svaret. Här an-
vänder Alicia dessutom en strategi som distanserar henne själv från frågan, 
nämligen att hänvisa till vad andra säger (rad 4 alla säger att...)  

(12) Samtal 4 med Alicia 

1 Rita: okej om vi tittar lite på vad tycker du att du har  
2    för starka egenskaper (1.0) vad har du för  
3    uppfattning om det 
4 Alicia: →  åh svår fråga [alla säger att jag underskattar>>  
5 Rita:               [°mm° 
6 Alicia: → >>mina ah egenskaper SKRATT så jag [vet inte 
7 Rita:                    [vad ty- ja men 
8    vad tycker du att du är bra på 

 
De som på detta sätt använder metakommentarer har flera svar att ge, trots 
sina kommentarer om en svår fråga. Det kan ses som ett tecken på att man 
egentligen inte har problem att svara men genom metakommentarer för-
söker klara det kommunikativa dilemmat mellan å ena sidan kravet på att 
svara på en svår fråga och å andra sidan ansiktshotet i att man inte bör be-
römma sig själv. 
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I något fall ger rekryteraren en respons på metakommentaren, vilket kan 
ses som ett sätt att mildra ansiktshotet även från hennes sida. I samtalet med 
Anina lyfter Rita fram en kulturell norm som kan kopplas till verksam-
hetsramen. Hon betonar att i denna typ av verksamhet får man berömma sig 
själv. Denna hjälp kommer dock inte utan Aninas inledande metakommen-
tar i rad 2 och 3. 

(13) Samtal 5 med Anina 

1 Rita: mm nåt annat (1.0) som du känner [att 
2 Anina:             [jag har  
3    svårt att (1.0) säga så [ah jag är eh 
4 Rita:    [det förstår jag man får 
5       → skryta man får skryta här 
6 Anina: förlåt 
7 Rita: → man får sk- skryta här SKRATT SLÅR SIG FÖR      
8    BRÖSTET mm 

6.2.3 Uppföljning 
I Tabell 2 ges en översikt över de olika typerna av uppföljning med antal 
och typexempel ur sekvens 1. Antalet uppföljningar är tänkt att ge en grov 
bild av hur vanliga de olika typerna av uppföljningar är i sekvensen, men 
också att göra det möjligt att jämföra fördelningen mellan uppföljningarna 
främst med sekvens 2 som är snarlik sekvens 1.  

Horisontellt redovisas de olika typerna av uppföljning, minimala respons-
er och olika typer av utbyggda responser. Vertikalt redovisas två under-
grupper. Den första gruppen (”Efter första svar”) är de uppföljningar som 
ges efter den arbetssökandes första svarsyttrande. Detta svar kommer direkt 
efter den inledande huvudfrågan eller en uppföljande fråga. I den andra 
gruppen (”Totalt i sekvensen”) räknas dessa uppföljningar samman med alla 
de fortsatta uppföljningarna av denna typ inom sekvensen.  

Tabell 2. Översikt över antal uppföljningar av de arbetssökandes svar i sekvens 1  

Typ Minimal                                            Utbyggd respons 
respons        

  Kommentar Ifyllnad Upprepning Omformulering Följdfråga 
Efter 
första svar 

 
29 

 
6 

 
0 

 
1 

 
15 

 
3 

Totalt i 
sekvensen 

 
40 

 
16 

 
1 

 
3 

 
25 

 
9 

Exempel mm det märks … ger 
du inte 
upp  

tålmodig målmedveten hur då 
envis 

 
I de följande avsnitten analyseras interaktionen i uppföljningarna. Jag inled-
er med uppföljningar som kan tänkas antyda förståelse och rör mig mot 
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uppföljningar som kan indikera att ytterligare arbete kan behövas för att 
uppnå intersubjektivitet. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. Tabellens 
siffror kommenteras under beskrivningen av varje typ av respons. 

6.2.3.1 Minimal respons 
Frågan Vad tycker du att du har för starka egenskaper? ger upphov till svar 
som beskriver personliga egenskaper av olika slag. Här redovisas hur de 
svarsyttranden är konstruerade som accepteras. Det sker i den bemärkelsen 
att rekryteraren följer upp dem med en minimal respons och sedan går 
vidare, vanligtvis genom att ställa en uppföljande fråga, exempelvis nåt 
annat? En ny svarstopik kan också initieras av den arbetssökande själv, 
exempelvis genom fortsättningsmarkörerna och eller sedan (och tror jag 
ganska kamratlig och positiv).  

Andelen svarstopiker som rekryteraren på detta sätt accepterar direkt är i 
sekvens 1 drygt hälften i förhållande till dem som i stället får någon typ av 
utbyggd respons (29/54 svar). Ett svar med en minimal respons finns i (14).  

(14) Samtal 12 med Carmen 

1 Rita: dina personliga egenskaper Carmen starka sidor  
2    [vad är det 
3 Carmen: [Carmen starka [sidor 
4 Rita:              [ja 
5 Carmen:  jag är stresstålig [människa  
6 Rita: →                   [mm 

 
I rad 6 säger Rita mm och samtalet går vidare utan att egenskapen stress-
tålig diskuteras. I de allra flesta fall är de svar som accepteras predikativa 
satser av typen jag är + adjektivfras, där adjektivet beskriver en personlig 
egenskap. Men även några svar som innehåller verbfraser utan adjektiv 
accepteras. De kan vara av typen jag kan... eller jag har lätt att... som i (15), 
där Behnaz tar upp två starka egenskaper i rad. 

(15) Samtal 9 med Behnaz 

1 Behnaz: jag har lätt att lära mej nya saker [och um (2.0)>>  
2 Rita:                [mm 
3 Behnaz: >>jag nästan aldrig eh (2.0) klagar SKRATT 
4 Rita: nej 

 
Ett viktigt resultat av analysen är att i så gott som samtliga fall då de arbets-
sökande beskriver sig själva med just adjektivfraser accepteras dessa svar 
genom att rekryteraren inte tar över med en utbyggd tur, dvs. hon ger endast 
en minimal respons.   

Dessa svar stämmer också överens med det vi kan läsa om de arbets-
sökande i blanketten som rekryteraren fyller i. Carmen i (14) beskrivs i den 
som stresstålig, och Behnaz i (15) har lätt att lära. 
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6.2.3.2 Kommentar 
En typ av uppföljning som ibland kan påminna om minimala responser är 
kommentarer till de arbetssökandes svar. Svar som följs av kommentarer i 
sekvens 1 innehåller ofta adjektivfraser, liksom svaren som följs av mini-
mala responser. Kommentarerna är dock inte så många (se Tabell 2). 

De flesta kommentarer utgör stöd till den arbetssökande. En stödjande 
kommentar definieras i detta sammanhang som ett yttrande i deklarativ 
form som ger positiv återkoppling på den arbetssökandes värdering av sig 
själv (second assessment, Pomerantz 1984:59, Adelswärd 1988:108). I (16) 
beskriver Anna sig som positiv. 

(16) Samtal 7 med Anna 

1 Anna: jag är positiv [SKRATT 
2 Rita: →           [mm det märks 
3 Anna: SKRATT ehm 

 
Här nöjer sig Rita alltså inte med en minimal respons, utan hon ger en 
starkare återkoppling, här tolkat som en stödjande kommentar. Dessa utgörs 
ofta av korta kommentarer i sekvens 1. Ett annat exempel är det må vi säga.  

Andra kommentarer i denna grupp av uppföljningar är mer neutrala, så-
som en kort sammanfattning (nej det vill du inte ha) eller en förklaring (för 
det måste ju stämma liksom hela vägen).  

De flesta reaktioner på rekryterarens kommentarer i sekvens 1 utgörs av 
en återkopplingssignal eller tystnad. I några fall ger de arbetssökande en 
utvidgad respons genom att först hålla med och därefter nyansera svaret 
eller ge ett exempel. Dessa reaktioner inleds då med ja men eller nej men. I 
(17) har Anja berättat att hon tycker om att hjälpa till och ge service men 
inte om det blir för stressigt. På rad 6 kommenterar Rita Anjas svar. I rad 8 
och 9 inleder Anja ett exempel på hur en stressig situation kan vara genom 
en villkorsbisats: nej men …om det…. 

(17) Samtal 6 med Anja  

1 Anja: n- [ja men men okej lite stress [po- positiv tr->>  
2 Rita:    [nej du          [mm 
3 Anja: >>stress det är ju det är [ju bara [bra men om det>> 
4 Rita:                       [mm      [mm       
5 Anja:  >>blir för mycket  
6 Rita: inte på bekostnad av att du måste tumma på  
7    [ordning och reda och så 
8 Anja: → [nej men  
9 Anja: → nej in[te det men om om det är liksom att kommer>>  
10 Rita:       [°nej mm° 
11 Anja: >>tio personer samtidigt [och alla vill ha [nånting  
12    […] 
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6.2.3.3 Ifyllnad  
I sekvens 1 förekommer endast en ifyllnad (se Tabell 2). Alexandra svarar 
här på frågan om starka egenskaper. Hon svarar att hon är envis och att det 
kan vara både positivt och negativt. Rita undrar då på vilket sätt. 

(18) Samtal 3 med Alexandra 

1 Rita: okej (1.0) på vilket sätt är det positivt då 
2 Alexandra: positiv om jag till exempel får nån idé att om jag  
3    har nåt mål framför [mej så   
4 Rita:            [mm 
5 Rita: → ger du inte upp     
6 Alexandra: naj 

 
Ifyllnaden kommer här syntaktiskt efter en villkorsbisats (om…, rad 2). 
Alexandra fortsätter bisatsen med en huvudsats inledd av så, varvid Rita 
fullföljer med en egen tolkning av fortsättningen. Detta gör hon utan att 
Alexandra har antytt att hon saknar ord eller att det ges någon chans till 
självreparation. Alexandra accepterar hennes ifyllnad. 

6.2.3.4 Upprepning 
De få fall av upprepningar som Rita gör i sekvens 1 är då hon upprepar svar 
som innehåller adjektiv. I det ena fallet är Bahar osäker och stakar sig på 
ordet tålamodig, varvid Rita reparerar det till den riktiga formen tålmodig. 
Bahar upprepar då den rätta formen. I ett annat fall upprepar Rita ett 
adjektiv som hon först inte uppfattade: intelligent ja mm. De adjektiv som 
ges i svaren verkar ha en central roll även här. 

6.2.3.5 Omformulering 
De flesta uppföljningar, förutom minimala responser, som rekryteraren gör i 
sekvens 1 är i form av omformuleringar. De utgör knappt hälften av de 
utbyggda responserna och är i just denna sekvens med andra ord mycket 
vanliga (se Tabell 2). 

I (14) accepterade rekryteraren Carmens svar då hon beskrev sig med 
adjektivet stresstålig. I (19) använder Aneta en oidiomatisk verbkonstruk-
tion för att beskriva samma egenskap. Trots att ordet stress ingår i svaret, 
och det alltså till synes verkar fullt förståeligt, omformuleras det i Ritas 
uppföljning med adjektivet stresstålig (rad 4).  

(19) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta: och ehm eh jag kan (1.0) hantera med stress 
2 Rita: mm 
3 Aneta: SKRATT 
4 Rita: → stresstålig  
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5 Aneta: stresstålig  
6 Rita: mm  

 
Kännetecknande för de omformuleringar som utgör uppföljning i sekvens 1 
är att rekryteraren oftast omformulerar den arbetssökandes yttrande till ett 
adjektiv. Hon reducerar alltså yttrandet till dess kärninnehåll snarare än 
bygger ut det (gist, Heritage & Watson 1979:130, Kurhila 2003:227f).  

I ett fåtal fall saknar omformuleringen ett adjektiv, men den har då ändå 
den korta elliptiska formen. I samtalet med Diana (20) ersätts exempelvis en 
korrekt verbfras med en nominalfras.  

(20) Samtal 13 med Diana 

1 Diana: ja och eh jag jobbar jättemycket jag är eh  
2 Rita: → arbets- hög arbetskapacitet 
3 Diana: ja 
4 Rita: ja 

 
Vi kan även konstatera att omformuleringarna kommer direkt i rekryterar-
ens tur, utan fördröjning eller andra tecken som är vanliga då det gäller 
ansiktsbevarande signaler i reparationsinitiativ och annan-reparation (Pome-
rantz 1984:70). Ibland inleds de med mm: mm målinriktad.   

Ett annat kännetecken är att omformuleringsmarkörer inte används 
(exempelvis vad du menar är). I sekvens 1 förekommer inga sådana exem-
pel utan omformuleringarna kommer direkt och står ensamma i den korta 
elliptiska formen. 

Av resultatredovisningen i avsnittet om minimala responser (se 6.2.3.1) 
framgår det att de svar som innehöll adjektiv accepterades av rekryteraren. 
En intressant fråga blir därför vilka svar som rekryteraren inte accepterar 
utan i stället omformulerar. En närmare granskning av svar som omform-
uleras visar att de är uppbyggda på andra sätt än med adjektivfraser.   

Det som omformuleras och även reduceras i sekvens 1 är i de flesta fall 
en verbfras som inte är predikativ (17/25 omformuleringar). Svaren inne-
håller ofta fraser som jag tycker om, jag kan eller jag har lätt. De kan även 
innehålla ett substantiv som används som stam i omformuleringens adjek-
tiv. I (21) är det verbfrasen gå till målet som utgör underlag för omform-
uleringen till adjektivet målinriktad. 

(21) Samtal 1 med Alina 

1 Alina: ehm (1.0) faktiskt jag försöker gå till målet som 
2   jag ställer framför mej 
3 Rita: → mm målinriktad 

 
Svaret är oidiomatiskt, men trots att förståelsen här har god hjälp av sub-
stantivet målet i rad 1 omformulerar rekryteraren ändå svaret. Det tolkande 
draget i omformuleringen reduceras dock med denna hjälp.  
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I andra fall gör rekryteraren en mer subjektiv tolkning av svaren. Både 
Alina (22) och Anja (23) ses här som noggranna, men utifrån olika beskriv-
ningar av sig själva som här inte stöds av en besläktad ordform. 

(22) Samtal 1 med Alina 

1 Alina: oj jaaa jag tycker om siffror 
2 Rita: mm 
3 Alina: att jobba med dom (1.0) och [ser 
4 Rita: →        [måste vara noggrann och 
5    så ju 

(23) Samtal 6 med Anja 

1 Anja: starka egenska[per ja jag tycker att det är kanske>> 
2 Rita:    [mm   
3 Anja: >>att jag (1.0) um tycker om det är ordning och reda 
4 Rita: → mm noggrann 

 
En annan typ av svar som omformuleras utgörs av exempel, antingen 
inledda av om... eller av när... (8/25 omformuleringar). De konstrueras med 
bisatsen först och rak ordföljd i huvudsatsen, som i (24). 

(24) Samtal 6 med Anja 

1 Anja: → ja om någon säger att det måste vara gjort så jag 
2    ser till att det är gjort  
3 Rita: mm 
4   (4.0) 
5 Rita: pålitlig 

 
Det verkar alltså som om svar som inte innehåller adjektivfraser omform-
uleras. En annan hypotes är att omformuleringen sker på grund av att den 
arbetssökande verkar osäker och implicit ber om hjälp, men detta går inte 
att belägga som ett enhetligt mönster. Omformuleringen kan ske både när 
svaret innehåller osäkerhetsmarkörer och när det inte gör det. I (25) om-
formuleras Alicias svar som innehåller flera osäkerhetsmarkörer (paus, 
tvekanden, suck).  

(25) Samtal 4 med Alicia 

1 Alicia: → um (1.0) sen eh tror jag om eh om jag börjar göra 
2    nånting eh då eh jag brukar göra det som eh (2.0) 
3    SUCK ordentligt ah till slut eh räkna varje små sak  
4    [och eh 
5 Rita: [mm 
6 Rita: noggrann 

 
Liksom i (22) och (23) ovan omformuleras svaret med adjektivet noggrann. 
I (22) omformuleras dock en fras utan osäkerhetsmarkörer, till skillnad från 
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(25). Det finns exempel på svar både med och utan osäkerhetsmarkörer som 
omformuleras av rekryteraren. Det är inte enbart dessa som är avgörande.  

Man kan också tänka sig att omformuleringen görs på grund av att den 
arbetssökandes formulering av svaret är språkligt inkorrekt eller oidiom-
atiskt. Inte heller det förefaller vara den enda förklaringen. Omformu-
leringen sker både i fall då den arbetssökande formulerar sitt svar språkligt 
korrekt (exempelvis (20) och (22) ovan), och då det är syntaktiskt, morfo-
logiskt eller idiomatiskt felaktigt (exempelvis (19), (21) och (23)). Båda 
typerna av svar omformuleras. 

Rekryteraren orienterar sig i sina omformuleringar alltså helt mot det 
institutionella syftet med frågan, att elicitera starka egenskaper uttryckta 
genom adjektivfraser. De förs sedan ofta över till blanketten.  

Omformuleringen utgör första delen av ett närhetspar och måste följas av 
en bekräftelse eller ett förnekande. Den kräver alltså någon form av respons 
på den tolkning som görs innan samtalet går vidare. Eftersom omformu-
leringen är en explicit tolkning av det som sagts i föregående tur är både 
omformuleringen och reaktionen på den viktiga tecken på hur förståelse-
arbetet går till.  

Drygt hälften av omformuleringarna i sekvens 1 får en bekräftelse av de 
arbetssökande i form av ett mm, ja eller en liknande kort återkopplings-
signal. En annan vanlig form av reaktion är en upprepning av det adjektiv 
som rekryteraren använder. Carmen upprepar över huvud taget många av 
Ritas ord och fraser i sitt tal, som här i rad 5.  

(26) Samtal 12 med Carmen  

1 Carmen: [och (1.0) jag jag passar mej bra på miljön eh>> 
2 Rita: [mm 
3 Carmen: >>lätt på anpassa [kan man säga 
4 Rita:          [mm anpassningsbar 
5 Carmen: → ja [anpassningsbar mm  
6 Rita:    [ja 

 
Några av de arbetssökande preciserar i stället rekryterarens formulering. I 
(27) preciseras omformuleringen noggrann. 

(27) Samtal 4 med Alicia 

1 Rita: noggrann 
2 Alicia: ja 
3 Rita: mm 
4 Alicia: → jättenoggrann (1.0) eh (1.0) anna- annars gör jag  
5    inte alls SKRATT 
6 Rita: nej 

 
Det är tydligt att de arbetssökande i så gott som alla fall håller med om 
rekryterarens tolkning av deras svar i sekvens 1.  
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6.2.3.6 Följdfråga 

I sekvens 1 finns ett fåtal uppföljningar som utgörs av följdfrågor. För det 
första är det följdfrågor där rekryteraren inte verkar ha uppfattat det som 
sägs. I ett fall beskriver Behnaz sig som punktlig, varpå Rita frågar Sa du 
punktlig? I (28) uppfattar Rita inte ordet intelligent. 

(28) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: ehm intelligent ska vi säga  
2 Rita: → vad sa du  
3 Anina: ehm vi ska säga intelligent 
4 Rita: intelligent ja mm  

 
För det andra gäller det följdfrågor som yrkar på en precisering av den 
beskrivna egenskapen. Dessa frågor är viktiga ur ett kulturellt förståelse-
perspektiv eftersom frågan kan innebära att Rita är osäker på delade 
referensramar. Hon använder då exempelvis underställande frågor (SAG del 
4:748) med rogativ huvudsats. I dessa föreslår rekryteraren själv hur de 
starka egenskaperna kan preciseras genom en eller-fråga. I (29) undrar Rita 
på vilket sätt Anina menar att hon har lätt att trivas med andra och ger 
henne två förslag på vad det kan betyda.  

(29) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: ja ganska bra har ganska lätt att trivas med   
2    människor 
3 Rita: mm 
4   (5.0 S) 
5 Rita: →  är det är tänker du på att det är lätt för att 
6    samarbeta då och så eller lätt att att vara  
7    tillsammans med andra och så 

 
Rita undrar vad lätt att trivas med människor (rad 1) kan betyda och ger i 
rad 5–7 den arbetssökande alternativen lätt för att samarbeta och lätt att 
vara tillsammans med andra. Det första alternativet kan eventuellt ses som 
mer yrkesrelaterat än det andra. Anina utvecklar dock inte det första alterna-
tivet. I blanketten står följande om Anina: lätt att vara m olika människor.  

Rita kan också använda sökande frågor (SAG 4:747) med kvesitiv 
huvudsats som är öppnare till sin karaktär.  I dem lägger hon över ansvaret 
på den arbetssökande att förklara vad hon menar med en egenskap. De två 
följdfrågor som uppträder rör egenskaperna envis och snäll, som alltså de 
arbetssökande här använder för att beskriva starka egenskaper.  Detta är två 
exempel på svar med adjektiv som till skillnad från alla de andra svaren 
som innehåller adjektiv inte accepteras utan tas upp till förhandling genom 
att Rita ställer följdfrågor som i båda fallen uttrycks som hur då + adjektiv. 
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(30) Samtal 3 med Alexandra 

1 Alexandra: jag är ganska envis  
2 Rita: mm 
3   (3.0) 
4 Alexandra: på olika sätt 
5 Rita: → hur då envis 
6 Alexandra: ibland är det positiv SKRATT ibland negativ  

(31) Samtal 14 med Dolores 

1 Dolores: och många kan tycka jag är snällt °men man fattar 
2    ingenting° SKRATT [aldrig 
3 Rita: →               [hur menar du då snäll 

 
Adjektivet envis i (30) kan på svenska ha både positiva och negativa 
konnotationer, vilket Alexandra till synes utnyttjar till sin fördel. Rekryter-
aren ber henne precisera hur egenskapen kan ses som både positiv och 
negativ. I blanketten beskrivs hon sedan som envis under både positiva och 
negativa egenskaper. Adjektivet snäll i (31) blir flera gånger i intervjuerna 
ifrågasatt (se 7.1.1).  

I Clarks kategorisering av reaktioner på yttranden kan frågor vara ett 
explicit medel för att uttrycka att den som lyssnar inte har hört eller inte 
förstått. Det är också ett sätt att fördjupa och nyansera svaret för att uppnå 
högre grad av intersubjektivitet. Följdfrågorna är dock inte många då det 
gäller starka egenskaper. Därför framstår kanske de två sista, och de adjek-
tiv de ifrågasätter, som extra viktiga. 

6.2.4 Slutsatser sekvens 1 
Frågan om starka egenskaper förefaller inte orsaka några större insatser från 
rekryterarens sida eller ställa till några större synliga problem för de 
arbetssökande då det gäller att förstå och komma igång med aktiviteten. 
Rekryteraren ställer en i stort sett likadan direkt fråga till alla, ett tecken på 
den psykometriska ansatsen. På ytan är frågan rak och enkel och det kan 
också tänkas att de arbetssökande är förberedda på den eftersom det är en 
vanlig fråga i anställningsintervjuer. Det sker inte heller någon längre 
förhandling eller diskussion omkring frågeturen, vilket är ett tecken på att 
den förstås och accepteras av den arbetssökande. Vi kan dock inte veta 
förrän i rekryterarens tredje tur hur relevanta svaren är utifrån rekryterarens 
referensram. 

Den förhandling som sker, och den svårighet som föreligger, förefaller i 
stället handla om balansgången mellan vad man ombeds göra (berömma sig 
själv) och inte ”bör” göra (berömma sig själv). De tecken som finns på 
eventuell medvetenhet om detta kommunikativa problem så här långt i ana-
lysen är fördröjning av svaret genom pauser, upprepning och metakommen-
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tarer. Svårigheten ligger inte i den språkliga förståelsen på ytan utan mera i 
förståelsen av de förväntningar som ligger i de institutionella och kulturella 
ramarna. Detta kan ses som del av hur man som arbetssökande hanterar en 
del av den dolda agendan.  

Naturligtvis ligger en svårighet även i hur svaret uttrycks rent språkligt. 
Adjektiv som beskriver personliga egenskaper är det institutionellt relevanta 
typsvaret på frågan Vad har du för starka egenskaper? Detta bekräftas för 
det första av att de svar som accepteras med en minimal respons utgörs av 
adjektivfraser. För det andra så sker rekryterarens uppföljning i de allra 
flesta fall i form av en omformulering till ett adjektiv som kommer direkt på 
svaret om den arbetssökande inte konstruerar svaret med en adjektivfras. 
Omformuleringen accepteras i de flesta fall av den arbetssökande. Även 
nästa steg i rekontextualiseringsprocessen validerar vikten av adjektiv, näm-
ligen de blanketter som rekryteraren fyller i och som utgör underlag för 
databasen. Av omdömena som gäller starka sidor i blanketterna utgörs 77 % 
av adjektiv (50/65 omdömen). Av Ritas egna omformuleringar förs de flesta 
över i blanketterna (18/25 omformuleringar) (se Bilaga 4). Samkonstruk-
tionen, dvs. rekryterarens uppföljningar speciellt i form av omformu-
leringar, och deras eventuella bekräftelser i den lokala interaktionen, spelar 
alltså en stor roll för den bild som skapas av den arbetssökande i sekvens 1.  

6.3 Sekvens 2. Vilka egenskaper vill du förbättra? 
Den andra sekvensen handlar om de arbetssökandes svaga sidor. Den kan 
ses som en fortsättning på sekvensen om starka egenskaper. Den tar upp 
motsatta egenskaper och kommer alltid direkt efter denna. Totalt sett inne-
håller sekvensen fler ord än sekvens 1 men å andra sidan färre svarstopiker 
(18 stycken), dvs. färre egenskaper diskuteras än i sekvens 1.  

6.3.1 Fråga  
Den andra huvudfrågeturen innehåller totalt färre ord än den första, vilket 
sannolikt beror på att topiken redan är etablerad.25 I analogi med den första 
huvudfrågan skulle frågan om motsatta egenskaper kunna uttryckas som 
Vad tycker du att du har för svaga egenskaper? I stället uttrycks den i 
typfallet som Vad skulle du vilja förbättra då (för egenskaper)? I huvud-
frågans formulering ligger således dels ett antagande om att svaga sidor 
existerar, dels att de är möjliga att förändra. Formuleringen antyder också 
något om det möjliga ansiktshotet med att be någon bedöma sig själv i 
negativa termer. Huvudsyftet med intervjun är att visa att man är en 
kvalificerad och lämplig arbetstagare. Det kan därför kännas motsägelsefullt 
att diskutera sina (eventuellt) svaga sidor. Ett sätt att lösa det kommunika-
                                           
25 Totalt används 330 ord i frågeturer till huvudfråga 1, och 221 ord i huvudfråga 2. 
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tiva dilemmat är då att visa egenskaperna i positiv dager och säga att man 
arbetar med att förändra dessa drag hos sig själv, alternativt att man är 
medveten om dem och därför har kontroll över dem. Formuleringen känns 
därför som ett sätt från rekryteraren att redan i frågan mildra ansiktshotet 
för att få ett relevant svar. I ett fall, (32), inleder rekryteraren dock rakt på 
sak men formulerar om sig.  

(32) Samtal 5 med Anina 

1 Rita: vad vad skulle du vilja vad är minus då vad är ehm 
2    svaga sidor vad skulle du vilja förbättra 

 
Ett annat sätt att mildra frågan är placeringen. Frågan kommer som den 
andra av två frågor som hör ihop och som berör personliga egenskaper. 
Först tas det positiva upp och därefter det negativa. I det anaforiska adverb-
et då antyds att Rita syftar bakåt till den första frågan och på detta sätt 
binder ihop dem.26 I Lindholms studie av läkare-patientsamtal tas denna typ 
av då upp i fortsättningsfrågor där en ny aspekt introduceras som har an-
knytning till den föregående (Lindholm 2000); en användning som liknar 
den i detta material. 

Huvudfrågan byggs ibland ut med andra turtillägg. I (33) specificeras 
ordet egenskaper i ett turtillägg för att den arbetssökande verkligen ska 
styras in på att det är personligheten som avhandlas. Många arbetssökande 
svarar i sekvens 2 att de vill förbättra sitt svenska språk, men de styrs alltid 
tillbaka in på personliga egenskaper. Turtillägget blir därför en proaktiv 
strategi att styra den arbetssökande mot ett relevant svar och en förståelse 
av referensramen. 

(33) Samtal 4 med Alicia 

1 Rita: °okej° vad skulle du vilja förbättra då vad (1.0)  
2    vilka eb egenskaper  

 
Frågeturen om svaga sidor formuleras alltså innehållsmässigt på ett annat 
sätt än frågan om starka egenskaper.  

6.3.2 Turövergång 
Svaren i sekvens 2 kommer mer direkt än i sekvens 1. Nästan inga pauser 
förekommer innan de arbetssökande svarar. Det kan bero på att de är hem-
ma i topiken efter den inledande sekvensen om starka egenskaper. Det tycks 
alltså inte finnas brister i den språkliga förståelsen av frågan. Att frågan kan 
upplevas som svår framgår i stället av att det finns något flera meta-

                                           
26 Adverbet då utgör ”turtillägg som explicitgör yttrandets förhållande till kontexten” 
(Eriksson 1988:16). 
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kommentarer som också tydligare uttrycker att man inte vet hur man ska 
svara, eftersom man inte kan komma på några svaga sidor. I (34) säger 
Dolores efter långa pauser och sedan Rita formulerat om huvudfrågan flera 
gånger att hon inte har några personliga egenskaper som hon skulle vilja 
förbättra. 

(34) Samtal 14 med Dolores 

1 Rita: mer personliga egenskaper då som du skulle vilja  
2    förbättra att [som du tyck- ja personliga>>  
3 Dolores:              [person 
4 Rita: >>egenskaper som att jag alltid ska göra si och så  
5    varför kan jag aldrig lära mej att vad har du för  
6    mänskliga egenskaper  
7   (2.0) 
8 Dolores:  ah 
9   (3.0) 
10 Dolores: mm 
11   (5.0) 
12 Dolores: → jag tror inte jag har nånting som skulle byta (1.0)  
13    att jag har det   

 
Som nämnts ovan tar många i stället upp sin språkbehärskning som något 
de vill förbättra, varvid Rita alltid går vidare genom att betona att det är 
personliga egenskaper det gäller (5/14 arbetssökande). Dessa svar ses alltså 
som irrelevanta. 

6.3.3 Uppföljning 
I Tabell 3 ser vi att både antalet uppföljningar och fördelningen av uppfölj-
ningar i sekvens 2 skiljer sig från sekvens 1 (se Tabell 2). I stället för att ge 
minimala responser eller korta stödjande kommentarer i turen direkt efter 
den arbetssökandes första svar följer rekryteraren i sekvens 2 upp svaren 
genom främst omformuleringar och följdfrågor.  

Tabell 3. Översikt över antal uppföljningar av de arbetssökandes svar i sekvens 2 

Typ Minimal                                            Utbyggd respons 
respons        

  Kommentar Ifyllnad Upprepning Omformulering Följdfråga 
Efter 
första svar 

 
2 

 
0 

 
0 

 
3 

 
6 

 
7 

Totalt i 
sekvensen 

 
9 

 
22 

 
3 

 
7 

 
30 

 
23 

Exempel mm jag förstår  …ja 
lite 
orolig 
så 

passa 
tiderna 
bättre 

envis  hur  
menar  
du 
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Ser vi till hela sekvensen, dvs. rekryterarens alla uppföljningar samt den 
arbetssökandes reaktioner på dem, dominerar ännu fler omformuleringar, 
samt följdfrågor och kommentarer. Karaktären av förhandling verkar alltså 
vara betydligt starkare i sekvens 2 än i sekvens 1. Detta förhållande stärks 
dessutom av det faktum att antalet ord som används av båda parter i sekvens 
2 är fler än i sekvens 1, trots att antalet svarstopiker som tas upp är betydligt 
färre.27  

6.3.3.1 Minimal respons 
Andelen accepterade svar är i denna sekvens betydligt färre än i sekvens 1. 
Det finns egentligen bara två svar som accepteras utan vidare förhandling, 
vilket kan jämföras med ungefär hälften av svaren i sekvens 1. Anetas svar i 
(35) är ett av de få som accepteras utan vidare kommentarer. 

(35) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta: svagare sidor att jag är mer eh (1.0) ah vänta se    
2    ah jag glömde ordet på svenska ehm 
3   (2.0) 
4 Aneta: att jag vågar mer [att säga 
5 Rita: →             [mm 
6 Rita: mm 
7 Aneta: och eh kanske att ha lite bättre självförtroende 
8 Rita: → mm 
9 Aneta: det skulle vilja förbättra 

 
Inget av svaren i rad 4 och 7 utgörs av adjektiv. Tvärtom uttrycker Aneta 
explicit att hon har svårt att hitta ordet hon söker (rad 2). Ändå accepteras 
hennes två beskrivningar utan hjälp eller vidare förhandling. I blanketten 
används några av hennes egna ord: Bättre självförtroende – våga mer.  

Sekvens 1 innehöll många svar med adjektivfraser som accepterades. 
Antalet svar med adjektiv är färre i sekvens 2.28 De adjektiv som ges som 
svar accepteras dock inte genom minimala responser, utan de följs i stället 
upp med följdfrågor eller andra typer av uppföljningar. Det verkar således 
inte enbart vara viktigt för rekryteraren att göra svaret institutionellt rele-
vant genom ett adjektiv som kan föras till blanketten. Även andra faktorer 
ser här ut att inverka på hennes uppföljning. Hur hennes utbyggda responser 
ser ut beskrivs i de följande avsnitten.  

6.3.3.2 Kommentar 
Kommentarer var i sekvens 1 ofta korta och sparsamt förekommande. I sek-
vens 2 är de något fler och längre, och de kommer inte som en direkt upp-
                                           
27 Sekvens 1 innehåller knappt 3000 ord, sekvens 2 drygt 4000 ord. Sekvens 1 har 54 
svarstopiker, sekvens 2 18 svarstopiker. Se Tabell 6. 
28 28 adjektiv och 1 adverb används i sekvens 1, 12 adjektiv i sekvens 2. 
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följning av svaret utan alltid senare i förhandlingen, efter en inledande 
följdfråga eller omformulering. De är också av en annan typ än i sekvens 1. 

Svaren med starka sidor fick både minimala responser och ibland en 
stödjande kommentar som direkt uppföljning. En svag sida kan dock inte 
”accepteras” på detta sätt utan att man som lyssnare framstår som oartig 
(Pomerantz 1984:78). Det skulle innebära att man förstått och håller med. I 
Pomerantz studie av vardagssamtal visar hon att de responser som föredras 
då någon talar negativt om sig själv i stället utgörs av olika typer av 
värderingar (assessment response), framför allt responser som visar att man 
inte håller med (disagreement with self-deprecations, 1984:83). En sådan 
värdering kan ta avstånd från talarens självkritik exempelvis genom en fras 
som men det stämmer inte eller genom att i stället kanske berömma 
samtalsparten. En respons på självkritik som i stället innehåller tystnad eller 
instämmande från lyssnaren är disprefererad. På det sättet utgör själv-
kritiska yttranden en motsats till andra yttranden där ett medhåll prefereras 
och är vanligast.  

Detta material utgörs dock av institutionella samtal där andra kontext-
uella ramar gäller än i vardagssamtal. Vi finner här i stället en tredje typ av 
uppföljning. Rekryteraren varken accepterar svaren med en fortsättnings-
signal eller tar avstånd från dem genom en värdering som uttrycker att hon 
inte håller med. Rekryteraren tar dock på sig rollen som den som mildrar 
ansiktshotet i frågan hon ställt, men inte genom samma typ av värderande 
responser som i Pomerantz studie, dvs. inte genom att säga att hon inte 
håller med. Ett vanligt sätt utgörs i stället av förklaringar av två slag. De 
kan för det första utgöras av generaliseringar. Genom ord och fraser som 
människor, vi tjejer, man eller det är ju ofta så får rekryteraren den 
arbetssökande att framstå som normal trots hennes svaga egenskaper. I (36) 
har Alicia berättat att hon behöver mer självförtroende och att hon är 
osäker. Rita undrar inledningsvis genom en följdfråga varför.  

(36) Samtal 4 med Alicia 

1 Rita: varför tror du att du är det då  
2 Alicia: RYCKER PÅ AXLARNA jag vet inte  
3 Rita: → nej ja det det är typiskt eh lite för oss tjejer  
4    också kanske att inte (1.0) att vi är lite  
5    försiktiga så va hm 

 
I rad 3 ger Rita en kommentar som är en generalisering om att detta är 
typiskt för tjejer i allmänhet.  

En annan typ av förklaring har att göra med den arbetssökandes tidigare 
liv. Rita föreslår exempelvis att orsaken till en viss egenskap kan ha att göra 
med att man hade en sträng förälder.  

I sina kommentarer ger rekryteraren alltså varken direkt stöd för eller tar 
avstånd från den arbetssökandes uppfattning om svaga sidor. I den institu-
tionella ramen utgår frågan ifrån ett antagande om att sådana sidor finns hos 
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den arbetssökande. Rekryteraren skulle kunna hantera svaren genom neu-
trala fortsättningssignaler, men hon väljer i stället att indirekt acceptera 
egenskaperna, förhandla dem och i ungefär hälften av intervjuerna mildra 
ansiktshotet eller självkritiken genom att ge möjliga förklaringar. Genom att 
själv ta på sig en del av ansiktsarbetet kan rekryteraren lämna ämnet i sam-
förstånd med den arbetssökande.  

En signal om att förhandlingen om en egenskap ska avslutas är mycket 
ofta kommentaren jag förstår (vad du menar). Samtalet i (36) avslutas efter 
ytterligare förhandling med en sådan kommentar i rad 5 i (37). Därefter 
kommer en kort paus och en ny ämnesinledare okej. 

(37) Samtal 4 med Alicia 

1 Alicia: […]så jag försöker göra bara det som jag är säker  
2    att det kan jag och  
3 Rita: mm mm 
4   (1.0)  
5 Rita: →  just det jag förstår vad du menar (1.0) okej titta  
6    på VÄNDER BLAD (1.0)  

 
Fler kommentarer än i sekvens 1 får reaktioner av de arbetssökande i 
sekvens 2. De utgörs ofta av andra kommentarer som innehåller specificer-
ingar, exempel och någon gång en mer uttalad protest. Det bekräftar bilden 
av att denna sekvens innehåller mer förhandling än sekvens 1. Alena har i 
(38) berättat att hon ibland känner sig nervös och osäker inför olika saker. 
Rita ger en förklaring i rad 1 varvid Alena säger men och utvidgar svaret, 
varvid diskussionen fortsätter.  

(38) Samtal 2 med Alena 

1 Rita: det är ju sånt som kommer som kommer med   
2    erfarenhet och så så blir man [ju>>  
3 Alena:          [ja 
4 Rita: >>HARKLAR SIG lite säkrare och  
5 Alena: → men det är sånt är jag det är inte bara mitt jobb 
6    det är i livet också [man  
7 Rita:                   [är det som person menar du 

6.3.3.3 Ifyllnad 
Inte heller i sekvens 2 finns många ifyllnader. I (39) letar Anna efter ett ord. 
Rita fyller i med ett adjektiv (rad 5) som bekräftas med en upprepning. 

(39) Samtal 7 med Anna 

1 Anna: [jag jag vägrar ju ganska m- ja jag gör ju mina  
2    steg och tar [mina steg men samtidigt jag>> 
3 Rita:   [ja 
4 Anna: >>är lite så åååh [lite 
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5 Rita: →        [ja lite orolig [så  
6 Anna:                        [ja lite lite  
7    orolig 

6.3.3.4 Upprepning 
Upprepningar av kärninnehållet i ett svar, ett eko-påstående, används något 
mer som en direkt uppföljning av rekryteraren i sekvens 2 än i sekvens 1. 
Här berättar Anina att hon vill bli bättre på att passa tider och i rad 2 upp-
repar Rita den del av hennes svar som är väsentligt i sammanhanget.  

(40) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: att lära mej att um passa tiderna bättre 
2 Rita: → SKRATT passa tiderna bättre↓ 
3 Anina: och så jag passar faktiskt men om jag måste lämna  
4    nån arbete i morgon så jag kan [göra det eh [kanske>>  
5 Rita:            [ja           [ja 
6 Anina: >>hela natten 

 
I denna sekvens verkar rekryteraren inte upprepa sådant hon inte förstår, 
utan upprepningarna fungerar som en inledning på en förhandling, ett impli-
cit budskap från rekryteraren att hon vill veta mera om den aktuella egen-
skapen. I de flesta fall fortsätter även de arbetssökande med en precisering, 
som Anina i (40). I blanketten står det: passa tider bättre. 

6.3.3.5 Omformulering 
I sekvens 2 dominerar omformuleringar som uppföljningstyp. De omformu-
leringar vi stötte på i sekvens 1 uttryckte ett kärninnehåll. De reducerade en 
längre verbfras eller ett exempel till ett elliptiskt kärnyttrande, oftast en 
adjektivfras. Även i sekvens 2 utgörs sådana elliptiska omformuleringar till 
stor del av adjektiv (10/16 elliptiska omformuleringar). I (41) berättar 
Chieko vad hon vill förbättra. 

(41) Samtal 11 med Chieko 

1 Chieko: eh (2.0) när jag bestämmer själv nånting då eh  
2    (2.0) är det lite svårt för mig att ändra min åsikt  
3    [(1.0) senare 
4 Rita: [mm 
5 Rita: → envis 
6 Chieko: mm 

 
Rent strukturellt förekommer emellertid även en annan typ av omformule-
ring i rekryterarens uppföljningar i sekvens 2, nämligen satsformade om-
formuleringar. Jag definierar dessa som omformuleringar av ett föregående 



 106

yttrande som oftast består av fullständiga satser. Rekryteraren beskriver ofta 
den arbetssökande som du är, du blir, du kan (inte) i deklarativa huvud-
satser åtföljda av egenskapsadjektiv. I (42) säger Rita således inte till Anna 
för initiativrik, utan du är för initiativrik. 

(42) Samtal 7 med Anna 

1 Anna: jag jag har för för [mycket på mej hela [tiden>> 
2 Rita: →                     [ja ja ja       [du är>>  
3 Anna: >>här och där och där och SKRATT  
4 Rita: >>för för initiativrik SKRATT 
5 Rita: ja 

 
Många gånger radas dessutom flera synonyma satser efter varandra. I (43) 
har Alena tidigare sagt att hon ibland är nervös och osäker. Efter några turer 
berättar hon också att hon ibland inte kan sova, vilket får Rita att omformu-
lera hennes svar i två synonyma satser i rad 4 och 6. 

(43) Samtal 2 med Alena  

1 Alena: ja ja even även om jag tänker inte om nånting som  
2   [händer men ibland kan jag inte sova 
3 Rita: [nej nej jag förstår 
4 Rita: → du kan inte trycka off det är liksom [det är full>> 
5 Alena:       [ja 
6 Rita: → >>fart på nåt [sätt ja 
7 Alena:              [ja […] 

 
Den satsformade omformuleringen förekommer ofta inuti eller i slutet av en 
förhandling om en egenskap, vilket skiljer den från den elliptiska som i 
intervjuerna kommer direkt på ett svar. I samband med de utbyggda om-
formuleringarna uppträder även omformuleringsmarkörer (så att säga, det 
vill säga, du menar), samt uttrycket jag förstår. I (44) har Behnaz förklarat 
varför hon är känslig.  

(44) Samtal 9 med Behnaz 

1 Behnaz: men jag ville bara för[klara hur jag är känslig 
2 Rita:                [mm mm ja jag förstår vad du  
3       menar ja men det är bra men det betyder ju att du  
4       (1.0) du bryr dej om det som finns runtomkring dej  
5      det är inte bara du och ditt liv som är viktigt  
6       utan det [kan finnas [andra människors öden [och>> 
7 Behnaz:          [ja ja      [ja          [ja 
8 Rita:   >>andra människors situationer [(1.0) det eh(1.0)>>  
9 Behnaz:                   [ja    
10 Rita:   >>det det känner du för det liksom (1.0) [kan få>>  
11 Behnaz:                                    [jag>>   
12 Rita: >>dej (1.0) att antingen bli jätteglad eller>> 
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13 Behnaz:   >>tänker ja 
14 Rita >>också bli väldigt ledsen också [eller 
15 Behnaz:              [ja 
16 Rita: mm 

 
Rita inleder här i rad 2 med jag förstår vad du menar, ett uttryck som 
annars brukar dyka upp mot slutet av en förhandling om en egenskap. I rad 
3 finns en omformuleringsmarkör, det betyder ju att. Därefter följer fem 
snarlika omformuleringar (rad 4–14) som uttrycker Ritas tolkning av vad 
egenskapen känslig kan betyda för Behnaz. Avslutningsvis vill hon ha 
bekräftelse på sin tolkning och lägger till frågemarkören eller i rad 14. 

Det förefaller alltså som om sekvens 2 präglas av mer ansiktsarbete och 
därför också alternativa omformuleringar och mer förhandling. Ett annat 
tecken på att ansiktsarbetet är viktigt i sekvens 2 är att omformuleringarna 
oftare åtföljs av uttryck som ger den arbetssökande rätt att modifiera ut-
sagan (exempelvis eller i rad 14 i exempel (44)). En sådan fras kan byggas 
upp genom gradadverbialet lite plus ett adjektiv och ett efterställt så eller så 
där: du är lite speedad så eller är du lite aggressiv så där.29 Även ett 
modifierande liksom förekommer (se rad 4 i (43) och rad 10 i (44)).  

Omformuleringar är även i sekvens 2 många och betydelsefulla som upp-
följningar. En tredjedel av svarstopikerna omformuleras av rekryteraren 
direkt efter svaret (6/18 svarstopiker). Förutom elliptiska omformuleringar 
finns det även mer utbyggda sådana. Flera skäl talar alltså för att en orsak 
till detta är frågans ansiktshotande karaktär. 

De arbetssökande svarar på ungefär hälften av omformuleringarna i sek-
vens 2 med en utbyggd reaktion. Den består oftast av en kommentar i vilken 
den arbetssökande nyanserar eller lägger till något, ibland med ett exempel 
som Diana i (45).  

(45) Samtal 13 med Diana 

1 Rita: [du vill vara lite mer tålmodig skulle du [vilja>>   
2 Diana:            [jaa  
3 Rita:  >>vara mm 
4 Diana: → jag vill eh (1.0) jag är tålmodig med folk 
5 Rita: mm 
6 Diana: men inte med mina [mål när jag vill nå nån[ting>> 
7 Rita:        [nej          [ja 
8 Diana: >>det är till exempel det är [jättesvårt för mej>> 
9 Rita:                     [mm mm 
10 Diana: >>[att(1.0) att vänta tills [(1.0) svenskan är ska>> 
11 Rita:   [mm     [mm 
12 Diana: >>förbättras och jag vill nu jobba med vad jag vill  
13    och jag vill nu [göra vad jag vill och jag vill nu>> 
14 Rita:       [mm 
15 Diana: >>vara inne i sam[hället […] 

                                           
29 Kan betyda ’på nåt sätt’ (SAG 2:671). 
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6.3.3.6 Följdfråga 
Förutom omformuleringar är följdfrågor vanliga uppföljningar direkt på ett 
första svar i sekvens 2. En följdfråga är ytterligare ett sätt för rekryteraren 
att inleda förhandlingen om egenskaper som kan förbättras.  

Två typer av följdfrågor dominerar. Liksom i sekvens 1 använder Rita för 
det första frågor som yrkar på en precisering av vissa svaga egenskaper. 
Rita undrar angående följande svar: nervös och osäker, inte så tålamodig, 
att jag vågar mer att säga, bättre självförtroende och känslig. Egenskapen 
känslig tas upp i två fall och föranleder ganska långa diskussioner, i (46) en 
inledning till en sådan. 

(46) Samtal 9 med Behnaz 

1 Behnaz: ja ah jag är sensitiv person FNISS 
2 Rita:  känslig 
3 Behnaz: ja känslig [ja  
4 Rita:             [ja  
5    (1.0) 
6 Rita: → hur yttrar sej det då hur menar du med det 
7 Behnaz: ah det är svårt för mej att (1.0) tänka inte på vad  
8    som pågår omkring mej jag tänker på allt FNISS 
9 Rita: → hur hur menar du  

 
Den andra frågetypen kommer ofta senare i förhandlingen och handlar om 
orsakerna till den svaga egenskapen. Rita kan fråga Varför tror du att du är 
det då? och får på det sättet igång en diskussion omkring egenskapen. 
Denna fråga har alltså inte att göra med förståelse på samma sätt som den 
första frågetypen. Alena har i (47) berättat att hon är nervös och osäker, 
vilket föranleder flera följdfrågor från rekryterarens sida. Rita frågar på rad 
5 om orsaker till osäkerheten. 

(47) Samtal 2 med Alena 

1 Alena: men det är sånt är jag det är inte bara mitt jobb  
2    det är i livet också [man  
3 Rita:                   [är det som person menar du  
4 Alena: som person ja och [(XX) 
5 Rita: →        [vad kommer sej det då vad tror du  
6    det bottnar i  
7 Alena: um ah det vet jag inte men jag tror det är min  
8    också från min pappa han är också på nåt sätt 
9    nervös 

 
Denna följdfråga innebär alltså att Rita vill hitta en förklaring till att Alena 
är osäker. Vi såg även i Ritas uppföljande kommentarer (se 6.3.3.2) att hon 
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ibland själv kunde ge exempel på orsaker till svaga sidor. Både dessa kom-
mentarer och typen av följdfrågor antyder att orsaker och andra typer av 
förklaringar är en vanlig och viktig uppföljning på frågan om egenskaper 
som kan förbättras.  

6.3.4 Slutsatser sekvens 2 
Sekvens 2 har en annan karaktär än sekvensen om starka sidor. Här ska den 
arbetssökande tala om sina svaga sidor. Inledningsvis kan vi konstatera att 
frågeturen görs relativt kort och svaren kommer utan fördröjning, troligen 
eftersom topiken är etablerad i och med sekvens 1.  

Däremot är förhandlingen om svaren mer aktiv och föranleder fler och 
längre turer trots att svarstopikerna och egenskaperna som tas upp är färre 
än i sekvens 1. Rekryteraren tar själv på sig mycket av ansiktsarbetet både i 
frågetur och uppföljning.  

Enligt Pomerantz (1984:92) kan en negativ självvärdering följas av en 
fortsättningssignal (acknowledgement token) från lyssnaren i fall då sam-
talsdeltagarna inte delar kunskap om referenten. I detta fall känner rekryter-
aren inte de arbetssökande och hon torde därför ha rätt att nöja sig med en 
minimal respons. Men så sker inte. En negativ självvärdering kan enligt 
Pomerantz även följas av en protest från den som lyssnar. Inte heller så 
sker. Samtalen utgörs här inte av vardagssamtal, vilket är fallet i Pomerantz 
exempel. Rekryteraren utför i stället en yrkesroll och aktiviteten har som 
mål att just specificera svaga egenskaper (som ska förbättras).  

I denna kontext reagerar rekryteraren för det första så att få svar 
accepteras med en minimal respons i sin första form, vilket ger anledning 
till antagandet att det finns ett ansiktshot i frågan som påverkar både att och 
hur den förhandlas. Svaren förhandlas i stället genom olika typer av utbygg-
da uppföljningar. Uppföljningarna domineras av i första hand omformuler-
ingar men även av många följdfrågor och kommentarer. Omformulering-
arna skiljer sig dock från dem i sekvens 1 genom att de är mer utbyggda, 
satsformade och ges flera i följd. Ett annat sätt att hantera ansiktshotet är 
genom de förklaringar som ges som kommentarer eller som ett svar på 
följdfrågorna. Även de arbetssökandes reaktioner antyder att det är extra 
viktigt att kunna motivera och resonera kring sina svaga egenskaper. 

I rekryterarens blanketter är ungefär hälften av omdömena adjektiv i 
sekvens 2 (14/33 omdömen). I sekvens 1 var det 77 %. Detta kan antyda att 
det inte är lika lätt att hitta adjektiv för svaga som för starka egenskaper, 
vilket även det gör förhandlingen viktigare i sekvens 2.   

Arbetet för samförstånd i sekvens 2 och de uppföljningar som rekryter-
aren ger kan alltså sägas vara styrda av den relevans som yttrandena har i 
den institutionella kontextuella ramen men även av den moraliska ord-
ningen och ansiktsarbetet i den sociala ramen.  
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6.4 Sekvens 3. Vad har präglat dig? 
Sekvensen Vad har präglat dig? är den sista i nästan alla intervjuer. I snitt 
kommer huvudfrågan ungefär i 30:e minuten av intervjuns ca 45 minuter. I 
tre intervjuer tar Rita dock denna fråga före de andra två då man av olika 
anledningar tidigare i intervjun kommer in på ämnet. I samtal 13 med 
Diana, som är mycket talför, hinner Rita dock inte med frågan överhuvud-
taget. I sekvens 3 består materialet därför av tretton intervjuer. Sekvensen 
skiljer sig från de tidigare bland annat genom att den totalt innehåller 
betydligt fler ord än de andra två, mer än dubbelt så många. Den innehåller 
även fler turer än de två första sekvenserna. 49 svarstopiker behandlas. Med 
huvudfrågan i sekvens 3 söker Rita efter fakta som kan underbygga den 
personliga beskrivningen av egenskaper i de övriga sekvenserna.  

6.4.1 Fråga 
Den sista frågan i intervjun uttrycks prototypiskt som Vad tycker du har 
präglat dig? Frågan uppvisar en betydligt större insats från rekryteraren i 
hennes initiativ än de andra två frågorna. Exempelvis använder hon totalt 
mer än dubbelt så många ord för att introducera frågan jämfört med de 
andra två frågorna.30  

Frågeturen är uppbyggd i flera led. I Tabell 4 åskådliggörs genom olika 
exempel ur materialet hur dessa flerledade frågeturer kan vara uppbyggda 
innan den arbetssökande svarar. Alla exempel utgår från samma huvud-
fråga, vad tycker du har präglat dig. Beskrivningen bygger på Lindholm 
(2003) (se 6.1.1). 

Tabell 4. Exempel på uppbyggnad av frågeturen i sekvens 3  

Huvudled Hjälpled Hjälpled 
Försegment Försegment Frågesats Turtillägg Frågesats Turtillägg Frågesats
om vi tittar 
på dej som 
person 

en fråga som 
kan vara lite 
lurig så där 

att du är 
den du är 
idag 

vad har du 
med dej för 
upplevelser 

som gör 
att du är 
den du är  

förstår du 
hur jag 
menar 

avslut-
ningsvis  
 
 
 
 

en lite klurig 
fråga 

 
 
vad 
tycker du 
har 
präglat 
dej 

att du är 
den person 
som du är 

vilka  
speciella 
händelser  
och   
situationer  
har hänt i  
ditt liv 

som har 
präglat dej 

 

 
Jag har alltså valt att analysera uppbyggnaden av frågeturen i huvudled och 
hjälpled och redovisar i det följande vad som karaktäriserar de olika leden. 
Efter varje led har den arbetssökande i princip möjlighet att ta över turen 
                                           
30 Fråga 1, 330 ord. Fråga 2, 221 ord. Fråga 3, 867 ord. 
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eftersom ett led motsvarar en turkonstruktionsenhet (TKE). Ibland följer en 
paus som indikerar denna möjlighet tydligare, men den arbetssökande tar 
ändå inte över turen. De olika leden är ofta uppbyggda av en kvesitiv 
huvudsats (en frågeordsfråga) och ett turtillägg.   

Huvudledet är oftast uppbyggt av tre eller fyra inre delar, det utgör en 
komplex TKE. Ett eller flera inledande försegment (Lindholm 2003:69) 
förekommer i alla tretton samtal. Försegment bildar inte en egen TKE, men 
förbereder ofta för den språkhandling som följer genom att exempelvis 
introducera topiken. I försegmentet placeras i intervjuerna ofta ett eller flera 
fria annex (SAG 4:452–458) som är en kommentar till den kommande 
satsen.31  

Det fria annexet i form av en villkorssats i första kolumnen i Tabell 4 (om 
vi tittar på dej som person) syftar bakåt i intervjun såtillvida att det betonar 
att man byter topik, men det förbereder också för det som ska komma i 
frågesatsen i huvudledet. Den arbetssökande får veta att nu handlar det 
(återigen) om hennes person. Den andra typen av inledande annex antyder i 
stället att samtalet går mot sitt slut, genom adverbialet avslutningsvis eller 
liknande uttryck.  

Det andra försegmentet är också ett fritt annex i form av en nominalfras. 
Det är en metakommentar om att detta är en svår, lurig eller klurig fråga; en 
kommentar som används i hälften av intervjuerna. En orsak till denna kom-
mentar kan vara att i förebyggande syfte mildra det ansiktshot som frågan 
kan tänkas utgöra. Även i efterintervjuerna uttrycker flera arbetssökande att 
detta var en av de svåraste frågorna att svara på, något rekryteraren alltså 
verkar veta redan då hon ställer frågan. Adjektiven lurig och klurig tillhör 
dock inte ett grundläggande ordförråd för en andraspråkstalare, men man 
kan eventuellt gissa sig till betydelsen av sammanhanget. Lurig är ett ord 
som kan vara synonymt med svår, men det kan även ha andra konnotationer 
som om det skulle finnas dolda syften med frågan.32 Rekryteraren verkar här 
dock sätta likhetstecken mellan lurig och svår, eftersom hon använder båda 
dessa adjektiv om vartannat. 

I frågesatsen kan ordet prägla också vara ett för andraspråkstalare relativt 
ovanligt eller svårt ord, något som rekryteraren kan vara medveten om.33 
Hon bygger nämligen ofta efter en mycket kort paus ut sin huvudfråga med 
ett turtillägg, något som kan vara tecken på interaktionella problem av olika 
slag som bristande förståelse eller känsliga ämnen (Ford 1993:103). Många 
gånger utgörs turtillägg av fristående fortsättningar på den föregående turen 

                                           
31 Ett fritt annex utgör ett ”adverbiellt eller nominalt led eller en appositionell relativ 
bisats som inte har något korresponderande pronominellt eller expletivt led i den inre 
satsen. Det fria annexet fungerar semantiskt som ett slags kommentar till den inre satsen 
eller den språkhandling som yttrandet av satsen innebär […]”. (SAG 4:439) 
32 lurig ”BET.NYANSER b/ om problem o.d. som kräver list för att lösas: en ~ fråga” 
(NEO) 
33 prägel ”sammanfattningen av de intryck en företeelses (karakteristiska) egenskaper 
ger” (NEO) 
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i form av fraser eller bisatser. I frågesatserna utgörs de här i samtliga fall av 
en konsekutiv bisats som specificerar huvudfrågan och kopplar den tids-
mässigt mellan då och nu: att du är den du är idag eller som gör att du är 
den du är. I huvudledet används turtillägget i alla intervjuer utom en.  

Att tidsperspektivet förskjuts i frågan från nutid, som avhandlats i 
sekvens 1 och 2, till dåtid, eller snarare till en koppling mellan dåtid och nu-
tid, markeras följaktligen flera gånger, både i tempusbruk (har präglat), i 
verbval (prägla) och i den konkreta förklaringen i turtillägget.   

I de flesta fall förstärks i intervjuerna frågan i huvudledet av hjälpled med 
ytterligare en frågesats. Åtminstone ett hjälpled förekommer i alla samtal 
utom ett. I några fall förekommer två hjälpled med liknande preciserande 
frågesatser efter varandra. Man skulle därför schematiskt kunna beskriva 
den flerledade frågeturen som Q+Q(+Q…) (Linell, Hofvendahl & 
Lindholm 2003:551). 

Hjälpledets frågesats innebär här, liksom hos Lindholm, en precisering av 
frågan i huvudledet (Lindholm 2003:94). Frågesatsen i hjälpleden preciserar 
vilken typ av svar som kan vara relevanta. I sekvens 3 kan det gälla 
händelser, situationer, upplevelser och erfarenheter som alltså kan ha präg-
lat den arbetssökande. En gång nämns personer och flera gånger sägs att det 
kan gälla erfarenheter från uppväxten. För att understryka kopplingen till 
hur den arbetssökande är idag som person använder rekryteraren dessutom 
även i hjälpledet turtillägg med samma innehåll som i huvudledet.  

Slutligen använder sig rekryteraren i några fall av en förståelsekontroll i 
en avslutande metafråga då hon i ett nytt hjälpled undrar förstår du vad jag 
menar? Förståelsen fokuseras därigenom mer explicit med en rogativ sats 
som kräver ett ja- eller nej-svar.  

Exempel på en flerledad frågetur ges i (48). Frågesatsen i huvudledet i 
rad 4 och 5 (vad tycker du har präglat dej) följs av hjälpled i rad 9 och 13. 
Även turtillägg förekommer (rad 7 och 10), kanske som en följd av pauser 
och bristande respons.  

(48) Samtal 7 med Anna 

1 Rita: mm eh om vi tittar lite HARKLAR SIG igen på dej som  
2    person 
3 Anna: mm 
4 Rita: lite mer personligt så att eh vad tycker du har  
5    präglat dej  
6    (1.0)  
7 Rita: att du är den du är idag 
8 Anna: mm 
9 Rita: vad vad har du (1.0) med dej i så att säga väl vad  
10    f- i form av upplevelser och erfarenheter som som  
11    gör att du är den du är  
12   (1.0) 
13 Rita: vad tror du har präglat dej vad har vad har satt  
14    sina spår hos dej 
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Det flerledade frågeformatet och de olika led som ingår i frågeturen fyller 
flera viktiga funktioner. Lindholm tar upp fall då flerledade frågor används 
för att introducera en ny topik som bryter mot den tidigare (Lindholm 
2003:246). Visserligen inleds här en ny sekvens, men topikintroduktion 
torde i de flesta av intervjuerna här inte vara huvudsyftet eftersom frågor 
om personligheten i de flesta fall redan har avhandlats i de två föregående 
sekvenserna. Det skulle dock kunna gälla för de tre intervjuerna där sekvens 
3 kommer först. I dessa tre intervjuer verkar dock försegmenten spela en 
större roll som topikintroduktion än de efterställda hjälpleden.  

Den flerledade frågeturen är kanske snarare ett tecken på att frågan är 
svår i så måtto att ett längre svar krävs som också kräver en del eftertanke 
eftersom den inte är självklar. Som en hjälp styr rekryteraren därför i 
hjälpledet in svaret på svarskategorier hon finner relevanta. Linell & 
Gustavsson (1987:37f) talar om en allt högre grad av responsstyrning ofta i 
institutionella samtal med flera frågor i följd. Det sker i Linell & 
Gustavssons klassifikation bland annat genom att frågetyperna blir alltmer 
stängda syntaktiskt, dvs. de förändras från att vara relativt öppna (kvesitiva) 
frågeordsfrågor med möjlighet till ett mer omfattande svar till mer styrande 
(rogativa) frågor som endast kräver ja eller nej som svar. Denna typ av 
responsstyrning förekommer dock inte här annat än i sista hjälpledet (se 
Tabell 4) där rekryteraren kan ställa frågan Förstår du vad jag menar? 
Denna fråga har emellertid inte med topiken i sig att göra, dvs. rekryteraren 
får genom svaret på den inte svar på sin huvudfråga, utan den utgör en 
metakommentar till den övriga frågeturen.  

Den typ av responsstyrning som här förekommer i det första hjälpledet 
kan i stället kallas semantisk, dvs. den innebär en precisering av innehållet i 
huvudfrågan. Genom att specificera ordet prägla i det efterföljande hjälp-
ledet med substantiv som upplevelser och erfarenheter styr rekryteraren 
svaret i den riktning hon vill. Frågetypen är dock syntaktiskt densamma. 
Även turtillägget preciserar semantiskt det efterfrågade svaret. Rekryteraren 
föreslår emellertid inte något konkret svar i denna inledande fråegtur, utan 
visar i vilken riktning man kan hitta ett svar. Detta kan ses som en styrning 
av den institutionella representanten, men sker i denna fas än så länge som 
en ganska mild styrning, bland annat eftersom ingen syntaktisk respons-
styrning sker. (Se dock 6.4.2.1 för ytterligare en nivå av semantisk respons-
styrning då rekryteraren har fått återkoppling från den arbetssökande om att 
hon inte förstår vad som efterfrågas.)  

En annan funktion för det andra hjälpledet är att underlätta förståelsen av 
frågans huvudled. Det kan sägas ske genom förförståelsen som ges i för-
segmenten (om att det gäller den arbetssökandes person), genom omformu-
leringen av verbet prägla i turtilläggen, genom preciseringen av frågesatsen 
i hjälpleden samt genom upprepning och synonymer i flera hjälpled. Om 
den arbetssökande genom dessa preciseringar snabbare kan ge ett relevant 
svar vinner rekryteraren (och den arbetssökande) tid.  
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Ytterligare en funktion som flerledade frågeturer fyller och som tas upp 
av Lindholm är att den används då känsliga ämnen behandlas (se även 
Linell, Hofvendahl & Lindholm 2003:562). Även detta kan vara relevant 
här då sekvens 3 styrs mot upplevelser i uppväxten. Att man förväntas tala 
om sina föräldrar nämns i några efterintervjuer som överraskande och svårt. 

Genom den flerledade frågeturen lägger rekryteraren inte över ansvaret 
för ett relevant svar enbart på den arbetssökande. De flerledade frågeturerna 
är såsom kommunikativ resurs både en styrning och ett stöd i förståelse-
arbetet genom den frågeförstärkning som sker.  

Förutom den inledande huvudfrågan förekommer det inom sekvensen två 
mer eller mindre obligatoriska uppföljande frågor som nästan alla arbets-
sökande får och som har kategoriserats som egna svarstopiker inom sek-
vensen. Om den arbetssökande inte i sitt svar har kommit in på föräldrar 
och uppväxt tas ämnet alltid upp på rekryterarens initiativ. En annan vanlig 
uppföljande fråga är Vad gjorde du mest som flicka? (11/13 intervjuer). 

6.4.2 Turövergång 
I det förra avsnittet redogjordes för rekryterarens ganska omfattande arbete 
med den inledande frågeturen. I ungefär hälften av samtalen sker dessutom 
en förhandling om innebörden i frågan innan den arbetssökande svarar på 
ett accepterat sätt. Förhandlingen kan se ut på olika sätt, men det som 
förenar dessa övergångar mellan frågetur och svar är att rekryteraren ofta 
fortsätter att förklara vad hon menar oavsett om den arbetssökande visar 
tecken på förståelse eller ej. Här sker alltså ett öppnare interaktionellt för-
ståelsearbete än i de två tidigare sekvenserna. 

Jag har delat in övergångar där huvudfrågan förhandlas i två grupper: för 
det första övergångar som indikerar att den arbetssökande förstår och på-
börjar ett svar, för det andra övergångar som indikerar förståelseproblem.  

6.4.2.1 Övergång som indikerar förståelse  
Förståelse av huvudfrågan i sekvens 3 indikeras här på tre olika sätt. För det 
första sker det genom att den arbetssökande ger ett ganska allmänt svar, 
vilket dock medför att Rita ytterligare preciserar vad hon anser vara 
relevant. I (49) påbörjar Anina ett allmänt svar, kanske något tveksamt, och 
Rita använder sig då av en preciserande responsstyrning (rad 6). Även 
Aninas skratt kan antyda att hon förstår att svaret inte är tillräckligt precist. 

(49) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: → [jag har med mej ganska mycket SKRATT som har hänt 
2 Rita: ja 
3 Anina: många år  
4   (1.0) 
5 Anina: så  
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6 Rita: jag tänker är det några speciella händelser eller  
7    normer och så där som  

 
För det andra indikeras förståelse genom att den arbetssökande själv fyller i 
en fortsättning på frågeturen. I (50) är det tydligt att Alicia förstår (rad 5). 
Trots det fortsätter Rita sin precisering i rad 6.  

(50) Samtal 4 med Alicia 

1 Rita: VÄNDER BLAD(1.0) eh en en fråga som kan vara lite  
2    klurig så (1.0) vad vad tycker du har präglat dej   
3    (1.0) vad är det du har upplevt vad är det som har  
4    hänt i ditt liv som du tycker   
5 Alicia: → som påverkade [mej °på nåt sätt° 
6 Rita:         [ja på vägen alltså från eh barndomen  
7    eller [från hela ditt liv som du tycker har vilka>> 
8 Alicia:       [ja 
9 Rita: >>händelser eller vilka situationer tycker du har  
10    präglat dej att du är den du är idag 
11 Alicia: SUCK 
12 Rita: personer händelser 

 
Det tredje fallet är metakommentarer om att det är en svår fråga. Samtalet 
med Alina är det trögaste då det gäller att elicitera ett svar som rekryteraren 
är nöjd med. Ändå verkar det som om Alina förstår frågan. Rekryteraren 
använder då en andra nivå av semantisk responsstyrning (se avsnitt 6.4.1).  

(51) Samtal 1 med Alina  

1 Rita: du avslutningsvis så här va- vad tycker du VÄNDER   
2    BLAD (1.0) lite lurig fråga så här va- vad tycker  
3    du har präglat dej [att du är den person som du är>> 
4 Alina:                [mm 
5 Rita: >>(X) som vilka speciella händelser (1.0) 
6    situationer har har du med dej i bagaget som gör  
7    att att du är den du är 
8   (1.0) 
9 Alina:  SUCK ja att jag är jag [SKRATT det 
10 Rita:             [ja varför är du du varför är  
11    inte du annorlunda varför eller förstår du vad jag  
12    menar 
13 Alina: jag måste acceptera att jag det är jag [men jag>> 
14 Rita:         [ja  
15 Alina: >>kan inte förändra mej [men men ja  
16 Rita:       [nej nej det är inte så utan  
17    (1.0) utan (1.0) uppväxt hur har din uppväxt [varit  
18 Alina:                  [ja 
19    (4.0) 
20 Rita: sätter ju ofta sina spår uppväxt och miljö [(1.0)>>  
21 Alina:                       [ah mm 
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22 Rita:  >>arv  
23    (3.0) 
24 Alina: det kanske (2.0) svårt att säga [SKRATT 
25 Rita:            [ja det är inte lätt  
26    måste man tänka till på ja 
27 Alina: ahm 
28   (8.0) 
29 Alina: det är ganska lång paus [SKRATT 
30 Rita:          [mm 
31 Alina: mm det det det kan jag inte svara kanske 
32 Rita: det kan vara nånting typ att [(1.0) vi åkte till>>  
33 Alina:         [ahm 
34 Rita: >>USA varje sommar i tio år fast vi inte var ett 
35    exempel så att säga vad vad gjorde du mest som  
36    liten 

 
I rad 2–3 finns huvudfrågan (vad tycker du har präglat dej) följd av ett 
förstärkande turtillägg. I rad 5–6 följer ett första hjälpled (med orden 
speciella händelser, situationer) med ytterligare ett turtillägg. I rad 9 inleder 
Alina ett svar genom en parafras av rekryterarens tur (att jag är jag), men 
rekryteraren avbryter och omformulerar huvudfrågan tillsammans med en 
kontrollfråga som Alina inte svarar på (rad 10–11). Vi kan alltså inte 
explicit se om hon menar sig förstå eller inte. I Alinas nästa ansats att svara 
(rad 13), vilket sker genom en metakommentar, blir hon återigen avbruten 
och den här gången markerar rekryteraren explicit att svaret inte godtas 
(nej, nej i rad 16). Ytterligare exempel ges (uppväxt, miljö, arv) och nu blir 
det långa pauser utan att Alina svarar. Hon ger dock några metakommen-
tarer och menar att hon nog inte kan svara. Detta leder till att den seman-
tiska responsstyrningen blir starkare från rekryterarens sida. Hon ger då ett 
konkret exempel (typ att vi åkte till USA varje sommar i tio år), vilket jag 
vill kalla responsstyrning på en andra semantisk nivå (jfr candidate 
answers, Pomerantz 1988). Det kan sägas motsvara en syntaktisk respons-
styrning som stänger frågan från en frågeordsfråga till en ja/nej-fråga.  

Dessa tre exempel visar att den arbetssökande förstår, men har problem 
att hitta ett svar. Rekryteraren fortsätter då att precisera frågan. 

6.4.2.2 Övergång som indikerar bristande förståelse 
Även bristande förståelse av frågan uttrycks i vissa samtal. De tydligaste 
fallen antyds både icke-verbalt, genom blickar och pauser, och verbalt 
genom upprepningar, metakommentarer och frågor (t.ex. kan du eh (.) 
beskriva). I samtalet med Chieko finns många av dessa drag.  

(52) Samtal 11 med Chieko 

1   (2.0) 
2 Chieko: BLICK LÅNGT BORTA du du menar att ehm något som  
3 Rita:  i din uppväxt som [som kan ha (1.0) i ditt liv [som>> 
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4 Chieko:                   [ja    [ja 
5 Rita: >>har varit som som gör att att du är på ett  
6    speciellt sätt idag att det är liksom man får ju  
7    nånting med sig så att säga som som gör att man är  
8    som man är lite grann förstår [du hur jag menar 
9 Chieko                     [nej (1.0) ja jag vet  
10    inte om jag har -stått rätt eller inte men 
11 Rita: nej vi får se  
12 Chieko: min SKRATT 
13 Rita: SKRATT svara SKRATT 

 
Till skillnad från övriga samtal ger rekryteraren här inte någon vidare 
responsstyrning, exempelvis på en andra semantisk nivå, utan hon upp-
manar i stället Chieko direkt att svara, vilket mildras av ett skratt (rad 13). 
Responsstyrning använder hon dock senare i samtalet då denna något för-
virrade förhandling utspelar sig.  

(53) Samtal 11 med Chieko 

1 Rita: nåt annat du som tycker att speciella händelser  
2    eller 
3 Chieko: speciella händelser 
4 Rita: ja eller normer och värderingar  
5   (1.0) 
6 Rita: HARKLAR SIG 
7 Chieko: um 
8    (3.0) 
9 Rita: sånt som man kan få med sej som sätter sina spår 
10 Chieko: um 
11   (4.0) 
12 Chieko: um det måste finnas många=  
13 Rita: =ja men hur har din uppväxt varit då om man tittar  
14    på den lite har det varit så att du (1.0) du har ju  
15    då kunnat studera din mamma har pushat dej [att du>> 
16 Chieko:                  [mm mm 
17 Rita: >>skulle utbilda dej för hon själv kunde inte det  
18    tack vare att den generationen så [gick det inte>>  
19 Chieko:                          [°mm° 
20 Rita: >>(1.0) ehm var det liksom en en trygg uppväxt då så  
21    att säga eller var det liksom en  
22 Chieko: trygg växtupp 
23 Rita: ja stabil 
24   (2.0) 
25 Chieko: ja 
26   (4.0) 
27 Rita: har du haft det (2.0) stabilt och tryggt har det  
28    känts bra hemma   
29 Chieko: mm 
30 Rita: mm 
31   (3.0) 
32 Chieko: hemma i Sverige 
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33 Rita: ja hemma [nej i Japan 
34 Chieko:         [okej 
35 Chieko: i Japan 

 
Bland annat de långa pauserna antyder att Chieko verkar ha svårt att förstå 
vad Rita är ute efter. De medel Chieko använder är då upprepningar (rad 3, 
23, 36), metakommentar (rad 12) och fråga (rad 33). Rita svarar med 
semantisk responsstyrning genom preciseringar och exempel (rad 13ff), 
upprepning (rad 28), synonymer (rad 28–29), samt syntaktisk respons-
styrning (från hur har din uppväxt varit rad 13 till var det liksom en trygg 
uppväxt rad 19–21) och en påbörjad eller-fråga (rad 21). 

Sammanfattningsvis kan vi säga att huvudfrågan i sekvens 3 både får och 
kräver en del förhandling innan de arbetssökande svarar. Det sker både 
genom den flerledade frågeturen och genom det sätt på vilket frågan tas 
upp. Svårigheten förefaller ligga både i frågans språkliga uttryck och i dess 
karaktär som ovanlig och känslig. Vi kan även konstatera att den inledande 
förhandlingen tar mycket tid av samtalet. 

6.4.3 Uppföljning 
Sekvens 3 är på olika sätt mer omfattande och komplex än de två andra 
sekvenserna. Båda parter är mycket aktiva och flera turer och ord används i 
fråga, svar, uppföljning och reaktion. Men också den sekventiella strukturen 
är mer komplex, vilket bland annat innebär att varje svar förhandlas i 
betydligt högre grad än tidigare. Även mer överlappande tal förekommer, 
varför det bland annat varit svårare att kategorisera de minimala respons-
erna. Frågans karaktär gör också att det inte går att svara med ett enkelt 
sammanfattande adjektiv som i de andra frågorna. Här krävs i stället speci-
ellt valda faktasvar som (underförstått) ska underbygga värderingarna i de 
andra sekvenserna. Det möjliga urvalet av svar är obegränsat. Svaren kräver 
också att flera tempusformer måste användas vilket även gör svaren kom-
plicerade grammatiskt. 

Tabell 5. Översikt över antal uppföljningar av de arbetssökandes svar i sekvens 3  

Typ  Minimal                                             Utbyggd respons  
respons 

  Kommentar Ifyllnad Upprepning Omformulering Följdfråga 
Efter 
första svar 

 
21 

 
2 

 
3 

 
9 

 
3 

 
11 

Totalt i 
sekvensen 

 
73 

 
59 

 
17 

 
24 

 
49 

 
60 

Exempel mm det var ju 
roligt 

…på-
litlig  
så 

läste böcker 
ja  

så hon har varit 
viktig för dej 

var han 
sträng 
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Vi finner därför inga svar i intervjun som accepteras endast med en minimal 
respons, vilket skedde i sekvens 1 och 2, utan alla svar förhandlas vidare. I 
sekvensen varieras också de olika typerna av uppföljning mer än i de 
tidigare sekvenserna och rekryteraren använder ungefär lika många kom-
mentarer, omformuleringar och följdfrågor i en ibland ganska lång diskus-
sion om vad som kan ha präglat den arbetssökande (se Tabell 5). 

6.4.3.1 Minimal respons 
Den förhandling av svaret i sekvens 3 som sker inleds tämligen ofta av en 
uppföljande minimal respons (se Tabell 5). Rekryteraren verkar vara mer 
avvaktande med sin återkoppling i denna sekvens. Svaret är dock inte ut-
tömt efter den första svarsturen utan den arbetssökande väljer därefter oftast 
att själv bygga vidare på sin svarstopik i sin nästa tur, som i rekryterarens 
nästa uppföljande tur ofta följs av en kommentar eller följdfråga. Genom att 
den arbetssökande tar fler egna initiativ skiljer sig härigenom de inledande 
turerna från de andra sekvenserna. Förhandlingen om svaret kan exempelvis 
inledas som i (54).  

(54) Samtal 6 med Anja 

1 Anja: jag tror SKRATT jag tror att det är just att jag  
2    har ju till exempel eh flyttat [från Estland till>> 
3 Rita:                      [°mm° 
4 Anja: >>Sverige [jag har erfarenhet från två länder 
5 Rita:          [°mm° 
6 Rita: → °mm° 
7 Anja: plus vad jag också menar […] 
8 Rita: på vilket sätt har det präglat dej till den du är  
9    idag vad har du [med dej av det 

 
I rad 6 ger Rita en minimal respons som uppföljning av Anjas första svar. 
Anja väljer därefter att bygga ut svaret och fortsätter topiken i rad 7, 
varefter Ritas följdfråga kommer.  

6.4.3.2 Kommentar 
Kommentarer till svaret är i sekvens 3 vanliga som uppföljningar, inte efter 
ett första svar men en bit in i och ofta mot slutet av en svarstopik. 

Den enklaste kommentaren är kort och gott ett neutralt jag förstår. Den 
vanligaste kommentaren är dock någon typ av värdering av svaret (29/59 
kommentarer). I (55) berättar Aneta vad hennes mamma betyder för henne 
och Rita ger positiva stödjande kommentarer två gånger.  

(55) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta: och hon är min bäst me- min bästa kompis 
2 Rita: → ja vad [roligt 
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3 Aneta:       [fortfarande 
4 Rita: → mm det är kul 

 
Eftersom ämnet ibland är känsligt, ofta handlar det om skilda föräldrar, kan 
de stödjande kommentarerna bidra till att tonen blir informellare och mindre 
ansiktshotande. Jämfört med en neutral minimal respons kan denna typ av 
värderingar göra samtalet mer informellt. Det kan också vara så att detta är 
ett exempel på hur en institutionell representant som är kvinna och talar till 
en annan kvinna (här dessutom om en tredje kvinna) i denna situation väljer 
att inkorporera drag i samtalet som gör att hon mer orienterar sig mot att 
båda i samtalet är kvinnor än att de har olika institutionella roller (do being 
female, Ochs 1996:424).  

De stödjande kommentarerna får för det mesta ingen reaktion alls från 
den arbetssökande, alternativt en reaktion i form av en kort uppbackning. 

Liksom i sekvensen om svaga sidor finns i denna grupp även kommen-
tarer som utgörs av förklaringar. Rekryteraren kan exempelvis söka förklar-
ingar till att någon säger sig vara nervös och osäker i händelser i uppväxten 
eller i beskrivningen av föräldrarna. Även detta kan bero på de känsliga 
ämnen som ibland tas upp och en strävan efter att avsluta svarstopikerna i 
en form av samförstånd. Före Ritas förklaring i (56) har Alicia berättat att 
hon i sin uppväxt har haft mycket kontakt med sina lärare och att hon 
brukade sitta och lyssna på hur de vuxna pratade om konst, musik, teater 
och böcker.  

(56) Samtal 4 med Alicia 

1 Rita: nej det du satt med dom äldre [det är kanske>> 
2 Alicia:               [ja 
3 Rita: >>därför också som du har haft kontakt med äldre 
4    [lärare och så så att du du tycker om äldre vuxna>> 
5 Alicia: [ja ja kanske ja 
6 Rita: >>kontakter så att säga 

 

6.4.3.3 Ifyllnad 
Även antalet uppföljningar där rekryteraren fyller i och avslutar turer åt den 
arbetssökande ökar i sekvens 3. De flesta fall utmärks av att den arbets-
sökande försöker hitta ett ord eller en fras och därvid uppvisar ett antal 
osäkerhetsmarkörer. Rekryteraren går då in och fyller i ordet.  

Före ifyllnaderna finns flera osäkerhetsmarkörer: tvekljud (eh), avbrott, 
pauser, omstarter. Men det finns även ett syntaktiskt drag som förenar de 
flesta ifyllnader (12/17 ifyllnader). Då den arbetssökande letar efter ett ord 
gäller det oftast i en predikativ sats med verbet vara där ett predikativ i 
form av ett adjektiv eller substantiv söks. I (57) berättar Aneta om sin 
mamma.  
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(57) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta: → […]och ja hennes personlighet att [hon är så (1.0)>> 
2 Rita:                        [mm   
3 Aneta: >>hon har aldrig eh skval- eh [skvallrat 
4 Rita:                [skvallrat 
5 Rita: nej  
6 Aneta: → så hon [är mm [och (1.0) ja jag beundrar [henne 
7 Rita:        [ja [mm       [pålitlig så 
8    ja          
9 Aneta: ja [precis 
10 Rita:    [mm 

 
I rad 1 säger Aneta om sin mamma att hon är så, vilket följs av en paus och 
en omstart (hon har aldrig) eftersom hon inte verkar hitta rätt adjektiv för 
att beskriva sin mamma. I den omstartade turen blir hon osäker på ordet 
skvallra vilket hon får hjälp med av Rita. Aneta fortsätter återigen med en 
predikativ sats (så hon är) i rad 6, men hittar fortfarande inte något bra 
adjektiv utan startar på nytt. Efter pausen överlappar Rita och fyller i 
pålitlig i rad 7. Aneta bekräftar hennes tolkning i rad 9 (ja precis).  

I det predikativa komplementet, det adjektiv som Rita väljer, ligger en 
tolkning. De arbetssökande bekräftar oftast denna tolkning, många gånger 
genom att upprepa Ritas ifyllnad. I (58) upprepas adjektivet orolig (rad 8). 

(58) Samtal 2 med Alena   

1 Alena: […] min pappa hade en tid en eh en viss tid hade 
2    problem med alkogol  
3 Rita: med alkohol 
4 Alena: alkohol [så det var också  
5 Rita:        [ja ja mm jag förstår  
6 Alena:   [och och 
7 Rita: → [lite oroligt [så                                   
8 Alena: →        [oro- ja orolig […]  

 
Att det som fylls i upprepas av den arbetssökande kan vara ett tecken på att 
hon orienterar sig mot rekryteraren i hennes egenskap av modersmålstalare. 
Den lingvistiska asymmetrin lyfts därigenom fram. Det är dock viktigt att 
konstatera för det första att det oftast inte rör sig om syntaktisk hjälp i form 
av påbörjade konstruktioner med en självklar fortsättning. Visserligen 
måste i exemplet ovan ett adjektiv läggas till, men vilket adjektiv är inte 
självklart. För det andra går rekryteraren inte alltid in med hjälpen (se 
exempelvis rad 1 i (57)). Eftersom ifyllnaden innehåller ett tolkande drag är 
det alltså inte säkert att det alltid är möjligt för rekryteraren att hjälpa till. I 
exempel (57) och (58) dröjer det en aning innan Rita ger sin tolkning. 
Dessutom använder hon det modifierande så (pålitlig så, oroligt så, rad 7 i 
båda exemplen), liksom lite (rad 7 i (58)), vilket kan markera hennes osä-
kerhet i tolkningen men också vara en del av hennes ansiktsarbete.   
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6.4.3.4 Upprepning 
I många institutionella samtal används upprepningar för att bekräfta och 
markera information som är institutionellt betydelsefull, exempelvis infor-
mation som ska föras över på en blankett (Svennevig 2004). Så sker även 
här. Cirka hälften av de 24 upprepningar som rekryteraren gör i sekvens 3 
återfinns även i blanketten (11/24 upprepningar).  

I (59) menar Chieko att det har präglat henne att det finns många läkare i 
släkten, vilket Rita upprepar i rad 4 som ett ekopåstående. I blanketten står: 
Alla är läkare på mammas sida. 

(59) Samtal 11 med Chieko 

1 Chieko: eh på min mammas sida  
2 Rita: mm 
3 Chieko: är nästan alla läkare 
4 Rita: → nästan alla läkare ja 
5 Chieko: nästan alla (1.0) inte hundra procent men [nästan>>  
6 Rita:             [nej 
7 Chieko: >>alla […] 

 
Ett ord som ofta åtföljer upprepningen är ja (rad 4), någon gång följt av just 
det. Det torde visa att Rita bekräftar sin förståelse, vilket tillsammans med 
påståendetonen dubbelt bekräftar detta (jfr Svennevig under utg.).  

Upprepningarna utgörs av nyckelord knutna till huvudfrågan Vad har 
präglat dig. Om svaret är långt är det för det mesta de sista betydelse-
mässigt centrala orden i svaret som upprepas, som i (60) där Alicia svarar 
på den uppföljande frågan om hur miljön var hemma.  

(60) Samtal 4 med Alicia 

1 Alicia: [ja hemma det var SKRATT (1.0) det var gan- kanske  
2    ganska konstigt miljö för jag var så mycket tid med  
3    mina föräldrar ehm när dom gick nånstans äh dom 
4    hade alltid mej med   
5 Rita: mm 
6 Alicia: om det var oavsett om det var nån födelsedag av 
7    deras kompis eller nåt sånt jag jag följde alltid   
8    med  
9 Rita: →  du var alltid med då [ja  
10 Alicia:           [och jag brukade […] 

 
I upprepningen i rad 9 återfinns partikeln ja. I blanketten sammanfattas 
svaret: Var mkt med vuxna/föräldrar tidigt som liten.  

Rita förändrar dessutom verbet följde med till var med (rad 9). I valet 
mellan att föra detta till en omformulering eller en upprepning har jag valt 
kategorin upprepningar eftersom detta exempel delar många drag med 
övriga upprepningar. Upprepningen får heller inte någon reaktion, vilket 
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omformuleringen kräver. Exemplet visar hur svår kategoriseringen kan vara 
när flera faktorer spelar in, även om detta är den enda upprepningen där ett 
nyckelord förändras.  

Upprepningar används i sekvens 3 relativt ofta av rekryteraren för att 
inleda en förhandling av svaret (se Tabell 5). De fyller då en viktig funktion 
som ämnesuppehållare, liksom de minimala responserna gör (se 6.4.3.1). 
Detta visar sig bland annat genom att de arbetssökande i sina reaktioner 
fortsätter att utveckla svarstopiken efter upprepningarna. Det kan exempel-
vis göras genom fortsättningsmarkören och (rad 10 i (60)) eller genom att 
svaret modifieras, exempelvis med men eller fast, genom ett exempel eller 
genom en omformulering (rad 5 i (59)). Det förefaller alltså som om upp-
repningen tolkas som en önskan från rekryteraren om ytterligare informa-
tion, inte som om svaret är uttömt.  

Ett fåtal upprepningar kan hänföras till problem med den ömsesidiga 
förståelsen (5/24 upprepningar). I två fall markerar Rita explicit att hon inte 
uppfattat eller förstått ett ord genom frasen vad sa […], vilket leder till en 
självreparation efter vilken Rita upprepar den arbetssökandes reparation. I 
båda fallen handlar det om predikativer. I tre fall initieras problemet av den 
arbetssökande som visar osäkerhet i valet av ett ord eller uttryck genom att 
prova olika former. En av de former hon provar är dock riktig och Rita 
upprepar då den rätta formen. I (61) har Aneta problem med ordet 
pensionär.          

(61) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta: [fast nu han jag tror att han är pens- pensionär 
2 Rita: → han är pensionär nu ja [mm 
3 Aneta:             [ja men jag vet inte vad han  
4    sysslade med [innan 

 
Dessa sekvenser påminner om de sekvenser då rekryteraren fyller i åt den 
arbetssökande. Problemturen åtföljs av osäkerhetsmarkörer då den arbets-
sökande stakar sig på ett ord. Upprepningen fungerar som en stödjande upp-
backning. I ett fall upprepas korrigeringen av den arbetssökande, men i de 
andra fallen sker ingen sådan upprepning, utan den arbetssökande fortsätter 
i stället samtalet utan att fokusera den språkliga upprepningen. Dessa 
upprepningar som uppföljning av språkliga problem skiljer sig alltså från 
övriga upprepningar, som i stället fokuserar aktiviteten. De syns inte heller i 
blanketten. De liknar dock strukturellt övriga upprepningar, bland annat 
genom partikeln ja.  

6.4.3.5 Omformulering 
Gruppen omformuleringar är något mindre än gruppen kommentarer i 
sekvens 3. Ett fåtal elliptiska förekommer och de återfinns i början av en 
svarstopik som i rad 9 i (62). 
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(62) Samtal 3 med Alexandra 

1 Rita: vad vad gjorde du mycket som barn då vad var du  
2    intresserad av vad tyckte du var   
3 Alexandra: SKRATT det är för mycket kanske att ah jag var  
4    intresserad (2.0) av allt faktiskt SKRATT   
5 Rita: → ja (1.0) allätare som man brukar säga 
6 Alexandra: ja precis […] 

 
I blanketten använder Rita detta nyckelord: Allätare. 

Flertalet omformuleringar är dock liksom i sekvens 2 uppbyggda som en 
fullständig sats eller av en serie synonyma satser. I sekvenserna 1 och 2 
relaterades omformuleringarna ofta till egenskaper hos den arbetssökande. I 
sekvens 3 finns även omformuleringar med annat innehåll. Det gäller främst 
hur föräldrar har präglat de arbetssökande och i denna sekvens används där-
för dessutom personliga pronomen i tredje person. I (63) berättar Alena att 
hon känner sig bunden till sin mamma. Rita formulerar om med markören 
så och en fullständig sats.  

(63) Samtal 2 med Alena 

1 Alena: ja och s- even min sambo sa du bara lyssnar vad din  
2    mamma säger även hon är så eh eh så eh på så lång  
3    distans 
4 Rita: så hon hon har liksom lite tag om dej [så ja 

 
Dolores berättar i (64) att hon präglats av sina lärare och Ritas omformu-
lering börjar på rad 11. Den är uppbyggd i synonyma satser och innehåller 
omformuleringsmarkörer (du menar, menar du rad 11 och 13). (Ritas upp-
backningar är här borttagna i svaret, men kommer vid symbolen [ i 
transkriptionen.)  

(64) Samtal 14 med Dolores 

1 Dolores:  mm (1.0) ah men (1.0) men från eh från alla mina 
2    lärarna inte alla men jag har haft bra lärarna  
3    under gymnasium [(1.0) och då så (1.0) därifrån har  
4    jag lärt mej mycket om det som jag älskar livet som  
5    att läsa och museum och kultur och [historia och så  
6    jag till exempel tycker mycket om teater och jag  
7    var väldigt duktig på teater och såna [saker och så  
8        jag (1.0) tror att jag har lärt mej att se livet  
9        och världen större än man brukar göra [än många  
10        andra brukar göra [(X) 
11 Rita: →        [att det är en stor värld du menar  
12    att du har fått liksom (1.0) det har öppnat upp du  
13    har fått lärt dej [mycket på så sätt menar du [ja  
14 Dolores:       [jaha 
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Tempusanvändningen i sekvens 3 är betydligt mer varierad än i de andra 
sekvenserna, både i svaren och i omformuleringarna. Det överensstämmer 
med huvudfrågans tidsperspektiv som både i tempus (genom sitt bruk av 
perfekt, har präglat) och i verbets semantiska innehåll (prägla) utrycker en 
koppling mellan då och nu. Även Dolores använder både presens, perfekt 
och preteritum när hon beskriver vad hennes lärare har betytt för henne. I 
blanketten har Rita skrivit: lärare→ lärt sig mkt.   

De arbetssökande inleder i de allra flesta fall sin reaktion på omformu-
leringarna med ett medhåll, ofta ett ja. Därefter nyanseras ibland svaret. 
Men inget nytt återfinns jämfört med reaktioner i andra sekvenser.  

6.4.3.6 Följdfråga 
De följdfrågor som ges som en uppföljning på ett svar är jämförelsevis 
många i sekvens 3. Jämfört med kommentarer och omformuleringar kom-
mer de dock snarare tidigt än sent i förhandlingen av svaret. De formar på 
så sätt den fortsatta förhandlingen av svaret.  

De flesta följdfrågor är korta preciserande detalj- eller faktafrågor, ofta i 
vilka rekryteraren vill ha sin uppfattning bekräftad genom underställande 
rogativa frågor (18/60 följdfrågor). I (65) berättar Behnaz att hon bodde hos 
sin pappa under uppväxten. I rad 6 ändrar Rita från rak till omvänd ordföljd; 
eventuellt blir en tänkt omformulering i stället en direkt fråga. 

(65) Samtal 9 med Behnaz 

1 Behnaz:  för jag bodde med med min pappa [och man mer har>> 
2 Rita:                    [°ja° 
3 Behnaz: >>mer regel än när man bor med min med mamma  
4    [tycker jag SKRATT   
5 Rita:  [jaha  
6 Rita: → ja han var han sträng 
7 Behnaz: nej [nej 
8 Rita:    [he 
9 Behnaz: men min pa- […] 

 
En av de viktigaste följdfrågorna i sekvens 3 ur institutionell synvinkel är 
frågor där de arbetssökande själva ska ange på vilket sätt något i deras svar 
har präglat dem. Rita vill veta vilka följder det de berättar har fått för dem. 
Anja (samtal 6) menar att Estlands självständighet har präglat henne och 
Rita frågar: På vilket sätt har det präglat dej till den du är idag? I (66) har 
Bahar precis berättat att hon läste mycket som barn eftersom det var enda 
sättet att få veta mera om omvärlden. Rita frågar hur det har påverkat henne. 

(66) Samtal 10 med Bahar 

1 Rita: → hur tycker du att att det har att du har läst  
2    mycket och och varit nyfiken då och så [hur tycker>>  
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3 Bahar:              [mm 
4 Rita: → >>du att (.) på vilket sätt har det (.) satt sina 
5    spår så att säga hos dej tror tror du 
6 Bahar: eh det är för att när jag träffar till exempel en  
7    människa 
8 Rita: mm 
9 Bahar: eh ah (2.0) jag är lite °vad heter° jag kan tåla en  
10    människa [(X) 
11 Rita:          [mm du är ödmjuk  
12 Bahar: ja 
13 Rita: lyss-  
14 Bahar: jag menar jag kan lyssna lära ehm träffa och […]  

 
I frågesatsen i rad 4 vill Rita veta vilka spår läsningen har satt hos Bahar. I 
blanketten står det: Läser mycket → lyssnar på andra.  

Följdfrågor kan även vara ett sätt att explicit fokusera förståelseproblem, 
vilket dock sällan sker. I några fall uppfattar rekryteraren inte svaret och 
frågar Vad sa du…?. Endast två frågor fokuserar problem då rekryteraren 
inte verkar förstå vad den arbetssökande menar (2/60 följdfrågor). I (67) 
frågar Rita: hur då då menar du? (rad 5). Det är förmodligen i detta fall mer 
riskabelt för Rita att försöka tolka vad Alina menar än att ställa en direkt 
fråga. 

(67) Samtal 1 med Alina 

1 Alina: annars (1.0) om jag befinner sej här i Sverige det  
2    är (.) ganska svårt att anpassa sej till miljö 
3 Rita:  mm 
4 Alina: det det är inte lätt nej 
5 Rita: → hur då då menar du 
6 Alina: ehm med samhälle […]  

6.4.4 Slutsatser sekvens 3 
Både frågekonstruktionen, övergången till svaret, svaren samt uppfölj-
ningen av dem vittnar om att sekvens 3 är en svårare sekvens än de andra 
två i så måtto att den kräver mer nyanserade, begrundande och reflekterande 
svar som samtidigt kan vara känsliga. De tre sekvenserna utgör inom inter-
vjun viktiga komplement till varandra och delvis kan sekvens 1 och 2 ses 
som en uppvärmning inför den sista sekvensen. Antalet ord i sekvens 3 är 
mer än dubbelt så många som i de andra sekvenserna. Jämfört med sekvens 
1 är dock svarstopikerna ungefär lika många, vilket är ett av tecknen på att 
förhandlingen är mer djuplodande. 34 

Frågeturen i sekvens 3 skiljer sig från de andra två genom att rekryteraren 
arbetar mycket mera med att introducera sekvensen. Hon verkar mån om att 

                                           
34 Sekvens 1 har 54 svarstopiker, sekvens 3 har 49 svarstopiker. Se Tabell 6. 
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samtalet ska komma in på tidigare erfarenheter i uppväxten, vilket gör att 
det krävs mer tanketid för de arbetssökande. Hon ger också denna tid 
genom att inte göra den första uppföljningen utbyggd, utan i stället använda 
en minimal respons eller upprepning.   

I sekvens 3 domineras rekryterarens uppföljningar av följdfrågor. Typen 
av följdfrågor skiljer sig från de andra sekvenserna eftersom de här i högre 
grad försöker koppla ihop svaren i de tre sekvenserna. Även detta gör att 
förhandlingen och diskussionen blir mer omfattande i denna sekvens än i de 
andra två där svarstopikerna avslutas snabbare och sekvenserna som helhet 
går snabbare att avverka.  

Att huvudfrågan i sekvens 3 kan upplevas som svår eftersom den är 
oväntad framkommer av flera efterintervjuer, liksom vid samtal med andra 
som kommit i kontakt med materialet (se avsnitt 7.5).  

I blanketten används ibland en pil för svar i sekvens 3. Vi kan läsa om 
exempelvis Aneta: mamma ensamstående → vara stark, om Anna: Trygg 
uppväxt → lugn, gillar ej bråk, om Behnaz: Uppväxt med endast pappa → 
självständigt, om Carmen: Stränga föräldrar → perfekt och om Dolores: 
Mina föräldrar → vara ansvarsfull, duktig. Vi finner återigen egenskaps-
adjektiv. Pilen och adjektiven visar att huvudfrågan i sekvens 3, dess 
uppföljande frågor och följdfrågor har som syfte att finna en koppling 
mellan den arbetssökandes tidigare liv och uppväxt och yrkesrollen som 
vuxen. Sekvens 3 handlar härigenom bland annat om att bekräfta och få 
bekräftat svaren i de andra två sekvenserna. På så sätt bildar de tre sekvens-
erna en egen grupp inom intervjun som helhet.  

6.5 Jämförelse mellan sekvenserna 
Analysen av den interaktionella strukturen i de tre sekvenserna var för sig 
visar att de som aktiviteter inom verksamheten är lika på många sätt. Fråge-
turerna är uppbyggda på samma sätt och i den tredje turen används mini-
mala responser, kommentarer, ifyllnader, upprepningar, omformuleringar 
och följdfrågor. Sekvenserna är emellertid också olika vilket avspeglas i att 
de kommunikativa resurserna används på olika sätt beroende på sekvensens 
karaktär. I detta avsnitt görs en jämförelse mellan sekvenserna i syfte att 
tydliggöra några av sambanden mellan den handling som de olika aktivitet-
erna vill realisera och det meningsskapande arbete som följer därav. Det blir 
då även möjligt att resonera kring vilka funktioner de olika resurserna kan 
fylla. Även de kontextuella ramarna blir tydligare av denna jämförelse.  

Ett första viktigt avstamp för vår förståelse av det meningsskapande 
arbetet i de tre sekvenserna måste göras i medvetenhet om att de tre sek-
venserna innehållsmässigt kompletterar varandra, samtidigt som de är olika 
till sin karaktär och kan sägas innehålla kommunikativa dilemman av olika 
slag. Då det gäller den första sekvensen kan konstateras att man normalt 
inte i svensk kultur förväntas tala väl om sig själv, vilket dock krävs att man 
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gör mer eller mindre explicit här. Att medge att man har svaga sidor som i 
den andra sekvensen kan man däremot göra i vardagssamtal, men i inter-
vjuerna måste man både anta att man har dem och tala om dem, samtidigt 
som man visar att man är en lämplig och duglig arbetstagare. I den tredje 
sekvensen förväntas man se en koppling mellan sin uppväxt och sin 
personlighet i sin yrkesroll som vuxen, vilket här innefattar att man ofta 
talar om sig närstående personer.  Även om de arbetssökande menar att det 
är svårt att ”skryta” om sig själv i sekvens 1, så verkar denna sekvens i 
sammanhanget vara den minst ansiktshotande, medan den andra och tredje 
frågan ställer större krav på nyanser och kontextuell anpassning. En 
jämförelse mellan antalet svarstopiker och ord i frågorna visar att den andra 
sekvensen tar upp färre egenskaper som dock diskuteras relativt mycket (se 
Tabell 6). (Sekvens 3 finns i 13/14samtal.) 

Tabell 6. Översikt över svarstopiker och antal ord i sekvens 1–3 

  Sekvens 1 Sekvens 2 Sekvens 3 
Antal svarstopiker  54 18 49 
Antal ord   Knappt 3000 Drygt 4000 Över 10000 

6.5.1 Fråga 
Utgångspunkten för att rekryteraren ska kunna jämföra de arbetssökande är 
att hon i möjligaste mån behandlar dem lika. I rekryterarens presentation av 
huvudfrågan möjliggörs detta genom att hon ställer sina frågor på ett snar-
likt sätt till alla arbetssökande. Så sker också, och variationen är ganska 
liten mellan samtalen då det gäller den första frågeturen. Rekryterarens pre-
sentation av frågan kan därför tolkas som en orientering mot den psyko-
metriska ansatsen, vilket gör att de arbetssökande i denna inledande fas har 
snarlika utgångslägen.  

Då de kommunikativa dilemman som nämndes ovan relateras till den 
inledande frågekonstruktionen visar det sig att rekryteraren redan i inled-
ningen till sekvenserna deltar i det interaktiva ansiktsarbete som följer av 
frågornas prägel. Det märks både i frågeturens uppbyggnad och i ordvalet. 
Huvudfråga 1 ställs enledad och ganska rakt på sak; endast i det inledande 
vad tycker du märks övergången från intervjuns faktadel till frågor av mer 
personlig prägel. I huvudfråga 2 märks det framför allt på frågeformu-
leringen: rekryteraren frågar inte efter svaga egenskaper.  I sekvens 3 byggs 
huvudfrågan upp i flera led med hjälpled och turtillägg och frågeturen inne-
håller också semantisk responsstyrning.  

Man kan tolka det så att rekryteraren använder formuleringen av frågan 
och frågeturens uppbyggnad som ett stöd för den arbetssökande, vilket i 
slutändan också är en hjälp för henne själv att få relevanta svar. Ansikts-
arbetet fördelas därigenom till en del mellan de två, förståelse av vad hon 
förväntar sig som svar underlättas och tid sparas för svaren och för andra 
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viktiga frågor. I de få fall då responsstyrningen är både semantisk och 
syntaktisk, dvs. frågan är rogativ och specificerad till sitt innehåll, är detta 
extra tydligt. Samtidigt måste konstateras att responsstyrningen styr sam-
talet utifrån de referensramar som rekryteraren själv finner relevanta. Det 
blir därför en balansgång för den institutionella representanten att hjälpa 
förståelsen men att samtidigt inte stjälpa en rättvisande bild av och öppenhet 
inför den arbetssökande. Man kan naturligtvis även ha inställningen att 
rekryteraren, om hon sätter den arbetssökande under press, hittar hennes 
”verkliga jag”, vilket kan underlätta ett institutionellt beslut, men så 
förefaller inte klimatet vara i dessa samtal. 

De flerledade frågeturerna i sekvens 3 verkar vara en resurs som Rita här 
använder för att kunna ställa en fråga som kräver ett längre, begrundat och 
nyanserat svar. Utan att precisera sig för mycket i den semantiska respons-
styrningen lyckas hon också få de flesta av de arbetssökande att tala om 
ibland känsliga ämnen. Denna funktion hos den flerledade frågeturen kom-
pletteras och stärks dock av sekvensens placering i slutet av intervjun då 
deltagarna har lärt känna varandra bättre.  

6.5.2 Turövergång 
I de flesta fall verkar de arbetssökande inte ha problem att förstå de frågor 
de får på ett grammatiskt och semantiskt språkligt plan. Undantaget är den 
tredje huvudfrågan där ordet prägla någon gång ställer till problem. Genom 
blickar och pauser, ofta i kombination med upprepningar, trevande frågor 
och metakommentarer visar några få arbetssökande att de har problem. 
Rekryteraren använder sig då bland annat av turtillägg och responsstyrning 
för att förtydliga sin huvudfråga.  

Svaret kan även fördröjas av pauser, upprepningar eller förebyggande 
metakommentarer som inte indikerar brist på förståelse utan snarare är ett 
sätt att få tid för och modifiera de svar som man måste ge. Det kan också 
hända att den arbetssökande inte preciserar eller nyanserar sig från början 
utan ger ett irrelevant eller för allmänt svar. 

6.5.3 Uppföljning 
Om rekryterarens första frågetur är snarlik i de olika samtalen är det i stället 
i hennes tredje tur som en intressant variation av uppföljningar uppträder, 
vilket kan säga något mera om hur förståelse uttrycks och samförstånd 
skapas i samtalen. I Tabell 7 sammanfattas det totala antalet uppföljningar i 
den tredje turen som görs av rekryteraren i de tre sekvenserna. Detta är en 
sammanställning av det antal som återfinns i Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 5 
under rubriken Totalt i sekvensen. (Det förtjänar att påpekas att detta endast 
är grova mått och att speciellt de minimala responserna har varit svåra att 
kategorisera.) 
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Tabell 7. Översikt över det totala antalet uppföljningar av de arbetssökandes 
svar i sekvens 1–3 

Typ  Minimal 
respons 

Utbyggd respons 

  Kommentar Ifyllnad Upprepning Omformulering Följdfråga
Sekvens 1 40 16 1 3 25 9
Sekvens 2 9 22 3 7 30 23
Sekvens 3 73 59 17 24 49 60
Totalt 122 97 21 34 104 92

 
Av de utbyggda uppföljningar som rekryteraren gör i detta material verkar 
omformuleringar spela en stor roll. Det är också slående att antalet mini-
mala responser och kommentarer tillsammans är ungefär lika många som 
det totala antalet upprepningar, omformuleringar och följdfrågor. Mycket 
generellt kan man se de minimala responserna och de flesta kommentarer 
som mer proaktiva. Genom en minimal respons eller en stödjande kommen-
tar kan rekryteraren visa att tillräcklig förståelse uppnåtts och att man kan 
gå vidare i samtalet. Upprepningar, omformuleringar och följdfrågor kan i 
stället mycket generellt ses som mer retroaktiva och används i syfte att för-
bättra, bekräfta, nyansera eller fördjupa förståelsen av talarens yttrande. 
Rekryteraren varierar på så sätt de uppföljningar som implicerar förståelse 
med dem som innebär ytterligare arbete för att skapa bättre samförstånd.  
Den relativt jämna fördelningen mellan dessa uppföljningar kan mycket 
försiktigt tolkas som att en relativt jämn balans mellan dessa typer av 
uppföljningar gör samtalet dynamiskt. Skulle rekryteraren vara för proaktiv 
i sin tredje tur och hela tiden gå vidare skulle samtalet förlora i djup och 
engagemang; skulle hon vara för retroaktiv i sina uppföljningar skulle det 
eventuellt bli för ansiktshotande. På detta sätt realiserar rekryteraren genom 
sin tredje uppföljande tur även den sociala ansatsen i intervjun, i vilken ett 
ömsesidigt givande och tagande i interaktionen betonades. 

6.5.3.1 Minimal respons 
Andelen svar som får en minimal respons som uppföljning och som dess-
utom leder till att samtalet direkt går vidare till en annan svarstopik och 
personlig egenskap är störst i sekvens 1 om starka egenskaper. Det är nästan 
enbart i denna sekvens som svar accepteras utan utbyggda uppföljningar. 
De svar som på detta sätt accepteras innehåller adjektiv. Spridningen mellan 
intervjuerna i sekvens 1 är också stor. Endast två arbetssökande av fjorton 
använder inga adjektiv för att beskriva sina starka sidor. Det är intressant att 
konstatera att så gott som samtliga adjektiv som ges som svar i sekvens 1 
accepteras på detta sätt. Merparten av adjektiven återfinns sedan även i 
rekryterarens blankett (22/24 adjektiv). 
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Vi kan också konstatera att de flesta adjektiv som används överlag verkar 
vara så relevanta i sammanhanget att de inte föranleder vidare uppföljning. 
Rekryteraren förstår och accepterar.  

Ett vanligt drag i institutionella samtal anses vara att den institutionella 
representanten i den tredje turen ska förhålla sig objektiv eller neutral, bland 
annat genom att inte uttrycka egna värderingar eller på annat sätt visa hur 
man ser på den information som ges (ten Have 1991). Därför används i så-
dana samtal många minimala responser som fortsättningssignaler (acknow-
ledgement tokens) för att visa att man uppfattat svaret och att talaren kan gå 
vidare. Det finns dock enligt ten Have (1991:150ff) många fall där detta inte 
stämmer. Sättet att använda andra typer av uppföljningar på kan också fylla 
viktiga funktioner i institutionella sammanhang, vilket han också menar inte 
har studerats tillräckligt.  

Denna referens verkar vara relevant i detta sammanhang, speciellt då vi 
tittar på svaren i sekvens 2, som i princip alltid följs upp av en utbyggd 
respons. Karaktären på frågan verkar innebära att uppföljningen måste 
formas på andra sätt än genom en minimal respons, eftersom det är skillnad 
mellan att tala om, och att reagera på tal om, starka sidor och presumptivt 
svaga sidor. Sekvenserna kräver olika typer av ansiktsarbete, från båda 
parter, som vi redan inledningsvis sett av hur frågan konstrueras. En mini-
mal respons i sekvens 2 skulle kunna bidra till att uppföljningarna kändes 
ansiktshotande. 

I sekvens 3 finns ytterligare ett annat mönster. Här används visserligen 
inledningsvis i svarstopiken en del minimala responser, men den arbets-
sökande bygger oftast ut sitt inledande svar efter den minimala responsen. 
Frågeturens konstruktion och frågans karaktär verkar göra att deltagarna 
interaktionellt inte nöjer sig med en minimal respons som uppföljning, utan 
den får i stället funktionen av ämnesuppehållare. Här är svaren inte heller 
lika självklara eller snabbt avklarade som i de andra sekvenserna och även 
rekryteraren ger sig in i förhandlingen genom uppföljande följdfrågor eller 
kommentarer. 

Ett prototypiskt mönster för de tre sekvenserna som speglar detta skulle 
kunna se ut som i Tabell 8. 

Tabell 8. Prototypiskt mönster för de tre sekvenserna 

Sekvens Fråga Svar  Uppföljning Reaktion Uppföljning 
1 
 

enledad  

 

kort svar minimal respons
omformulering 

minimal respons – 

2  
 

enledad svar omformulering  
följdfråga  

utbyggt svar kommentar 

3  
 

flerledad svar minimal respons 
upprepning 

utbyggt svar följdfråga 
omformulering 
kommentar 
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6.5.3.2 Kommentar 
En kommentar implicerar oftast förståelse. De kommentarer som före-
kommer i de tre sekvenserna är av tre slag: neutrala kommentarer som jag 
förstår, värderingar som utgör ett positivt stöd och förklaringar som gene-
raliserar eller plockar fram orsaker. Man kan naturligtvis i en kommentar 
även uttrycka att man inte förstått, exempelvis i yttrandet det förstår jag 
inte. Detta är ett ganska direkt sätt att uttrycka bristande förståelse på och 
några sådana kommentarer finns inte i materialet. 

En del tidigare forskning visar, som vi sett (6.5.3.1), att kommentarer 
från den institutionella representanten är ovanliga i institutionella samtal 
och att de, om de förekommer, bidrar till att samtalen får en informellare 
prägel (ten Have 1991:150). Kommentarer är vanliga i mitt material, sam-
tidigt som man kan undra om de kanske är mer karaktäristiska för de tre 
sekvenserna av personlig art än för andra mer faktamässiga frågor.  

Ett viktigt resultat av analysen är att de tre sekvenserna skiljer sig åt vad 
beträffar de kommentarer som görs som uppföljningar i sekvens 1 och 2. De 
två huvudfrågorna är på sätt och vis lika till sin art då de efterfrågar 
personliga egenskaper. De skiljer sig dock starkt både när det gäller per-
spektivet i det förväntade svaret och i uppföljningen på dessa svar då man 
vill framstå som en god arbetstagare utan svaga sidor. Ett kommunikativt 
dilemma ligger dessutom i att sekvenserna skiljer sig avsevärt från liknande 
yttranden i informellare sammanhang. Dessa faktorer validerar och bekräft-
ar att sekvenserna kräver olika typer av ansiktsarbete.  

För det första accepteras den arbetssökandes svar genom en minimal 
respons eller en stödjande kommentar i sekvens 1, medan svaret i sekvens 2 
inte ”kan följas” av en stödjande kommentar utan i stället följs upp av en 
annan typ av kommentar, nämligen olika typer av förklaringar. För det 
andra ges kommentarer direkt efter ett svar i sekvens 1, vilket inte sker i 
sekvens 2. Skillnaderna mellan hur kommentarer används i de två sekvens-
erna antyder att huvudfråga 2 är känsligare än huvudfråga 1 eftersom den 
kräver mer interaktivt ansiktsarbete. Hur uppföljningarna används styrs allt-
så delvis av det sociala ansiktsarbete som följer av karaktären på frågorna. 
Förväntningarna på frågorna förefaller i sin tur styras såväl av hur frågorna 
uppfattas i informella samtal som av verksamhetens ramar och krav.  

Sekvens 3 kopplas sedan till de andra två sekvenserna. I sekvens 3 
använder rekryteraren hela registret av kommentarer eftersom de egenskap-
er som tas upp kan vara både starka och svaga: kommentarerna kan därför 
vara neutrala, utgöras av värderingar som positivt stöd eller vara förklaring-
ar som generaliserar eller ger orsaker.  

I (68) berättar Rita hur hon kopplar fråga 3 till de övriga två, men även 
till sina kommentarer i form av förklaringar. 

(68) Samtal 2 med Alena 

1 Rita:  ja och det kan ju göra att du känner dej lite 
2    nervös och och pressad ibland [också det d- oftast>> 



 133

3 Alena:                                [ja ja  
4 Rita:  >>finns det ju förklaringar varför man  
5 Alena:  ja det förstår jag  
6 Rita: är som man är det var lite det jag var ute efter 
7    här nu [vad som har präglat dej och det måste ju>> 
8 Alena:        [°mm° 
9 Rita: >>ha präglat dej att din mamma vart en ganska stark  
10    [kvinna hård så och pappa lite kanske lite problem>> 
11 Alena: [°ja° 
12 Rita:   >>där [det gör att man blir lite osäker och nervös>>  
13 Alena:       [ja 
14 Rita:   >>som barn 
15 Alena: ja ibland 
16 Rita: och det så är det ju [och det kom det har man ju>> 
17 Alena:           [ja man 
18 Rita: >>med sej ehm (.) som vuxen sen också en viss del av  
19 Alena: ja  

 
Att ge en respons på ett självberöm kan vara ett dilemma för en deltagare i 
ett vardagssamtal eftersom vi oftast inte förväntas tala väl om oss själva. 
Erfarenhetsintervjun hålls dock i en annan kontextuell ram där samma roller 
och samtalsregler som i vardagssamtal inte behöver gälla. Adelswärd 
(1988:110f) fann i sin studie att de arbetssökande som fick jobb också fick 
mer interaktivt stöd, bland annat i form av stödjande kommentarer av inter-
vjuaren. En direkt jämförelse går inte att göra här eftersom de arbetssök-
ande i denna studie inte får jobb i anslutning till intervjun, men det är intres-
sant att konstatera att ett stöd även här ges till de arbetssökande.  

Då det gäller kommentarer som görs av den arbetssökande framstår de 
flesta som olika typer av nyansering eller utbyggnad av svaret. Många in-
leds av en markör som visar medhåll trots att man kanske vill nyansera eller 
förändra den bild rekryteraren ger: ja men …  

6.5.3.3 Ifyllnad 
De flesta ifyllnader i materialet är lexikala ifyllnader, ofta adjektiv, som 
förekommer efter en form av vara i en predikativ sats. Det ligger då ett 
tolkande drag i rekryterarens ifyllnad, vilket gör att de kan tyckas påminna 
om omformuleringar. I många fall då rekryteraren fyller i ett adjektiv åtföljs 
det, liksom vid omformuleringar, av ett modifierande så, exempelvis då 
Rita fyller i med orden pålitlig så.  

Ifyllnaderna kan tänkas fokusera rekryteraren som modersmålstalande 
expert, samtidigt som vi ser att de ord som de arbetssökande söker efter och 
de ord som rekryteraren hjälper till med har att göra med den institutionella 
verksamhetsuppgiften att beskriva sig själv. Rekryteraren går alltså oftast in 
för att göra en gemensam språklig konstruktion då det också är institu-
tionellt relevant. 
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En arbetssökande har flera möjligheter att lösa problemet då hon inte 
hittar ett ord (om hon inte väljer att förbli tyst). För det första kan hon ändra 
sin egen syntaktiska konstruktion. Det kan delvis ses som en undvikande-
strategi. För det andra kan hon använda kodväxling, vilket någon gång sker 
då de arbetssökande använder engelska adjektiv för att beskriva sig 
(anxious, sensitive, accurate). För det tredje kan hon genom osäkerhets-
markörer som pauser, tvekljud eller genom att flytta blicken till rekryteraren 
söka hjälp. För det fjärde kan hon explicit verbalt be om hjälp. I (69) 
använder Behnaz samtliga dessa möjligheter innan Rita hjälper henne.  

(69) Samtal 9 med Behnaz 

1 Behnaz: men jag ty- tycker om ah Sveriges ah (1.0) ah nej  
2    svensk- ar-[nas ahm (1.0) ahm hur kan man säga um>>  
3 Rita:                  [mm 
4 Behnaz: >>behave beteende= 
5 Rita: =beteende svenskarnas beteende [mm  
6 Behnaz:           [ja ja 

 
I rad 1 byter Behnaz konstruktion från Sveriges till svenskarnas. Därefter 
följer flera osäkerhetsmarkörer åtföljda av en explicit frågesats hur kan man 
säga. I rad 4 använder hon det engelska ordet behave (alternativt påbörjar 
ordet behaviour) innan hon själv kommer på det svenska beteende, som 
Rita också upprepar. Ritas upprepning tangerar dock en ifyllnad då den följ-
er direkt på Behnaz ord (latching, dvs. yttranden fogas direkt till varandra) 
och dessutom upprepar hela frasen svenskarnas beteende. Detta fall är 
dock ett undantag från övriga ifyllnader och upprepningar då hon i de flesta 
övriga fall fokuserar ord som är väsentliga i svaret på huvudfrågan.  

6.5.3.4 Upprepning 
Ciliberti (1996) menar att upprepningar ofta används på olika sätt av 
modersmålstalare och andraspråkstalare och att vissa funktioner hos upp-
repningar är vanligare i samtal dem emellan än i andra samtal. Upprepning-
ar kan också fylla flera olika funktioner i samtal, beroende på exempelvis 
sammanhang, intonationsmönster och syntaktisk struktur. Många gånger ut-
nyttjas flera funktioner samtidigt. Den som upprepar kan visa förståelse 
samtidigt som man signalerar att den andra ska fortsätta. Samtidigt passar 
man kanske också på att rätta till något.  

I de här studerade erfarenhetsintervjuerna innehåller denna kategori 
ordagranna upprepningar. Den första typen som dominerar i rekryterarens 
uppföljning av svaren är upprepningar som fyller i huvudsak en 
institutionell funktion (jfr Svennevig under utg.). Det gäller för det första 
upprepningar i vilka rekryteraren, ofta efter ett första svarsyttrande, genom 
ett ekopåstående fokuserar några innehållsligt viktiga nyckelord i syfte att 
få den arbetssökande att utveckla ämnet. Denna ämnesuppehållande funk-
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tion ser jag som ett uttryck för rekryterarens institutionella roll. Samtidigt 
som hon bekräftar det hon hört genom sin upprepning leder den här till att 
den arbetssökande fortsätter att tala kring samma ämne. Jämfört med en 
kommentar eller en följdfråga, som kan fylla samma funktion, är det ett 
neutralt och öppet sätt att antyda önskemål om en fortsättning utan att styra 
in den arbetssökande på någon speciell fortsättning. Det förefaller inte 
heller som om det alltid är vid speciellt känsliga ämnen som denna 
möjlighet används, utan det kan gälla såväl upprepningen läste böcker ja 
som han var sträng han jaha.   

En annan institutionell funktion fyller upprepningarna då de ibland även 
kan ses som ämnesavslutande. Då används de för att bekräfta information 
som förs över på blanketten. 

Den andra typen utgörs av upprepningar som reaktion på språklig 
osäkerhet hos den arbetssökande, en annan-reparation. Dessa är få till 
antalet och har det gemensamt att den arbetssökande själv som ett av flera 
alternativ använder den riktiga formen. Upprepningarna gäller svårigheter 
med följande ord och uttryck: tålmodig, beteende, pensionär, för första 
gången, reagera. I dessa fall fokuseras rekryterarens roll som modersmåls-
talare genom att hon bekräftar vilken av formerna som är riktig. Dessa 
annan-reparationer vävs på ett smidigt sätt in i ordinarie turer i samtalet som 
en slags uppbackning och bekräftelse (jfr Kurhila 2003:82ff). 

Även de arbetssökande upprepar rekryterarens ord som reaktion på och 
bekräftelse av rekryterarens uppföljning. Dessa förefaller snarare vara 
kopplade till person än till aktivitet. Carmen (samtal 1) upprepar genom 
skuggning (shadowing, Tannen 1989:88ff) ofta det Rita säger (se 8.6). Det 
verkar också som om upprepningar är vanligare då rekryteraren har om-
formulerat den arbetssökandes svar med ett nytt ord, dvs. vid en semantisk 
upprepning, än då hon upprepar en riktig form av flera förslag, en orda-
grann upprepning.  

I andraspråkslitteraturen diskuteras huruvida upprepningar används av 
andraspråkstalare som ett inlärningstillfälle. Allwood (1988:64) menar att 
man kan se upprepning som en typ av återkopplingssignal som utmärker 
tidiga inlärare snarare än inlärare i senare stadier. För mera avancerade in-
lärare ökar i stället antalet primära återkopplingssignaler (mm, ja, nej) rela-
tivt sett ju mer språkligt avancerade de blir.  

Frågan om inlärning sker, eller snarare vilken typ av inlärning som sker, 
då något upprepas är inte enkel. I (70) upprepas ett ord två gånger i en sido-
sekvens, men om upprepningen är ett mer eller mindre medvetet försök att 
lägga något på minnet vet vi inte eftersom syftet samtidigt är att ge 
rekryteraren en bekräftelse. Konstruktionen blir ändå felaktig, något som 
rekryteraren lämnar utan påpekande. 

(70) Samtal 10 med Bahar  

1 Bahar:  […]om an- (.) ehm a- andra människan förstår inte  
2    mej jag måste (.) rea- re- reagera regera [mej  
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3 Rita:                        [reagera 
4    ja  
5 Bahar:   reagera mej [ja  
6 Rita:             [ja just det mm  

 
Sekvensen innehåller följande mönster: 
 

− andraspråkstalaren:  rea- re- reagera regera mej 
− modersmålstalaren:  reagera  
− andraspråkstalaren:  reagera mej 
 

I ett annat fall går det att konstatera att den arbetssökande efter en upprep-
ning även senare i samtalet använder ett ord som rekryteraren introducerat. I 
sekvens 2 använder Behnaz ett engelskt adjektiv för att beskriva sig, 
sensitive, uttalat på svenska sensitiv. Rita upprepar det genom en 
översättning till känslig, som sedan upprepas av Behnaz. Ritas upprepning 
påminner här om en elliptisk omformulering då den kommer direkt utan 
några osäkerhetsmarkörer. 

(71) Samtal 9 med Behnaz 

1 Behnaz: ja ah jag är sensitiv person FNISS 
2 Rita:  känslig 
3 Behnaz: ja känslig [ja  

 
Några turer senare, då Behnaz gett några exempel, använder hon ordet 
känslig, men det är ändå svårt att säga om hon har införlivat ordet i sitt 
aktiva lexikon. 

(72) Samtal 9 med Behnaz 

1 Behnaz: men jag ville bara för[klara hur jag är känslig 
2 Rita:                      [mm mm ja jag förstår vad du 
3    menar […] 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att upprepningar som är ekopåståenden 
oftast bekräftar förståelse, både då de används av rekryteraren och den 
arbetssökande.   

6.5.3.5 Omformulering 
Av de utbyggda uppföljningarna är omformuleringar det vanligaste sättet 
för rekryteraren att följa upp svaret på i de tre sekvenserna. De utgör knappt 
en tredjedel av alla utbyggda uppföljningar.  

Om vi först ser till deras form och struktur, förekommer de för det första 
som enstaka ord eller fraser, oftast i form av adjektiv eller adjektivfraser. 
Jag har kallat denna grupp elliptiska omformuleringar då de här ofta 
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reducerar en verbfras i den arbetssökandes svar till ett adjektiv. Man kan 
jämföra dem med gists (Heritage & Watson 1979:130), som dock är en 
semantisk beskrivning som innebär att omformuleringen sammanfattar 
kärninnehållet i ett tidigare yttrande. De elliptiska omformuleringarna inne-
håller denna typ av kärnyttranden. För det andra förekommer omformu-
leringar utbyggda i en eller flera hela satser. Denna grupp kan kallas sats-
formade. 

Omformuleringarna förekommer strukturellt i tredje turen, vilket gör att 
de smidigt flyter in i samtalet, men deras plats inom sekvensen skiljer sig 
ofta åt. Den elliptiska kommer ofta direkt efter ett första svar, på samma 
plats som en uppbackning eller minimal respons. Den påminner härigenom 
om inbäddade korrektioner (embedded corrections, Jefferson 1983) som 
naturligt flyter in i samtalet utan att göra rekonstruktionen till en längre 
egen språklig aktivitet. Rekryteraren visar även en viss auktoritet i sitt sätt 
att uttrycka sin tolkning, bland annat genom att inga omformulerings-
markörer används. Kurhila (2003:225) skiljer mellan olika grader av säker-
het varmed omformuleringar ges, vilket alltså är en applicerbar indelning 
även här (extent of confidence).  

Den satsformade omformuleringen, som ibland ges i flera varianter, 
kommer däremot längre in i sekvensen och är mer ämnesuppehållande. 
Inom en längre svarstopik, ofta i sekvens 2 och 3, kan den ibland också vara 
ett sätt för rekryteraren att avsluta en svarstopik (Adelswärd 1992:153). Att 
omformuleringen kan uttryckas med olika grad av säkerhet markeras bland 
annat genom olika typer av tillägg. Ibland förstärks frågefunktionen om 
osäkerheten om tolkningen är stor. Då förekommer turtillägget eller, men 
även är det så du menar. En annan signal som också kan avsluta en 
satsformad omformulering och som istället betonar förståelsefunktionen är 
turtillägget jag förstår (vad du menar) eller då förstår jag. Detta visar den 
glidande skalan av förståelsefunktioner som omformuleringar kan innehålla, 
från drag av bekräftelse till ett starkare drag av osäkerhet då det gäller 
tolkningen. 

De flesta omformuleringarna beskriver egenskaper hos den arbetssö-
kande. Omformuleringarna fyller sålunda en viktig institutionell ”protokoll-
funktion” och visar rekryterarens institutionella perspektiv på svaren. Denna 
tolkning stärks av att de svar som inte omformuleras, dvs. de svar som 
accepteras i sekvens 1 med en minimal respons, till stor del är svar som 
innehåller adjektiv. Genom att omformulera andra svar till adjektiv gör 
rekryteraren svaret institutionellt relevant. Detta valideras även av den inter-
textuella rekontextualiseringen: omformuleringen överförs till blanketten 
(se Bilaga 4). Att omformuleringar kan fylla en institutionell funktion tas 
också upp av Drew (1998) som i en komparativ studie av omformuleringar 
visar hur de kan användas i olika institutionella miljöer. Enligt honom fyller 
omformuleringar i en institutionell miljö en funktion som har med verksam-
hetens kärnaktivitet att göra, exempelvis för att hitta en kompromiss i en 
förhandling eller för att provocera till debatt i ett radioprogram. Omformu-
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leringars form verkar således variera beroende på den funktion de fyller i 
dessa miljöer. Med andra ord styr det institutionella syftet med intervjun det 
perspektiv som väljs för omformuleringarna. I de här analyserna av erfaren-
hetsintervjuernas frågor om personliga egenskaper söker man egenskaps-
adjektiv, vilket tydligast märks i sekvensen om starka egenskaper.  

Andra iakttagelser stödjer emellertid hypotesen att omformuleringen inte 
bara fyller en institutionell funktion. Omformuleringarna formuleras annor-
lunda i sekvens 2 om svaga sidor än i sekvens 1. De arbetssökandes svar 
skulle i sekvens 2 kunna ha samma typ av uppföljning i den tredje turen 
som i den första sekvensen, ett kort adjektiv. I sekvens 2 är tolkningen av de 
arbetssökandes svar dock svårare eller känsligare att göra. Satsformade 
omformuleringar, som ibland kommer i en serie och ibland tillsammans 
med modifierande omformuleringsmarkörer, kan då vara ett försiktigare 
försök att ringa in vad talaren menar. De satsformade omformuleringarna 
bidrar till det sociala ansiktsarbetet i en känslig fråga där ett kort elliptiskt 
adjektiv kan vara för direkt eller ansiktshotande. Ritas perspektiv ändras 
således från att vara i huvudsak institutionellt till att också vara ett socialt 
perspektiv. Den sociala och den institutionella ramen interagerar. Om-
formuleringarnas funktion kan i detta fall sägas vara att även ge interaktivt 
stöd till den arbetssökande. Resultatet visar också att antalet omformu-
leringar som uppföljning är betydligt vanligare än minimala responser i 
sekvens 2. Det förefaller alltså som om ansiktsarbetet i sekvens 2 över-
huvudtaget är viktigt för hur samförstånd konstrueras.  

Ytterligare ett interaktionellt drag visar att omformuleringarna också 
spelar en viktig roll för etablerandet av intersubjektivitet. En omformulering 
kräver en respons. I de flesta fall bekräftar den sökande omformuleringen, 
ofta genom att säga mm eller ja. Om rekryteraren inte får någon bekräftelse 
kan följande utspela sig: 

(73) Samtal 4 med Alicia 

1 Alicia: um jag tycker att ehm jag kan förklara bra det som  
2    jag förstår själv  
3 Rita: pedagogisk 
4   (1.0) 
5 Alicia: [för att om  
6 Rita: [menar du det eller 
7 Alicia: ja fast om det är nånting som jag inte förstår […] 

 
Omformuleringen fungerar här som första delen i ett närhetspar där Rita i 
nästa tur vill ha en bekräftelse på att hennes tolkning av den första turen är 
riktig. Efter Ritas omformulering i rad 3 blir det en paus istället för den 
bekräftelse Rita förväntar sig.  Alicia reagerar inte på Ritas omformulering. 
När båda börjar prata samtidigt efter pausen vill Rita i rad 6 veta om hennes 
tolkning (pedagogisk) delas av Alicia. Genom att orientera sig mot ömse-
sidig förståelse (menar du det eller) visar Rita att omformuleringen är en 
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källa för att kontrollera hennes tolkning. Omformuleringen är alltså ett vik-
tigt redskap i arbetet med att etablera samförstånd i samtalet. Samtidigt kan 
man konstatera att det är rekryteraren som tar på sig mycket av ansvaret för 
att detta samförstånd nås.  

Heritage & Watson (1979:138) menar att omformuleringar inte har att 
göra med missförstånd eller brist på uppmärksamhet, vilket åtgärdas genom 
reparationsarbete. Syftet är i stället i första hand att deltagarna vill visa att 
samtalet är möjligt att förstå, inte att det finns brister i förståelsen: ”[...] to 
demonstrate understanding and, presumptively, to have that understanding 
attended to and, as a first preference, endorsed.” Sett från den arbets-
sökandes synvinkel kan man därför även se omformuleringarna som ett 
stöd. Detta visas också i Adelswärds studie (1988) i vilken de som fick 
mycket interaktivt stöd av intervjuaren, bland annat genom omformu-
leringar, också fick jobbet. I min studie fyller omformuleringarna förmod-
ligen fler funktioner och stödet ges här genom att rekryteraren inte utsätter 
den arbetssökande för stora språkliga krav utan själv tar på sig rollen som 
den som visar sin tolkning. Ansiktshotet i den språkliga asymmetrin undan-
röjs härmed. Men det är inte grammatisk korrekthet som krävs i de arbets-
sökandes svar. Vissa svar, speciellt i sekvens 1, omformuleras vare sig de är 
språkligt korrekta eller ej. Det avgörande är i stället i sekvens 1 om en 
adjektivfras används i svaret. Rekryteraren betonar den institutionella/ 
kulturella tolkningsramen och hennes omformulering kan för den arbets-
sökande ses som en socialiseringsprocess. Hon orienterar sig alltså sällan 
explicit mot den språkliga asymmetrin i samtalet. Long menar att i samtal 
mellan modersmålstalare och andraspråkstalare är omformuleringar mer 
frekventa än i samtal mellan modersmålstalare (1996:418). Det kan säkert 
vara så eftersom denna resurs för båda parter är ett smidigt sätt att uppfylla 
principen om gemensamt avslut på för att kunna gå vidare i samtalet. 

Det är även viktigt att notera att arbetet med intersubjektivitet är 
sekventiellt inbäddat i sekvensen. Omformuleringen ges i tredje turen, den 
tur i vilken även en minimal respons kan ges, och därför behövs inget extra 
sekventiellt arbete, mer än en bekräftelse, för att nå intersubjektivitet då den 
arbetssökande håller med. I sekvens 1 kommer den elliptiska omformuler-
ingen ofta direkt som en uppbackning utan några ansiktsbevarande mar-
körer (som annars ofta åtföljer disprefererade yttranden och annan-repara-
tioner). Omformuleringen visar alltså en tolkning, signalerar att förståelse 
finns, vilket gör det möjligt att på ett effektivt och smidigt sätt gå vidare i 
samtalet.  

6.5.3.6 Följdfråga 
De frågor som studerats här är följdfrågor som uppföljning på svaren inom 
en svarstopik. Dessa frågor har ett starkare retroaktivt drag än huvudfråg-
orna och de uppföljande frågor som inleder en ny svarstopik. Det finns i 
stort tre typer av följdfrågor. 
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För det första är det följdfrågor som innebär att rekryteraren inte upp-
fattat svaret. Dessa är ovanliga. Det innebär inte att hon i övrigt förstår allt 
som sägs, men hon använder sällan frågeformatet för att utreda sådant hon 
inte uppfattar.  

För det andra finns det följdfrågor som innebär att den arbetssökande 
måste precisera sitt svar. Genom denna typ av frågor markerar rekryteraren 
explicit att här finns något där samtalsdeltagarna behöver nå bättre sam-
förstånd innan de kan lämna topiken. Den arbetssökandes förmåga att preci-
sera och nyansera svaret kommer exempelvis i fokus om svaren är för gene-
rella, men följdfrågorna kan även vara tecken på svar från de arbetssökande 
som känns udda, exempelvis frågor om egenskaper som snäll och känslig. 

För det tredje vill rekryteraren genom följdfrågor fördjupa svaret genom 
en diskussion om orsaker, detaljer eller andra fakta. De är vanligast i 
sekvenserna 2 och 3, som verkar vara de som upplevs som känsligast att 
besvara. Syftet förefaller vara att belysa kopplingen mellan händelser i det 
förflutna och starka och svaga egenskaper som vuxen och som arbetstagare.  

6.5.4 Reaktion 
De arbetssökande protesterar i de flesta fall inte mot rekryterarens kommen-
tarer eller omformuleringar. Då den arbetssökande ibland vill fortsätta sitt 
svar gör hon det genom att nyansera svaret, ibland genom att ge ett exem-
pel. Många gånger inleds denna reaktion med frasen ja men, vilket är ett 
interaktionellt vanligt sätt att inleda en antydan om att man inte håller med 
(weakly stated disagreement components, Pomerantz 1984:75). 

I de flesta fall kan vi förmoda att någon typ av ömsesidig förståelse som 
anses som tillräcklig för stunden skapas om reaktionen på detta sätt är 
positiv. I ett samtal med flera asymmetrier måste vi emellertid räkna med att 
de ojämnt fördelade rollerna kan spela in i valet mellan en bekräftelse och 
ett eventuellt förnekande av den tolkning som görs i en utbyggd uppfölj-
ning. Den arbetssökande vågar eller kan kanske inte förneka exempelvis en 
omformulering på grund av sin underordnade institutionella roll eller brist-
ande språkliga färdighet. 

6.5.5 Kontextuella ramar och resurser 
I mina analyser av den interaktionella ordningen i de tre sekvenserna synlig-
görs i den lokala interaktionen och i turordningen hur deltagarnas asymmet-
riska institutionella roller realiseras. Samkonstruktionen är här naturligtvis 
beroende av att den arbetssökande har information som rekryteraren är 
intresserad av, men rekryterarens tolkningsföreträde och kulturella kunskap 
om den institutionella ramen bidrar i hög grad till på vilket sätt själv-
presentationen formas. Rekryteraren har i makt av sin första och tredje tur 
interaktionella rättigheter som gör hennes tolkningsföreträde starkt. Genom 
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frågeturens uppbyggnad styr hon svaret i en viss riktning, speciellt i den 
tredje sekvensen. Uppföljningarna i den tredje turen ger henne också rätt att 
avgöra svarens relevans. Denna rätt utnyttjas i hög grad och i samtalen 
spelar speciellt de utbyggda uppföljningarna i den tredje turen en mycket 
viktig roll för hur samförstånd skapas.  

I analysen har jag, förutom de sekventiella resurserna i den interaktion-
ella ramen, lyft fram tre (samverkande) kontextuella ramar vilka påverkar 
det situerade och gemensamma meningsskapandet för rekryteraren och den 
arbetssökande: 1. den institutionella ramen, 2. den kulturella ramen och 
3. den sociala ramen. Dessa är dock inte fristående från varandra vilket en 
uppdelning kan ge sken av. Man kan i stället se dem som kontextuella 
resurser eller ramar som både möjliggör och begränsar meningsskapandet 
genom de olika perspektiv som genom dem integreras i samtalen. 

För det första påverkas interaktionen av den institutionella verksamheten, 
av syftet med den och den självpresentation som den arbetssökande för-
väntas göra. I den blankett som rekryteraren använder blir denna påverkan 
påtaglig. De topiker som tas upp och det som fylls i gör blanketten till ett 
viktigt redskap i samtalet. Varje huvudfråga i sekvenserna speglar dessutom 
olika kommunikativa dilemman knutna till olika institutionella/ kulturella 
förväntningar, vilka i sin tur ger olika karaktär åt förståelsearbetet i sek-
venserna. Den första sekvensen om starka egenskaper präglas exempelvis 
av relativt lite förhandling, den andra sekvensen av något mera förhandling 
och den tredje av att båda parterna är mycket aktiva i det interaktionella 
samspelet. 

För det andra kan den institutionella ramen ses som en kulturell ram då 
verksamhetsramen, de förväntade deltagarrollerna och frågorna återspeglar 
socialt och kulturellt inlärda och överförda synsätt på denna verksamhet. 
Samtidigt sker ett möte med arbetssökande som är nya för genren och ovana 
vid frågorna. Det kulturella mötet fokuseras dock inte särskilt explicit, 
någon enstaka gång av rekryteraren och något mer av de arbetssökande då 
de tar upp bristen på språkkunskaper. 

För det tredje visar det sig att även ansiktsarbetet i den sociala ramen 
påverkar arbetet med att etablera samförstånd. Sekvenserna handlar om den 
arbetssökandes personlighet och det sociala ansiktet och respekten för varje 
arbetssökande förhandlas i de kommunikativa dilemman som sådana frågor 
kan utgöra. De kommunikativa dilemman som ska hanteras gör att den 
institutionella och sociala ramen integreras, både i frågetur, i svar och i upp-
följningar. Inom den sociala ramen förefaller deltagarna spela ett mer jäm-
likt spel, något som rekryteraren i makt av sin institutionella roll inte med 
nödvändighet skulle behöva göra.  



7 Den arbetssökandes röst 

I kapitel 6 undersöktes den interaktionella ordningen i de tre sekvenserna. 
Analysen visade bland annat hur asymmetrierna i samtalet realiseras. Den 
institutionella representanten leder samtalet och initierar och formulerar 
frågorna i makt av sin position, men hon är också den som i tredje turen 
följer upp svaren och i sina uppföljningar orienterar sig mot olika faktorer i 
den arbetssökandes svar som hon anser relevanta i sammanhanget. Detta 
tolkningsföreträde kom att innebära att kapitlet till stor del fokuserades på 
rekryteraren som lyssnare och tolkare av de arbetssökandes svar och där-
igenom kan eventuellt en svensk institutionell/kulturell ram beskrivas.   

Syftet med detta kapitel är en mer ingående analys av innehållet i de 
arbetssökandes svar och den självpresentation som sker i dessa. Den inter-
aktionella analysramen kommer därför endast att fungera som en bakgrund 
för och utgångspunkt för analysen av svaren. Dessa studeras här utifrån de 
kontextuella ramar som visat sig vara betydelsefulla för deltagarna i den 
interaktionella analysen (se 6.5.5). De arbetssökandes svar knyts sålunda till 
en institutionell, en social och en kulturell ram. Trots denna uppdelning ska 
ramarna inte ses som skilda från varandra, utan de interagerar, vilket märks 
i analysen.  

I detta kapitel är syftet att de perspektiv som de arbetssökande relevant-
gör fokuseras, speciellt om de skiljer sig från rekryterarens. De arbetssök-
andes etnolingvistiska identiteter kommer därför också närmare. För att 
ytterligare lyfta fram de arbetssökandes röster och belysa deras syn på sam-
talen infogas dessutom kommentarer från efterintervjuerna. Slutligen reso-
nerar jag kring betydelsen av den arbetssökandes språkliga förmåga.  

Genom denna arbetsgång, dvs. genom att först studera hur interaktionen i 
samtalen är organiserad och vilka perspektiv deltagarna där orienterar sig 
mot (kapitel 6), innan jag tolkar eller drar slutsatser om svaren eller vad 
samtalen kan säga oss om deltagarna, vill jag visa att vår förståelse/tolkning 
av samtalen finns i samspelet mellan deltagarna, yttrandena och de kontext-
uella resurserna. Gumperz uttrycker sig så här i en diskussion: 

Sociolinguistic explanation, if it is to be relevant to today’s concern, cannot impli-
citly accept traditional categories of language, culture and society. I believe that 
interaction at the level of discursive or communicative practices [...] must be seen 
as separate from either linguistic or socio-cultural processes. It is constituted by 
the interplay of linguistic, social and cultural/ideological forces and governed or 
constrained by partly universal and partly local-specific organizational principles.  
My argument is that systematic investigation of these principles can provide a 
vantage point for an empirically-based reworking of the established traditions that 
continue to follow structuralist practices of separating the linguistic from the 
social. (Prevignano & di Luzio 2003:9f) 
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7.1 Den institutionella ramen 
Grundsyftet för parterna i samtalet är att elicitera respektive ge relevant 
information om den arbetssökande som arbetstagare. I de tre sekvenserna 
gäller detta speciellt vilka personliga egenskaper den arbetssökande har och 
hur tidigare erfarenheter eventuellt kan kopplas till dem. I analysen av 
uppföljningarna, särskilt de minimala responserna och omformuleringarna, 
samt i rekryterarens blankett, kunde vi konstatera att adjektiv spelar en vik-
tig roll för beskrivningen av dessa egenskaper. Enligt SAG (2:152) anger ett 
adjektiv ”en stabil eller tillfällig egenskap hos en referent”. De tre huvud-
frågorna i intervjun, frågan om starka egenskaper, frågan om vad den 
arbetssökande vill förbättra och frågan om vad som har präglat henne, an-
tyder här synsättet att personliga egenskaper är föränderliga och möjliga att 
påverka. 

Adelswärd (1988:77, 81) beskriver i sin studie av anställningsintervjuer 
ett antal egenskaper som bedöms som betydelsefulla hos arbetssökande.35 
Intervjuarna i studien gjorde tillsammans med henne en indelning av de 
kriterier som skattades som viktigast i tre grupper. Denna indelning stämde 
även väl med den beskrivning av sig själva som de arbetssökande, både de 
med och de utan framgång, gjorde i hennes studie. Intervjuarnas och de 
arbetssökandes kriterier kan tillsammans tänkas ge en allmän bild av per-
sonliga egenskaper som anses viktiga i det svenska arbetslivet. Dessa 
kriterier kan ses som en omedveten delad kunskap, i vilken även gränsen 
mellan den institutionella och kulturella ramen suddas ut.  

Den första gruppen kriterier handlar om social förmåga och relationen till 
andra. Egenskaper som öppenhet och förmåga att komma överens med 
andra skattas här som viktiga. För det andra gäller det relationen till sig 
själv i sin yrkesroll och förmågan till målorientering. Slutligen handlar det 
om förmåga att anpassa sig till förändring genom att vara flexibel och an-
passningsbar. Svaren i min undersökning har delats in i följande fyra grupp-
er med utgångspunkt i Adelswärds beskrivning: dels de tre nämnda grupp-
erna, dels en fjärde grupp till vilken övriga svar förts.  
 

1. relation till andra   social förmåga 
2. relation till sig själv   ambition, målmedvetenhet 
3. relation till förändringar  anpassningsförmåga 
4. övriga svar 
 

Det är möjligt att arbetslivet har ändrats då det gäller kraven på vissa av 
dessa egenskaper sedan 1985 då Adelswärds material samlades in. Det är 
troligen så att den tredje gruppen av egenskaper, anpassningsförmåga, har 
blivit viktigare under de senaste åren i takt med att arbetslivet har blivit in-
stabilare och mer förändringsbenäget (se 5.1). I de olika råd till arbets-
sökande, som finns på exempelvis olika hemsidor som hör till bemannings-
                                           
35 I studien deltog 48 arbetssökande. 
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företag och arbetsförmedlingar, diskuteras också många av dessa egen-
skaper och hur man som arbetssökande kan välja att framställa sig.  

I det följande beskrivs de arbetssökandes svar utifrån vilka personliga 
egenskaper som tas upp i respektive grupp och speciellt de adjektiv som 
används. Det är härvidlag viktigt att skilja mellan en arbetssökandes för-
ståelse för egenskapen som sådan och en lexikal förmåga att beskriva denna 
egenskap.  

7.1.1 Sekvens 1. Vad har du för starka egenskaper? 
Nästan alla arbetssökande använder någon gång en adjektivfras för att 
beskriva sig själva i sekvens 1 (12/14 arbetssökande). De flesta använder 
två olika adjektiv. När de arbetssökande inte använder predikativa satser 
med adjektiv, använder de i stället verbfraser som jag kan, jag har lätt att, 
jag har eller exempel med konditionala om-bisatser eller temporala när-
bisatser.  

De egenskaper man oftast lyfter fram i erfarenhetsintervjuerna då det 
gäller starka sidor kan hänföras till grupp 2, dvs. de gäller relationen till sig 
själv. Det gäller alltså egenskaper som har med målmedvetenhet, viljestyrka 
och ambition att göra. Jämfört med de andra grupperna är det antal arbets-
sökande som nämner en egenskap ur grupp 2 flest (12/14 arbetssökande). 
Även det totala antalet olika egenskaper som nämns är flest i denna grupp. 
Ambitiös och självständig är de vanligaste adjektiven i de svar som uttrycks 
med adjektivfraser. Diana från Argentina nämner enbart egenskaper ur 
denna grupp då hon beskriver sig själv. Först beskriver hon sig som ambi-
tiös och hon fortsätter sedan som i (74):  

(74) Samtal 13 med Diana 

1 Diana: → och jag är helt säker på att jag ska nå målet som  
2    jag har [här i (PEKAR PÅ HUVUDET) 
3 Rita:          [mm målinriktad 
4 Diana: ja 
5 Rita:  ja 
6 Diana: → ja och eh jag jobbar jättemycket jag är eh  
7 Rita:  arbets- hög arbetskapacitet 
8 Diana: ja 
9 Rita:  ja 

 
Ordet ambitiös finns med i en studie av nya ord för personliga inre egen-
skaper inom undergruppen Ord för egenskap med speciell tanke på arbets- 
och samhällsliv. Där har ordet förklaringen ”full av medveten inriktning på 
att nå ett mål” (Lundbladh 2001:30). Dessutom sägs att ordet förändrats 
från att ha positiva till att ha även negativa konnotationer: ”Ordet har nu-
mera en tendens till negativ bibetydelse (’full av löjlig el. överdriven inrikt-
ning på att nå ett mål’ [...].” (Lundbladh 2001:74.) Här förefaller det tolkas 
positivt. 
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Nästan lika många tar upp egenskaper ur grupp 1, relationen till andra 
och den sociala förmågan (10/14 arbetssökande). Vanliga adjektiv är opti-
mistisk, positiv, snäll och tolerant. Chieko från Japan beskriver sig själv en-
bart med egenskaper ur grupp 1. Hon beskriver sig i (75) som öppen, opti-
mistisk och (i fortsättningen av utdraget) snäll. 

(75) Samtal 11 med Chieko 

1 Chieko: → eh (2.0) jag är ganska öppen för [dom andra (1.0) 
2 Rita:                        [mm 
3 Rita:  mm 
4 Chieko: → eh (1.0) och optimistic [optimistisk (2.0) inte>> 
5 Rita:             [mm  
6 Chieko: >>så pessimistic nej [SKRATT […] 

 
I Adelswärds material är egenskaper ur grupp 1 är vanligast, och här skiljer 
sig alltså våra båda undersökningar något åt. För de arbetssökande i min 
studie är det i något högre grad egenskaper ur grupp 2, som egen ambition 
och målinriktning, som lyfts fram.  

Förmågan att anpassa sig till förändringar, egenskaper ur grupp 3, är det 
däremot få som tar upp (4/14 arbetssökande). Endast en beskriver sig själv 
med ett svar som innehåller ett adjektiv, stresstålig, och det är Carmen från 
Filippinerna. Hon är också den enda som beskriver sig med egenskaper ur 
alla tre grupper, och dessutom använder hon då adjektiv (se 8.6). I Adel-
swärds undersökning var det något fler som tog upp egenskaper i grupp 3.   

Det är intressant att studera de svar och adjektiv som hamnar utanför de 
tre kategorierna av vad vi kan kalla institutionellt relevanta svar, dvs. svar i 
grupp 4. Några av dessa svar hänför sig till egenskaper som sannolikt får 
anses bra i arbetslivet. En grupp sådana svar beskriver den arbetssökande 
som ordentlig och ordningsam med adjektiv som pålitlig och ackurat (mot-
svarar troligen det engelska accurate, dvs. noggrann). Eventuellt kan man 
tycka att dessa drag tangerar grupp 2, då de har med ens egen ambitionsnivå 
att göra. Men då de inte inkluderar ett drag av målmedvetenhet har jag 
lämnat dem utanför denna grupp. Två arbetssökande beskriver sig också 
som punktliga.  

Några andra svar kan dock verka mer avvikande i ett svenskt samman-
hang och här kan den institutionella ramen eventuellt krocka med den 
arbetssökandes bakgrund. Det gäller svar med adjektiven klok, intelligent 
och förnuftig. I exempel (76) ber Rita att Anina från Ukraina ska upprepa 
svaret, men sedan accepterar hon det utan vidare kommentarer.  

(76) Samtal 5 med Anina   

1 Rita:  dina starka sidor 
2 Anina: → ja jag tycker att ehm (1.0) jag är ganska klok 
3 Rita:  mm 
4   (2.0) 
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5 Anina: → ehm intelligent ska vi säga  
6 Rita:  vad sa du  
7 Anina: ehm vi ska säga intelligent 
8 Rita:  intelligent ja mm  

 
Alexandra, ryska från Uzbekistan, säger detsamma om sig själv i (77) men 
använder en i detta sammanhang ganska svår synonym, förnuftig.  

(77) Samtal 3 med Alexandra 

1 Alexandra: →  förnuftig kanske 
2 Rita:  mm 

 
Beskrivningen accepteras av rekryteraren. I båda dessa fall återfinns adjek-
tiven i rekryterarens protokoll. 

Även ordet intelligent tillhör orden i ovanstående studie av nya ord i 
svenskan för personliga inre egenskaper (se ovan). Det beskrivs sålunda: 
”som har god fattningsförmåga el. gott el. skarpt förstånd el. vaken tanke-
förmåga; som lätt inser el. begriper ngt, begåvad, klok, förståndig; skarp-
sinnig” (Lundbladh 2001:44).  

Ett annat udda adjektiv är snäll. Det tar visserligen upp en social för-
måga, dvs. det tillhör grupp 1, men svaret föranleder både vissa modifier-
ingar från de arbetssökande och en fråga från rekryteraren. Efter en lång 
paus nämner Alexandra i exempel (78) egenskapen snäll, som hon tror 
skulle kunna vara ett lämpligt svar. Hon är dock tveksam till om hon har 
denna egenskap. 

(78) Samtal 3 med Alexandra 

1   (5.0) 
2 Alexandra: → °jag kan inte säga att jag är snäll nej [inte° 
3 Rita:                [nej men det 
4    behöver  
5 Alexandra: SKRATT 
6 Rita  behöver man inte vara SKRATT  

 
Även Chieko från Japan tar upp egenskapen snäll i (79) men menar att hon 
kanske är för snäll. Rita bekräftar i sin kommentar i rad 6 att man kan vara 
både och.   

(79) Samtal 11 med Chieko 

1 Chieko: → sen (2.0) jag tror jag är ganska snäll [(1.0) men>> 
2 Rita:             [mm 
3 Chieko: >>ibland säger är det min väninna FNISS jag är för  
4     → snäll [SKRATT jag gör för mycket kanske ibland 
5 Rita:              [mm 
6 Rita:  ja kanske kan vara både och ja 
7 Chieko: ja  
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Slutligen är snäll en av de två starka egenskaper som Rita explicit ställer en 
fråga om, därför att hon vill veta vad den arbetssökande menar, i (80) till 
Dolores från El Salvador (rad 3).36 Eftersom det är ovanligt att en stark 
egenskap ifrågasätts, som dessutom uttrycks med ett adjektiv, kan frågan 
därför tänkas signalera att rekryteraren reagerar på detta svar.  

(80) Samtal 14 med Dolores 

1 Dolores: → och många kan tycka jag är snällt °men man fattar  
2    ingenting° SKRATT [aldrig 
3 Rita:                   [hur menar du då snäll 
4 Dolores: ja det är som lätt att kunna få kontakt [med [mej>>  
5 Rita:           [mm  [°mm° 
6 Dolores: >>och så lätt och så det [v- det är s- [ja alltid>>  
7 Rita:       [°mm°     [°mm°    
8 Dolores: → >>säger folk att jag är [snällt och så [mm 
9 Rita:                [°mm°     [mm 

 
Att Dolores sätter likhetstecken mellan snäll och lätt att få kontakt med 
verkar Rita acceptera utan vidare förhandling. Dolores egen formulering lätt 
att få kontakt med finns dock inte i blanketten där det står (snäll) öppen. 
Egenskapen snäll har alltså satts inom parentes till förmån för tolkningen 
öppen, som dock inte nämns i samtalet.   

Dessa tre exempel antyder att adjektivet snäll inte hör hemma i detta 
sammanhang på riktigt samma sätt som övriga egenskaper. Alla svar som 
innehåller adjektiv utom snäll accepteras av Rita med en minimal respons, 
Rita frågar specifikt om ordet och i blanketten har Rita satt ordet snäll inom 
parentes. Detta torde även stämma med beskrivningen av ordets värde-
laddning som i svenskan när det gäller kopplingen till en vuxen person fått 
en nedsättande bibetydelse ”närmande sig betydelsen menlös”. Enligt 
studien ovan tillhör ordet snäll en grupp av ord som utvecklats till en mot-
satt värdeladdning om det används för en annan person än ett barn: ”som 
har en godhjärtad, välvillig och foglig sinnesart (och sålunda är vänlig, 
tillmötesgående och hjälpsam); ibland med mer el. mindre nedsättande bi-
betydelse, närmande sig betydelsen menlös” (Lundbladh 2001:77). En 
förklaring till att de arbetssökande ändå använder adjektivet kan vara att de 
såsom andraspråkstalare tidigt lär in ordet som ett enkelt och allmänt 
personlighetsbeskrivande adjektiv, men där det begränsade användnings-
området inte är lika lätt att lära sig.  

7.1.2 Sekvens 2. Vilka egenskaper vill du förbättra? 
Då det gäller de sidor de arbetssökande vill förbättra har jag följt samma 
indelning av egenskaper i grupper som under starka sidor, dvs. egenskaper 
                                           
36 Svaret envis följs också upp med en fråga. Rita förklarar sig dock med att envis både 
kan vara positivt och negativt, vilket här inte tolkas som att svaret är udda. Se 6.2.3.6. 
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som har att göra med relationen till andra, relationen till sig själv i sin 
yrkesroll genom ambitionsnivå, egenskaper som kan förknippas med 
anpassningsförmåga samt övriga egenskaper.  

I sekvens 2 tas överlag färre egenskaper upp än i sekvens 1, vilket 
överensstämmer med både Adelswärds (1988:81) och Birkners (2001:159) 
studier.37 Som vi sett tidigare medför det en större risk att tala om sina 
svagheter som arbetstagare, vilket kräver en annan typ av förhandling än att 
tala om starka sidor. Användningen av adjektiv är följaktligen också spar-
sammare, men majoriteten av de arbetssökande blir ändå beskrivna med 
något adjektiv i blanketten under denna fråga (11/14 arbetssökande). 

En övervägande del av de arbetssökande tar under svaga sidor upp egen-
skaper i den första gruppen, dvs. relationen till andra och den sociala för-
mågan (9/14 arbetssökande). Sju av åtta arbetssökande från östra Europa 
nämner detta som något de vill förbättra. De gör det genom att exempelvis 
beskriva sig med svar som jag kan vara så osäker i mej själv eller ganska 
svårt att kommunicera med människor som jag inte känner så bra. I exem-
pel (81) har Alicia, ryska från Ukraina, berättat att hon behöver mer 
självförtroende. Hon fortsätter efter en lång paus att utveckla sitt svar och 
förklarar att detta gör att hon inte utnyttjar de möjligheter som hon ges.  

(81) Samtal 4 med Alicia  

1 Alicia:  för i många situationer det händer ganskaaa ofta  
2     att (1.0) på grund av min osäkerhet i [mina egna>>  
3 Rita:              [°mm° 
4 Alicia:   >>tankar eller [mina egna åsikter eh eh vara>> 
5 Rita:                   [mm 
6 Alicia:   >>tyst eller inte tog möjlighet av nånting känns  
7     och sen ah efter ett tag blev det så [att jag>>  
8            [mm 
9 Alicia:   >>jag såg all jag jag var rädd varför [jag gör>>  
10 Rita:             [mm 
11 Alicia:    >>inte så jag eh jag kan vara så osäker i mej   
12     själv [att jag tar inte dom möjlig[heterna som>>  
13 Rita:         [mm    [mm 
14 Alicia:  >>°jag har° 

 
I blanketten står mer självförtroende (ibland osäker/rädd). Det verkar som 
om adjektiven (rädd rad 9, osäker rad 11) utgör nyckelord som lätt plockas 
upp av Rita och förs vidare, trots den ganska osammanhängande utvikning 
som Alicia ger. 

De båda arbetssökande från Iran tar också upp social förmåga som något 
som behöver förbättras. Deras beskrivning skiljer sig dock från de arbets-
sökande från östra Europa. Båda beskriver sig som känsliga.   

                                           
37 54 svarstopiker i sekvens 1, 18 svarstopiker i sekvens 2, 28 adjektiv nämnda av de 
arbetssökande i sekvens 1, 12 adjektiv i sekvens 2. 
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De arbetssökande från Sydostasien och Sydamerika nämner däremot inte 
alls den sociala förmågan som något som behöver förbättras. Två av dem tar 
i stället upp den andra gruppen av egenskaper, viljestyrka och ambition. Det 
handlar dock inte om brist på dessa egenskaper, utan snarare om att de har 
för mycket av dem. På detta sätt använder båda två de svaga egenskaperna 
för att egentligen säga något positivt om sig själva. Carmen från Filippin-
erna menar sig vara för optimistisk, och Diana från Argentina anser i 
exempel (82) att hon är alltför otålig eller ivrig med sina mål.  

(82) Samtal 13 med Diana 

1 Diana: eh ja det finns mycket som man måste alltid   
2    [förbättra kanske att vara så eh (1.0) anxious>> 
3 Rita:  [°mm° 
4 Diana: >>anxious jag vet inte på svenska jag kommer inte 
5    ihåg ordet (1.0) jag jag vill ha allt på en gång 
6    [nu jag det är lite svårt för mej att vän[ta  
7 Rita:  [mm mm 
8   […]               
9 Diana: jag vill eh (1.0) jag är tålmodig med folk 
10 Rita:  mm 
11 Diana: men inte med mina [mål […]  

 
Otålighet är en svag sida som Adelswärd och Ziv tar upp i en studie där 
svenska och israeliska arbetssökande jämförs (1995). Det är en svag sida 
som många i deras studier tar upp, men det är också en svag sida med 
dubbla budskap eftersom det kan sägas ligga en positiv grundegenskap i 
den. Egenskapen otålighet är därför en gångbar egenskap i ett västerländskt 
konkurrensutsatt samhälle. På detta sätt kan man på ett strategiskt sätt 
använda svagheter för att i stället förstärka den positiva bilden av sig själv.  

Den tredje gruppen, anpassningsförmåga och flexibilitet, tas endast upp 
som något som behöver förbättras av Chieko från Japan.  

(83) Samtal 11 med Chieko 

1 Chieko: och om jag bestämmer nånting sen om jag om nån  
2    annan för- eh före- eh (1.0) föreslår nån annan  
3    åsikt [(1.0 då (1.0) lite svårt  
4 Rita:        [mm                 
5 Rita:  att ändra dej 
6 Chieko: ja 
7 Rita:  jag förstår mm 
8 Chieko: men ibland måste man ändra [(1.0) och min åsikt>> 
9 Rita:        [mm 
10 Chieko: >>är inte bäst alltid [jag förstår så [ja 
11 Rita:                   [nej            [ja 
12 Rita:  du får du får jobba på det SKRATT  
13 Chieko: mm FNISS 
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Några tar däremot upp det svenska språket som något som behöver förbätt-
ras, vilket jag fört till den fjärde gruppen av övriga svar (5/14 arbets-
sökande). Dessa svar har inte med personliga egenskaper att göra och blir 
därför udda. Rita skriver upp detta i blanketten men utvecklar inte vilka 
eventuella språkliga behov som finns utan går alltid vidare till personliga 
egenskaper. Dolores från El Salvador menar att det endast är språk och data 
som hon behöver förbättra. Personliga egenskaper är hon nöjd med.  

I Adelswärds undersökning verkar de arbetssökande undvika att säga 
något negativt om sig själva (1988:82). Några använder samma strategi som 
Carmen och Diana ovan, dvs. de döljer självberöm i sitt tal om svaga egen-
skaper, medan andra tar upp egenskaper som inte (längre) är betydelsefulla i 
sammanhanget.  En sådan förmåga att undvika att prata om personliga svag-
heter eller att omvandla dem till positiva är inte lika uppenbar i de här 
analyserade intervjuerna med andraspråkstalare. I stället synliggörs i min 
studie framför allt de arbetssökandes fokus på bristen på självförtroende och 
på språkliga brister vilka tas upp utan att omvandlas till något positivt. En 
tänkbar tolkning vore dock att se även medgivanden om osäkerhet som 
förmedlare av dubbla egenskaper, både positiva och negativa. De arbetssök-
ande skulle därmed försöka förmedla ett drag av ärlighet och autenticitet (jfr 
Birkner 2001:160). Det förefaller dock vara svårare att omvandla egen-
skaper ur grupp 1, som tar upp relationen till andra, till starka sidor, än 
egenskaper ur grupp 2, som har att göra med relationen till ens egen mål-
medvetenhet. Jag är alltså inte övertygad om att de arbetssökande som talar 
om sitt dåliga självförtroende här lyckas förmedla en dubbel bild. Det 
verkar snarare som om de svarar på rekryterarens direkta fråga utan att för-
stå den dolda agendan. Detta kan i sin tur vara en förklaring till att rekryter-
aren tar på sig mycket av ansiktsarbetet i sekvens 2. I Adelswärd & Zivs 
studie (1993) visar det sig också att de svenska rekryterarna ger mera stöd 
till de arbetssökande än de israeliska, vilket är ett intressant resultat i detta 
sammanhang.  

7.1.3 Sekvens 3. Vad har präglat dig? 
Prägling och självbild är termer som förknippas med psykologi och med 
sambandet mellan barndomen och olika beteenden som vuxen. Ett av skälen 
till att rekryteraren ställer frågan Vad har präglat dig? förefaller vara att 
hon försöker hitta ett samband mellan å ena sidan den arbetssökandes 
tidigare liv och uppväxt och å andra sidan personliga drag och egenskaper 
som vuxen och som arbetstagare för att kunna ge en mer fullständig bild av 
den arbetssökande. Rita motiverar också ett flertal gånger i sin sammanfatt-
ning i slutet av intervjun denna fråga med att bilden av den arbetssökande 
genom den blivit mer komplett: det är bara för att man får en hel bild av 
dej då.  

Sekvens 3 fokuserar i de flesta fall på föräldrarnas roll eller hur upp-
växten var (11/13 samtal). Om den arbetssökande inte själv tar upp dessa 
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aspekter tar rekryteraren ofta upp det. De flesta berättar att familjen, föräld-
rarna eller någon lärare har präglat dem och för fram hur de stärkts av detta, 
men undantag finns. Det är dock inte lika lätt att kategorisera svaren i sek-
vens 3 i de grupper som användes för sekvens 1 och 2. Det viktiga är för-
modligen att den arbetssökande kan göra en koppling mellan då och nu och 
rekryteraren kopplar många av huvudfrågans följdfrågor i sekvens 3 till 
nuet. Svaren på den viktiga följdfrågan På vilket sätt har det präglat dej till 
den du är idag? kan då vara relevanta för en sådan kategorisering, men 
dessa svar är ofta invävda i svaren som helhet.  Jag har dock försökt att dela 
in dessa svar i de fyra grupperna.  

Några menar att deras sociala förmåga (grupp 1) blivit bättre av denna 
prägling. Anina har i exempel (84) berättat att hennes vänner präglat henne, 
och Rita frågar då på vilket sätt.  

(84) Samtal 5 med Anina 

1 Rita:  på vilket sätt har dom präglat dej tycker du 
2   (5.0) 
3 Anina:  jag lärde mej att eh kommunicera med [andra>> 
4 Rita:        [mm 
5 Anina: >>människor att acceptera andra människor och trivas  
6    med och så jag fortfarande ehm um har väldigt nära  
7    förhåll- förhållande med ehm […] 

 
Då det gäller grupp 2, ambition och målinriktning, säger några att de har lärt 
sig av föräldrarna att alltid göra sitt bästa. Det drag som dock oftast åter-
kommer tangerar dessa drag och innebär att den arbetssökande av föräldrar 
eller på annat sätt lärt sig att vara ansvarsfull. I (85) berättar Dolores från El 
Salvador hur föräldrarna präglat henne.  

(85) Samtal 14 med Dolores 

1 Rita:  om vi tar föräldrarna vad vad hur på vilket sätt  
2    (1.0) vad har dom gett dej vad har 
3 Dolores: ja dom har gett mej det där det att jag måste vara  
4    väldigt ansvarig person 
5 Rita:  mm 
6 Dolores: det är det som dom har all- tid all- alltså du  
7    [måste vara ansvarig och måste vara duktig 
8 Rita:  [°mm° 
9 Rita:  °mm° 

 
Detta stärker bilden i sekvens 1 och 2 av att egenskaper som ambition och 
målinriktning är viktiga i de arbetssökandes syn på sig själva. Egenskaper 
ur grupp 3, anpassningsförmåga, nämns endast av Behnaz från Iran, som 
flyttat mellan olika länder.  

Rita använder främst två uppföljande frågor som inleder nya svarstopiker 
inom sekvensen: Hur var din uppväxt? (om inte den arbetssökande själv tar 
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upp detta) och Vad gjorde du mest som flicka? På den andra frågan svarar 
flera att de läste, sjöng och dansade eller lekte. Chieko från Japan säger 
dock att hon inte var någon typisk flicka.  

(86) Samtal 11 med Chieko 

1 Chieko: jag var inte s- eh jag var inte så typisk flicka  
2    [jag var kanske SKRATT  
3 Rita:  [nej vad gjorde du för nåt då det kan ju vara en sak  
4    också 
5 Chieko: neeh (2.0) ja som jag sagt ehm (1.0) är dom flesta  
6    flickor [(1.0) ehm stannar hemma [när dom har ehm>>  
7 Rita:             [mm                      [mm  
8 Chieko:  >>gift eller [fått barn även om dom har>> 
9 Rita:              [just det     
10 Chieko: >>doktorexamen eh dom har eh ph d [titel mm 
11 Rita:                               [mm jag förstår mm 
12 Chieko: men (1.0) det ville jag inte [göra så 
13 Rita:            [nej du är inte typisk  
14    så 

 
Rita skriver i blanketten: Ej typisk flicka, stannar hemma när de gift sig. 

De båda arbetssökande från Iran svarar att de som barn läste och var 
mycket ute i naturen. I exempel (87) frågar Rita hur detta har satt sina spår.  

(87) Samtal 10 med Bahar 

1 Rita:  så var det ju då att du läste mycket och du har  
2    varit mycket i naturen [och så det här att du har>> 
3 Bahar:                     [mm 
4 Rita:  >>varit mycket i naturen innan vi vi släpper den här  
5    biten  
6 Bahar: okej 
7 Rita:  tycker du att det har varit på vad sätt har det  
8    satt sina spår hos dej idag att du är den du är  
9    idag att 
10 Bahar: att tänka 
11 Rita:  ja eh 
12 Bahar: när man är i naturen att man man är man tänker så  
13    mycket och [ingen kan reta när du tänker   
14 Rita:                  [mm 
15 Rita:  nä 
16 Bahar: och du bestämmer själv 
17 Rita:  mm 

 
Naturen påverkar Bahar genom att hon då tänker mycket, men i blanketten 
kan vi inte läsa något om den positiva påverkan naturen har på Bahar. 

Sammanfattningsvis kan vi se att de ganska kortfattade sekvenserna om 
starka och svaga sidor ofta får en fortsättning och fördjupning i den tredje 
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sekvensen och att speciellt egenskaper som ambition och målinriktning för-
stärks. Även i blanketten förs personliga egenskaper in under denna fråga.  

7.1.4 Slutsatser  
Slutligen har jag lagt ihop svaren på frågorna för att få en helhetsbild av de 
egenskaper som tas upp i de fyra grupperna. Detta känns dessutom motiv-
erat då man ser att svaga sidor kan användas som både positiv och negativ 
egenskap. Jag kopplar också svaren till de arbetssökandes etnolingvistiska 
bakgrund för att se om likheter eller olikheter eventuellt framträder mellan 
dem eller med de arbetssökande i Adelswärds svenska studie. Det känns 
dock angeläget att påminna om att materialet är mycket litet och i detta 
avseende måste tolkas med försiktighet. 

Tittar man sammantaget på svaren i grupp 1, relationen till andra och 
social förmåga, kan man konstatera att den sociala förmågan är något de 
allra flesta tar upp under både starka och svaga sidor, varför man kanske 
kan dra slutsatsen att denna förmåga överhuvudtaget ses som viktig och 
relevant att ta upp i detta sammanhang (13/14 arbetssökande). Många tar 
upp bristen på social förmåga som något som behöver förbättras, vilket 
skiljer min undersökning från Adelswärds. Okunskap om den dolda agen-
dan kan vara förklaring till att bristen på självförtroende för många blir en 
framträdande svag egenskap, men man kan även fråga sig om orsaken är 
avsaknad av språkliga nyanser. Här kan man möjligtvis skönja ett kulturellt 
mönster så till vida att det endast är arbetssökande från östra Europa och 
Iran som tar upp brister med den sociala förmågan, medan sökande från 
Asien och Sydamerika antingen förefaller nöjda med sig själva, inte vill 
fokusera sådana eventuella brister eller inte tycker det är relevant i detta 
sammanhang. Diana från Argentina, som inte nämner den sociala förmågan, 
koncentrerar sig i stället helt på ambition och målmedvetenhet, dvs. svar 
med egenskaper från grupp 2. Två adjektiv ur grupp 1 frågar Rita mer 
ingående om, känslig och snäll.  

Då det gäller svar ur grupp 2, relationen till viljestyrka och ambition i 
yrkesrollen, är det endast Chieko från Japan som inte alls tar upp sådana 
egenskaper. De arbetssökande från östra Europa och Iran tar upp det som en 
stark sida. Få tar upp egenskaper i grupp 2 som något som behöver 
förbättras (4/14 arbetssökande) vilket möjligtvis kan antyda att detta är en 
viktig egenskap som inte kan ifrågasättas utan som ses som självklar. I mot-
sats till den sociala förmågan kanske egenskaper som ambition och mål-
medvetenhet är mer riskfyllt att ifrågasätta inför en arbetsgivare. De som 
gör det (Diana och Carmen) använder strategin att de har för mycket av 
dessa egenskaper, vilket i stället får dem att framstå som positiva drag.   

Egenskaper i grupp 3 som gäller anpassningsförmåga är slutligen inte så 
vanliga. Fyra av de sex från Iran, Asien och Sydamerika nämner det under 
starka eller svaga egenskaper medan endast en arbetssökande från östra 
Europa tar upp detta.  
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Analysen av svaren med utgångspunkt i den institutionella ramen visar på 
många drag som liknar dem i Adelswärds undersökning, exempelvis då det 
gäller de egenskaper som presenteras. De drag som skiljer sig åt gäller 
främst att egenskaper ur grupp 2, relationen till sig själv, viljestyrka och 
ambition, verkar vara något viktigare att fokusera för de arbetssökande i 
min studie. En annan skillnad mellan studierna är att brister i den sociala 
förmågan inte döljs utan explicit tas upp i mitt material. Konsten att göra 
alla egenskaper till positiva och att kanske inte bara svara direkt på frågor 
utan förstå det dolda syftet med dem är en kommunikativ förmåga som man 
som arbetssökande antagligen behöver för att göra sina svar institutionellt 
relevanta. I båda studierna verkar egenskaperna anpassningsförmåga och 
flexibilitet dock inte vara något som lyfts fram av de arbetssökande.   

Personer och personligheter är sammansatta och komplexa. Att verbali-
sera nyanser i beskrivningen av personlighet och personliga egenskaper blir 
med nödvändighet en förenkling. Av den här studien har det framkommit 
att adjektiv spelar en stor roll då självbilden konstrueras tillsammans med 
en institutionell representant i en rekryteringssituation. Adjektiv är ord som 
då är enkla och funktionella för båda parter. De är effektiva språkliga eti-
ketter i ett institutionellt perspektiv. Institutionen använder dem i sitt rekryt-
eringssyfte i vilket personbeskrivning spelar en viktig roll. Även för en 
arbetssökande som är andraspråkstalare kan personbeskrivande adjektiv 
vara enkla ord att ta till.  

Man kan också se adjektiven som en förenkling av verkligheten och den 
nyanserade bild av sig själv som den arbetssökande förmodligen vill för-
medla i sin självpresentation. Det handlar som arbetssökande om att i 
interaktionen kunna göra adjektiven både trovärdiga och knutna till sin egen 
person genom att förmedla nyanser, kanske genom exempel från ens liv 
eller yrkeserfarenhet. Analysen visar att blanketten ser ut att spela en viktig 
roll för den förenkling som trots allt sker. Ett viktigt resultat är att den inter-
textuella kedjan från samtal till blankett synliggör skillnaden mellan den 
rikedom av nyanser som förmedlas och förhandlas i samtalet och den 
knapphet som detta reduceras till när det ska sammanfattas på blanketten, 
vilket även säger oss en del om skillnaden mellan de olika språkliga hand-
lingarna. Samtalets dynamiska karaktär övergår i blanketten i en mer statisk 
bild av den arbetssökande.  

7.2 Den sociala ramen 
Analysen av turerna i kapitel 6 visade att även den sociala aktivitet som an-
siktsarbetet innebär fyller en viktig funktion i intervjuerna. Detta ansikts-
arbete utgår för det första från den institutionella/kulturella ramen och att 
det generellt i erfarenhetsintervjun är viktigare hur något sägs än vad som 
sägs. Detta krav kan måhända vara mer påtagligt i de tre frågor som den här 
studien fokuserat än i de andra frågorna i erfarenhetsintervjun (se 5.4.1.2), 
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bland annat eftersom de rör personlig värdering och självskattning, medan 
övriga meriter är mer faktabaserade. Ett annat skäl att ansiktsarbetet är 
viktigt är att frågorna om starka och svaga egenskaper förefaller innehålla 
andra förväntningar på svaren än motsvarande språkhandlingar i mer infor-
mella sammanhang, exempelvis i vardagssamtal. Då språkhandlingarna i 
vardagssamtal utgår från en norm som bryts i detta institutionella samman-
hang uppstår ett kommunikativt dilemma, vilket gör att ansiktsarbetet för de 
arbetssökande blir betydelsefullt.  

Goffman (1967) talar om ansiktsarbete som en social aktivitet som fyller 
många funktioner samtidigt. En moralisk ordning måste upprätthållas så att 
vi visar respekt för oss själva och andra. En ”remedial strategy” (1967:97ff) 
för att upprätthålla denna ordning kan exempelvis vara förklaringar, skratt, 
undvikande eller att använda mildrande uttryck, vilket inte bara bidrar till 
att man nedgraderar sin person utan också till att atmosfären i situationen 
blir mildare. De drag som tas upp under detta avsnitt innehåller beskriv-
ningar av sådana verbala drag i ansiktsarbetet såsom metakommentarer och 
förstärkande och modifierande uttryckssätt. 

7.2.1 Sekvens 1. Vad har du för starka egenskaper? 
Den förväntade handlingen i sekvens 1 är att man ska berömma sig själv 
samtidigt som den svenska normen är att undvika detta: ”In order to 
preserve face in a job interview an applicant cannot too openly talk about 
her own excellent qualities – at least not in Sweden.” (Adelswärd 1988:81.) 
Detta blir ett kommunikativt dilemma där de arbetssökande kan manövrera 
exempelvis med hjälp av metakommentarer eller modifierande uttryck.   

För det första används i sekvens 1 metakommentarer för att tona ned 
självberömmet, exempelvis det är alltid så svårt att värdera sej själv 
(samtal 3) eller alla säger att jag underskattar mina egenskaper (samtal 4). 
Sådana metakommentarer kommer både innan ett första svar ges och då en 
arbetssökande har svårt att komma på fler starka egenskaper (se 6.2.2). 

För det andra används modifierande uttryck. Nästan alla arbetssökande 
tonar på olika sätt ner sina starka egenskaper (10/14 arbetssökande). I 
många svar blir de adjektiv som används i svaret inte sällan nedgraderade, 
framför allt med det modifierande gradadverbialet ganska, som enligt SAG 
(3:199) uttrycker ”[m]edelhög grad”. Några sådana adjektivfraser som 
används är: ganska kamratlig och positiv (samtal 2), ganska envis (samtal 
3), ganska klok (samtal 5), ganska öppen för dom andra, ganska snäll 
(samtal 11). Även det modala satsadverbialet kanske uttrycker ett episte-
miskt avståndstagande (SAG 4:96) dvs. att man delvis tar avstånd från 
utsagan: kanske jag är tolerant (samtal 1), förnuftig kanske (samtal 3), 
kanske att jag tycker om det är ordning och reda (samtal 6). Ytterligare sätt 
att modifiera sina starka egenskaper är uttrycken tror jag, jag försöker, 
liksom och ibland.  Alena använder i exempel (88) både tror jag (rad 1, 2) 
och ganska (rad 4).  
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(88) Samtal 2 med Alena 

1 Alena: → ehm starka som jag sa till dej att jag kreativ tror 
2        → [jag och har tålamod som lärare och tror jag>>   
3 Rita:  [mm 
4 Alena: → >>ganska kamratlig och positiv 
5 Rita:  mm 

 
Modifierande uttryck som tonar ned självberöm kallar Pomerantz i samband 
med en studie av komplimanger för praise downgrades (Pomerantz 
1978:92), dvs. man inkluderar en protest eller ett förnekande i sitt eget 
självberöm. Man erkänner därmed att man överskridit en gräns för vad som 
är tillåtet (violation markers, 1978:91). 

Det finns även enstaka arbetssökande som förstärker sitt självberöm 
(upgrade, Pomerantz 1984:65). Diana ger ett säkert intryck, vilket inte bara 
märks genom att hon talar mycket och använder få nedgraderingar. Hon är 
dessutom en av få som förstärker sina starka egenskaper. I exempel (89) 
använder hon det förstärkande förledet jätte- i rad 1. Hon är också helt 
säker i rad 4. 

(89) Samtal 13 med Diana  

1 Diana: → ah SKRATT vi ska se jag är jätte eh eh (1.0) 
2    ambitiös [säger man [på ett positivt sätt tror jag  
3    […] 
4   → och jag är helt säker på att jag ska nå målet som  
5    jag har [här i (PEKAR PÅ HUVUDET) 

 
Aneta, som i övrigt är en mer blygsam person, använder i (90) grad-
adverbialet väldigt tillsammans med samma adjektiv som Diana, ambitiös. 

(90) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta: → eh jag tycker själv att [jag är jag är väldigt>>  
2 Rita:         [mm 
3 Aneta:  >>ambiti- ambitiös 
4 Rita:  mm 
5 Aneta: person 

 
Det modala och förstärkande satsadverbialet faktiskt verkar däremot svårt 
för många att använda på ett idiomatiskt sätt. Enligt SAG (4:119) anger tal-
aren genom att använda satsadverbialet faktiskt ”att satsen är sann tvärtemot 
vad man (dvs. också talaren och/eller lyssnaren) kunde tro”. Det blir därför i 
detta sammanhang motsägelsefullt att använda ordet faktiskt då man ska 
beskriva sina starka sidor. Det är svårt att tro att Alina och Carmen i exem-
pel (91) och (92) menar att det är förvånande att de har de starka sidorna de 
berättar om.  
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(91) Samtal 1 med Alina  

1 Alina: → ehm (1.0) faktiskt jag försöker gå till målet som 
2    jag ställer framför mej 

(92) Samtal 12 med Carmen 

1 Carmen: → och (1.0) jag kräver mycket för mej själv faktiskt 

 
Forskning har påvisat att andraspråkstalare (och även förstaspråkstalare) 
som är under kommunikativ press tenderar att utesluta verb och adverbial 
som uttrycker modalitet, s.k. modality reduction (Kasper 1979). I mitt 
material går det inte att påvisa att dessa markörer är färre än i andra sam-
manhang, eftersom jag inte har något jämförelsematerial. De flesta använd-
er dock någon typ av markör för att tona ned självberömmet (10/14 
arbetssökande). Det kan också vara så att de markörer som används här är 
ett begränsat antal som är enkla att använda. Desto mer udda framstår det då 
några arbetssökande i stället förstärker sina starka sidor.  

Andra icke-verbala dispreferensmarkörer (Dispräferenzmarker, Birkner 
2001:156) som antyder att frågan är svår togs upp i 6.2.2, till exempel för-
dröjningar av svaret.   

7.2.2 Sekvens 2. Vilka egenskaper vill du förbättra? 
Resultaten från analysen av den interaktionella ordningen visar att risken att 
förlora sin framtoning som en passande arbetstagare kan vara större i sek-
vens 2, varför balansgången kanske är svårare att gå och de nyanser som 
krävs viktigare i det kommunikativa dilemmt i denna sekvens.  

De modifierande uttryck som i sekvens 1 användes om starka egenskaper 
kombineras i många fall även med egenskaper i sekvens 2, exempelvis 
ganska, ibland, kanske, liksom och tror jag. I (93) svarar Anja på frågan om 
vad hon vill förbättra. Hon inleder med kanske. 

(93) Samtal 6 med Anja 

1 Anja: → [ja kan- kanske just det att eh att eh (1.0)  
2    eh ta inte alltid så personligt [saker just […] 
3 Rita:             [mm mm  

 
Andra uttryck som förekommer endast i sekvens 2 men inte är så vanliga är 
tyvärr, på nåt sätt, inte så, så där. Ett mycket vanligt uttryck som endast 
förekommer i sekvens 2 är gradadverbialet lite. Ordet lite används enligt 
SAG (2:403) vanligtvis obetonat i betydelsen ’en smula’ vid adjektiv med 
nedsättande betydelse, vilket stämmer väl in på användningen här. Anna 
från Estland hittar i (94) inte det rätta ordet i rad 3, och använder då lite i 
turuppehållande syfte. Dessutom använder hon i rad 6 en reduplikation: lite 
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lite orolig. Anna fortsätter därefter i rad 10 att beskriva sig som lite blyg. I 
rad 12 modifierar hon ytterligare med adverbialet ibland. 

(94) Samtal 7 med Anna 

1 Anna:  […] ja jag gör ju mina steg och tar [mina steg men>> 
2 Rita:       [ja 
3 Anna: → >>samtidigt jag är lite så åååh [lite 
4 Rita:             [ja lite orolig [så  
5 Anna:                [ja  
6   → lite lite orolig 
7 Rita:  ja vankelmodig så [mm 
8 Anna:                   [mm FNISS  
9 Rita:  mm  
10 Anna: → och lite blyg 
11 Rita:  lite blyg 
12 Anna: → lite [blyg ibland [SKRATT 
13 Rita:          [ja      [lite blyg ja ja 

 
I blanketten står Lite blyg. I (95) använder Anina både ganska (rad 1), 
ibland (rad 4) och lite (rad 6).  

(95) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: → och [(1.0) andra um att (2.0) ja ganska svårt att>> 
2 Rita:         [mm 
3 Anina: >>kommunicera med människor som jaaag inte känner 
4    → så [bra så det tar tid för [mej (1.0) så [ibland>>  
5 Rita:     [°mm     [°mm°      [°mm° 
6 Anina: → >>man kan tänka att jag är lite tillbakadragen  
7 Rita:  °mm°  
8    (1.0) 
9 Anina: [från början   
10 Rita:  [lite tystlåten så först  
11 Anina: mm 

 
Rita använder väldigt ofta i adjektivfrasen ett efterställt modifierande så, 
som i exempel (94) i rad 4 och rad 7 och i exempel (95) (rad 10). Ordet så 
används dock inte efterställt av någon av de arbetssökande, däremot fram-
förställt som i rad 3 i (94). Även liksom och så där är vanliga i Ritas tal, 
men förekommer hos endast en av de arbetssökande.  

Ett drag som framträdde vid analysen av de egenskaper som beskrevs i 
sekvens 2 (se 7.1.2) var att de arbetssökande verkligen lyfte fram svaga 
egenskaper, speciellt dåligt självförtroende. De mildrande markörer som 
påvisats i detta avsnitt bidrar dock till ansiktsarbetet då man inte vill fram-
ställas som en arbetstagare med alltför många svaga egenskaper. Det är 
tydligt att de arbetssökande från östra Europa använder denna möjlighet i 
mycket högre utsträckning än övriga arbetssökande. 
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7.2.3 Sekvens 3. Vad har präglat dig? 
I många samtal, samtliga med arbetssökande från östra Europa, diskuteras i 
sekvens 3 starka och ibland beundrade mödrar och/eller icke närvarande 
fäder. För vissa av de arbetssökande är detta en känslig fråga som fram-
kallar ansiktsarbete från båda parter, både i själva frågesekvensen och i 
Ritas avslutande sammanfattning. Aneta uttrycker detta explicit i (96). 

(96) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta:  […] det är fortfarande [en tema jag vill inte prata>> 
2 Rita:              [°mm° 
3 Aneta: >>så mycket om  
4 Rita:  mm 
5 Aneta:  eftersom mm (.) hela mitt livet är beroende för  
6    detta att jag hade ingen pappa och det har  
7 Rita:  det har varit väldigt stor saknad för dej [mm 
8 Aneta:            [ja det  
9    var det  

 
I den tredje sekvensen återkommer de modifierande dragen från de andra 
sekvenserna. Vad som möjligen framstår som tydligare är att vissa av ut-
trycken används mer eller mindre av vissa arbetssökande. Exempelvis 
används gradadverbialet ganska av alla arbetssökande från östra Europa, 
ofta flera gånger, men inte av de arbetssökande från Iran och inte av dem 
som talar spanska (två från Sydamerika, en från Filippinerna). 

7.2.4 Slutsatser 
I många beskrivningar av anställningsintervjuer sägs att det inte endast 
handlar om vad man säger om sig själv utan även om hur man säger det. I 
kapitel 6 gavs exempel på att detta ansiktsarbete sker från båda håll. Rekryt-
erarens ansiktsarbete, speciellt i sekvens 2 och 3, syntes både i frågeturen 
och i uppföljningarna. Det sociala ansiktsarbetet i de arbetssökandes svar 
sker på samma sätt både icke-verbalt (genom fördröjningar av svaren och 
andra icke-verbala medel som skratt) och verbalt. Genom metakommentarer 
och modifierande uttryck arbetar den arbetssökande för att möta de kommu-
nikativa dilemman som frågorna om speciellt starka och svaga sidor ger 
upphov till. Det är emellertid svårt att säga om eller på vilket sätt de är van-
ligare än i motsvarande samtal med svenska arbetssökande.  Det går därför 
inte heller här att säga om man som andraspråkstalare är mer begränsad i sin 
förmåga att uttrycka modalitet. Det är uppenbart att många här använder sig 
av möjligheten att modifiera sina yttranden. En viss begränsning kan dock 
ligga i att urvalet av markörer verkar relativt begränsat.   

Ett drag som dock kan synas speciellt i sammanhanget är att två arbets-
sökande i svaret förstärker sina starka egenskaper i stället för det förväntade 
nedtonandet. Det framgår också att satsadverbialet faktiskt är svårt för vissa 
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att använda idiomatiskt. Då det ibland används på ett motsägelsefullt sätt 
kan det skicka felaktiga signaler om vad den arbetssökande vill säga.  

7.3 Den kulturella ramen 
I avsnitt 7.1 beskrevs några av de kulturella drag som kan hänföras till den 
svenska institutionella ramen och som kan vara dolda för de arbetssökande.  
Rekryteraren tar inte upp detta explicit. I detta avsnitt beskrivs den kultur-
ella ramen i stället utifrån de arbetssökandes etnolingvistiska bakgrund och 
vad de explicit orienterar sig mot i den i de tre sekvenserna. 

 Som arbetssökande kan man välja mellan många olika bakgrundsfaktor-
er då man ska beskriva sig själv. Bakgrunden i ett annat land görs olika rele-
vant i olika sekvenser. Då det gäller frågor om exempelvis utbildnings- och 
yrkesbakgrund förefaller det då naturligt att ta upp till exempel hur utbild-
ningssystemet i ursprungslandet ser ut. Även språkkunskaper utgör en egen 
fråga i intervjun. Då det gäller frågor om personliga egenskaper är bak-
grunden i ett annat land emellertid inte en lika självklar del av svaret. Men 
ibland orienterar sig den arbetssökande explicit mot sin bakgrund i ett annat 
land även i svaren på dessa frågor. I följande avsnitt tas de delar av svaren 
upp i vilka deltagarna explicit orienterar sig mot denna bakgrund.  

7.3.1 Sekvens 1 och 2 
Sekvens 1 och 2 innehåller få hänvisningar till de arbetssökandes bakgrund 
i ett annat land. Här fokuseras i stället allmänt personliga drag. Diana utgör 
enda undantaget då hon i (97) förklarar att hon är ambitiös, ska nå målet 
och jobbar jättemycket just med att hon kommer från Argentina, något som 
Rita inte resonerar mera kring. 

(97) Samtal 12 med Diana 

1 Diana:  eh kanske det beror på att i mitt land måste man  
2     eh (1.0) måste man jobba mycket för [att behålla>> 
3 Rita:                           [mm 
4 Diana:  >>jobbet 
5 Rita:   mm 

 
Att se sin bakgrund i flera språk och kulturer som en personlig resurs, en 
stark sida, är det få som gör. Det kan tyckas som en brist att erfarenheten av 
olika människor, länder och kulturer samt flytten till ett nytt land inte tyd-
ligare fokuseras i svaren.  

Behnaz ser det till och med som en brist hos sig att hon är känslig för hur 
massmedierna visar hennes kultur. I exempel (98) vänder dock Rita detta 
till en styrka hos Behnaz och menar att hon därigenom visar att hon bryr sig 
om andra människor (rad 13).   
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(98) Samtal 9 med Behnaz 

1 Behnaz: […] jag blir ledsen när jag ser till exempel aha vi  
2    gör så här vi har sån [ah dåliga effekter i>>  
3 Rita:             [°mm° 
4 Behnaz:  >>Sverige eller ibland [(1.0) massmedier visar [sån>> 
5 Rita:             [mm           [mm 
6 Behnaz: >>våra [kultur så här [men just nu 
7 Rita:        [mm            [mm det berör dej 
8 Behnaz: ja  
9    […] 
10 Behnaz: men jag ville bara för[klara hur jag är känslig 
11 Rita:             [mm mm ja jag förstår vad du  
12    menar ja men det är bra men det betyder ju att du  
13    (1.0) du bryr dej om det som finns runtomkring dej  
14    det är inte bara du och ditt liv som är viktigt 
15    utan det [kan finnas [andra människors öden [och>> 
16 Behnaz:          [ja ja      [ja          [ja 
17 Rita:  >>andra människors situationer  

 
En annan brist som tas upp och som nämndes tidigare är att många känner 
sig språkligt handikappade. Detta är dock något som rekryteraren inte orien-
terar sig mot eller utvecklar (se vidare 7.4). 

7.3.2 Sekvens 3. Vad har präglat dig? 
I sekvens 3 lyfts den kulturella bakgrunden från ett annat land tydligare 
fram av vissa arbetssökande, vilket kan ses som en naturlig följd av frågan 
som syftar bakåt i den arbetssökandes liv. Några nämner flytten mellan ur-
sprungslandet och Sverige som en faktor som har påverkat dem. Detta 
nämns exempelvis av de båda arbetssökande från Estland. I exempel (99) 
berättar Anja att flytten från Estland till Sverige och Estlands övergång till 
självständighet har präglat henne. Rita frågar hur (rad 13 och 14). 

(99) Samtal 6 med Anja 

1 Anja:  […] jag tror att det är just att jag har ju till  
2    exempel eh flyttat [från Estland till Sverige [jag>> 
3 Rita:          [°mm°   [°mm° 
4 Anja:  >>har erfarenhet från två länder 
5 Rita:  °mm° 
6 Anja:  plus vad jag också menar Estland blev självständig 
7 Rita:  °mm° 
8 Anja:  så det tio år har varit myck- så har eh det har  
9    ändrats så mycket [i Estland också [att se det>>  
10 Rita:         [mm  [°mm° 
11 Anja:  >>utveckling 
12   […]  
13 Rita:  på vilket sätt har det präglat dej till den du är  
14    idag vad har du [med dej av det 
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15 Anja:       [ah för mej personligen  
16 Rita:  ja 
17   (1.0) 
18 Anja:  ja jag (1.0) ja jag vet inte men jag tycker om om  
19    historia och [poli- [eh jag om politik också [jag>>  
20 Rita:           [mm    [mm           [mm 
21 Anja:  >>följer här även i Sverige 
22 Rita:  mm  

 
Anja är mer intresserad av historia och politik som en följd av sin bakgrund. 
I blanketten beskrivs Anja med orden: historiskt och politiskt intresse. 

Även Anna berättar att flytten från Estland till Sverige gett henne en livs-
skola. Rita frågar om hon blivit ansvarsfull och hon svarar: 

(100) Samtal 7 med Anna 

1 Anna:  det är det ja det är det ansvarsfull att [att jag>>  
2 Rita:                      [mm 
3 Anna:  >>liksom att jag vet att jag måste gö[ra (1.0) det>> 
4 Rita:        [ja 
5 Anna:  >>det det är ingen annan som gör 
6 Rita:  nej 
7 Anna:  om jag inte gör [själv det finns det [ja ja  

 
Även för de två arbetssökande från Iran är erfarenheten från ett annat land 
viktig. Båda säger att de läste mycket som barn för att lära sig om världen 
och båda menar också att deras bakgrund har gjort dem anpassningsbara 
och öppna för andra människor och kulturer. Behnaz kallar detta att hon kan 
ompassa sig (rad 4). 

(101) Samtal 9 med Behnaz  

1 Behnaz: […] därför att eh (1.0) jag hade ehm motsats ah  
2    tankar framför vår state [(1.0) jag kan SKRATT [ahm>>  
3 Rita:                 [°mm°             [°mm°  
4 Behnaz: >>ompassa mej [(1.0) i en miljö som ahm som är>>  
5 Rita:                [°mm°  
6 Behnaz:  >>svårt FNISS [kanske kan man säga och eh jag har>> 
7 Rita:     [mm mm 
8 Behnaz: >>lätt att ahm (1.0) bo eller [jobba med människor>>  
9 Rita:                    [mm 
10 Behnaz: >>som har andra kultur eller andra ah ideologi för  
11    att (1.0) äh jag har ehm bott i några länder  
12    [FNISS utom Rumänien och Sverige [(1.0) jag bodde>> 
13 Rita:      [mm                 [mm   
14    >>tre år i [Frankrike när jag var [barn och eh vi>>  
15 Rita:            [°mm°            [mm mm 
16 Behnaz: >>reste mycket jag tror att det påverkar FNISS  

 
Rita skriver i blanketten: anpassningsbar – olika ideologier/kulturer. 



 163

Det är ingen annan, mer än de arbetssökande från Estland och Iran, som 
ser sin kunskap om och erfarenhet av flera språk och kulturer som en resurs 
i arbetslivet. Chieko från Japan vänder på det och betonar i exempel (102) i 
stället att bristen på kontakt med utlandet i hennes uppväxt kanske gör att 
hon har svårare att få kontakt än andra.  

(102) Samtal 11 med Chieko 

1 Rita:  var det bra uppväxt i Japan hemma hos mamma och  
2    pappa och lilla[syster 
3 Chieko:     [mm (1.0) det var bra [men på annat>> 
4 Rita:        [°mm 
5 Chieko  >>sätt 
6 Rita:  ja 
7 Chieko: hade jag haft inte så många eh kontakter med ehm  
8    dom som kommer från ut- eh utomland   
9 Rita:  ja 
10 Chieko: i Japan var det ganska svårt att få kontakter [med>>  
11 Rita:       [ja 
12 Chieko: >>dom andra [eh utlänningar 
13 Rita:             [ja mm 
14   […] 
15 Chieko: det var synd jag gjorde [(2.0) jag märkte i>>  
16 Rita:          [ja 
17 Chieko: >>Sverige [(1.0) att svenska ungdomar är små barn>> 
18 Rita:            [°ja° 
19 Chieko: >>har så många kontakter med [tyskar franskar även>>  
20 Rita:              [°mm° ja ja ja just det 
21 Chieko: >>om ehm [början av deras [liv så det hjälper det>> 
22 Rita:            [mm mm  [mm  
23 Chieko: >>hjälper myc[ket språk eller s- ja men i Japan>> 
24 Rita:                   [ja ja jag förstår mm 
25 Chieko: >>hade jag inte haft såna kon[takter och ehm  
26 Rita:                    [nej mm  
27 Rita:  och det är eh då blir man ju lite [ehm låst hemma>> 
28 Chieko:              [mm     
29 Rita:  >>[så att säga i Japan [då mm 
30 Chieko:    [mm mm          [mm mm mm  

 
Skillnaden mellan de arbetssökande från Iran och Japan, båda länder långt 
från Sverige och relativt stängda för yttre influenser men på olika sätt, 
verkar i detta fall bottna i olika möjligheter, vilja och motivation att komma 
i kontakt med världen utanför. Det är intressant att se hur olika man ser på 
denna bakgrund och hur den har präglat en. 

Rekryteraren orienterar sig genom eget initiativ inte specifikt mot de 
arbetssökandes bakgrund i andra kulturer utom i en intervju. Samtal 14 med 
Dolores flyter snabbt. Dolores ger korta svar och utvecklar inte sina svar i 
någon högre grad. Rita går då in i slutet av intervjun med en fråga om hur 
de två kulturerna i El Salvador och Sverige har påverkat henne. Frågan blir 
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ett sätt att få Dolores att prata mera, men eftersom Dolores inte utvecklar 
svaret övergår det mer i en jämförelse mellan länderna än ett svar på frågan 
om hur detta präglat henne. 

(103) Samtal 14 med Dolores 

1 Rita:  men din flytt hit då måste ju också ha (1.0) betytt  
2    mycket för dej också 
3 Dolores: mm 
4 Rita:  just att du har två kulturer 
5 Dolores: ja  
6 Rita:  [mm  
7 Dolores: [mm 
8 Rita:  om man säger så här vad är vad vad är typiskt i El  
9    Salvador [för en person där om man tittar och>> 
10 Dolores:           [om 
11 Rita:  >>typiskt svenskt vad tycker [du liksom är  
12 Dolores:         [att ja SKRATT 
13 Rita:  SKRATT 
14 Dolores: ja typiskt salvadorianer att vara (1.0) alltid glad 

 
När Dolores inte ger så uttömmande svar övergår alltså samtalet en kort 
stund i ett allmänt samtal kring kulturella skillnader i stället för att handla 
om den arbetssökande.  

7.3.3 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är få som tar upp den flerkultur-
ella bakgrunden som en resurs som de som arbetstagare har att tillföra en 
arbetsplats i Sverige. Även rekryteraren berör sällan denna bakgrund som 
en personlig och yrkesrelaterad resurs. Då det någon enstaka gång omnämns 
gäller det i frågor om språkkunskaper (som är en fråga i intervjun utanför 
denna studies ram). Kanske speglar detta även att denna resurs eller detta 
behov inte synliggörs i Sverige i speciellt hög utsträckning, varken av 
arbetsgivare, arbetstagare, arbetssökande eller tredje part, dvs. kunder, 
klienter etc.  

En annan orsak kan vara att varken de arbetssökande eller Rita vill lyfta 
fram de arbetssökande som avvikande. Vad som ska tolkas som normalt 
eller avvikande i en självpresentation i rollen som arbetstagare avgörs i 
samspelet mellan den lokala och globala kontexten. Om de intryck de 
arbetssökande vill göra styrs och formas av samspelet mellan å ena sidan 
samhällets normer eller förväntningar och å andra sidan reaktioner i inter-
aktionen kan man i en utsatt situation som denna bli dubbelt lyhörd för vad 
som ses som normalt (Goffman 1963:146).  

Dessutom kan mötet mellan personer med olika bakgrund innebära att 
interaktion mellan människor kan bli mera mödosam. Det påverkar alltså 
det språkliga och kulturella mötet mellan människor i sig om man inte kan 
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utgå från delade referensramar med den man talar med. Ofta krävs det då en 
vidare förklaringsram i samspelet och man behöver i interaktionen bli mer 
metaspråkligt och metakulturellt medveten och aktiv (Rampton 2001:276).  

7.4 Det språkliga uttrycket 
Resultaten ovan visar att rekryteraren och de arbetssökande båda orienterar 
sig mot den institutionella och den sociala kontextuella ramen i sitt arbete 
mot samförstånd. Då det gäller den kulturella ramen är den såsom institu-
tionellt och svenskt etablerad representerad av rekryteraren, medan den kul-
turella ramen definierad som mötet med arbetssökande med annan etnoling-
vistisk bakgrund är mera dold. Det finns ytterligare en resurs i samtalet som 
de arbetssökande orienterar sig mot i sina svar men som rekryteraren inte 
tar upp i lika hög grad. Det är det språkliga uttrycket.  

 De arbetssökandes uttalade inställning till sina egna språkliga resurser 
genomsyras av att svenska språket är en av deras svaga sidor. Flera arbets-
sökande tar upp detta i den andra sekvensen då svaga sidor efterfrågas, men 
Rita lämnar alltid ämnet utan kommentar. Att den flerspråkiga förmågan i 
stället skulle kunna utgöra en av deras starka sidor är det endast en som lyf-
ter fram. Anja i exempel (104) behöver till och med få bekräftat att detta är 
en stark sida hos henne.   

(104) Samtal 6 med Anja  

1 Anja:  jag tycker att det är ju det är ju bra att jag kan  
2    s- eh s- språk eller hur [det är det är det är bra 
3 Rita:      [mm språk är väl jätte eh  
4    stark egenskap 

 
I sin sammanfattning nämner rekryteraren dock i vissa fall att hon tycker 
språket fungerar bra (se 8.5).  

Ett annat sätt att orientera mot sin identitet som andraspråkstalare är att 
be om hjälp med språkliga problem. Som vi såg i kapitel 6 hjälper rekryter-
aren ibland till i sin roll som modersmålstalare, men i huvudsak då den 
arbetssökande initierar en sådan aktivitet och då den även är institutionellt 
relevant.  I de tre sekvenserna blir det i huvudsak lexikala språkliga problem 
som förhandlas, dvs. då den arbetssökande inte kan hitta lämpliga ord för att 
beskriva sig. Rekryteraren hjälper då till genom ifyllnader, upprepningar 
och i något fall svar på direkta frågor.  

Rekryteraren omformulerar ofta de arbetssökandes svar. De arbetssök-
ande gör dock sällan invändningar mot att de adjektiv och ord som rekryter-
aren använder för att beskriva dem kan ha olika valörer för henne och dem. 
Endast en arbetssökande tar upp detta explicit. Diana diskuterar i exempel 
(105) egenskapen ambitiös och visar att erfarenheten av flera språk ger 
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henne insikter om ordens valörer som är viktiga att resonera om för att 
uppnå intersubjektivitet.38 

(105) Samtal 13 med Diana 

1 Rita:  okej vad har du för starka egenskaper tycker du 
2   (2.0) 
3 Diana: ah SKRATT vi ska se jag är jätte eh eh (1.0)  
4     ambitiös [säger man [på ett positivt sätt tror jag>> 
5 Rita:          [mm        [mm        
6 Diana: >>[jag vet inte på spanska det är lite negativ>> 
7 Rita:      [ja 
8 Diana: >>ambitiös [ordet 
9 Rita:            [nej det är bra på svenska det är  
10    positivt [SKRATT att vara ambitiös  
11 Diana:         [ja jag tror  

 
Studien visar alltså att det är andraspråkstalaren mer än modersmålstalaren 
som lyfter fram sin identitet som andraspråkstalare. Utifrån liknande 
resultat resonerar Kurhila (2004:72) kring varför det är just andraspråkstal-
aren och inte modersmålstalaren i institutionella samtal som är mer aktiv i 
att orientera sig mot bristen på språkliga resurser. För det första, menar hon, 
kan andraspråkstalaren explicit vilja poängtera att hennes problem att 
hantera en viss situation har att göra med begränsade språkliga resurser. För 
det andra kan hon genom skratt och andra explicita tecken på att hon inte 
riktigt klarar av alla de språkliga krav som ställs i situationen vilja visa att 
hon ändå är en fullvärdig deltagare i samtalet. Hon visar därigenom att hon 
förstår vad som egentligen krävs av interaktionell kompetens i ett samtal.39  

Making relevant her identity as a non-native speaker can thus be a way for the SL-
speaker to display competence, not as a speaker of the target language but as a 
speaker and interactant in general. 

7.5 Efterintervjuer 
I detta kapitel har de arbetssökandes svar studerats närmare. Det som verkar 
svårt för de arbetssökande och som kan hindra flytet i de arbetssökandes 
svar är en kombination av olika faktorer knutna till de olika kontextuella 
ramarna. Detta tas explicit upp av de arbetssökande i de efterintervjuer som 
jag gjorde med dem.   

Mina frågor i efterintervjuerna har grupperats i tre block: frågor omkring 
den institutionella, den kulturella och den lingvistiska ramen (se Bilaga 3). I 
det första blocket ingick bland annat frågorna Var det några frågor som 
överraskade dig? Vilka frågor var svårast att svara på? Gjorde du det in-
tryck du ville?; i det andra blocket frågorna Har du varit på intervju i ditt 
                                           
38 Spanska ambicioso kan betyda ’ivrig, ärelysten’.   
39 SL-speaker = second-language-speaker, min kommentar 
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hemland? Hur är de? Jämför dem med de svenska; i det tredje blocket fanns 
frågan Har du tillräckligt med språk för att klara dig i denna situation? 

De allra flesta menar att det just är de tre frågorna om personlighet och 
uppväxt som är svåra, överraskande eller annorlunda i intervjun som helhet 
(12/14 arbetssökande). Alicia menar sålunda att det inte är språket utan i 
stället typen av frågor som är det svåra. Här får hon frågan Gjorde du det 
intryck du ville? 

(106) Efterintervju med Alicia 

1 Alicia:  jag vet inte det är svårt att säga för jag har 
2   svårt att beskriva mig själv på vilket språk som 
3   helst […] det spelar ingen roll svenska eller  
4   inte […] det är svårighet att beskriva mig själv  
5   inte att uttrycka språket 

 
Aneta svarar på frågan Var det några frågor som överraskade dig? att fråg-
an inte var överraskande men oväntad. Hon hade inte heller språkliga pro-
blem med frågan. 

(107) Efterintervju med Aneta  

1 Aneta: inte överraskade men eh kanske det var lite svår 
2    svårare att att svara på när hon frågade eh vad är 
3    det som präglat dej eh i ditt som du är som du är  
4 GS:  ja ja förstod du det ordet prägla  
5 Aneta:  ja ja ja absolut men eh det var jag inte förberedd 
6    och då det kändes oj lite så aha men du börjar 
7    tänka då svara hon sa sen det svarade jättebra men  
8    det var eh inte så överraskad men oväntat kanske mm  
9    så  

 
Många nämner också att de tre frågorna skiljer intervjuer i Sverige från 
intervjuer i deras ursprungsländer (6/14 arbetssökande). Trots att frågorna 
nog kan tyckas svåra även i ett svenskt sammanhang, verkar Anina se 
frågorna som en kulturell skillnad. Frågan var Vilka frågor var svårast att 
svara på? 

(108) Efterintervju med Anina 

1 Anina:  ah starka och svaga sidor det är det är annorlunda 
2    kultur och ah det ändras nu i Ukraina också men jag  
3     är uppvuxen så att man ska inte berömma sej själv  
4     inte så ofta man var i situation när man skulle  
5    sälja sej  

 
Liksom många andra säger Carmen att frågor om personlighet inte 
förekommer i hemlandet. Carmen har arbetat flera år i Filippinerna men vi 
har bara hennes egen erfarenhet att lita till här.  
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(109) Efterintervju med Carmen 

1 Carmen:  dom är inte så intresserade av att veta dej mer  
2    personlighet […] det är första gången att nån som  
3    frågar mej ja om min barndom så där […] 

 
Behnaz berättar här om sin första intervju i Sverige. 

(110) Efterintervju med Behnaz 

1 Behnaz:  min första gång jag var mycket nervös för att jag  
2    har inte förberett mig och det var mycket konstigt  
3    för mig till exempel att berätta jag vad jag är bra  
4    på eller vad är jag dålig på  

 
Några från östra Europa tycker också att det är känsligt med frågor om 
föräldrar, speciellt fäder. Detta kan förklara vissa interaktionella strategier 
som används som undvikandestrategier. Alina menar att den tredje huvud-
frågan var den svåraste frågan och att hon inte kunde svara.  

(111) Efterintervju med Alina 

1 Alina:  ehm för att kanske den frågan som jag kunde inte eh 
2    svara riktigt korrekt och angående min inte  
3    bakgrund att som vad hjälpte mej eller v va vem jag  
4     är liksom vad hjälpte mej i livet att bli den som  
5     jag är det det det det ah jag visste inte vad ska  
6     jag svara  

 
Många uttrycker också att trots att de tre frågorna kändes svåra, så tycker 
man det är bra frågor som speglar och förklarar vem man är. Det övergrip-
ande intrycket är att de arbetssökande är mycket nöjda med intervjuerna och 
med rekryteraren:  
 

− Rita hon var väldigt duktig på att genomföra intervju  
− det var en ganska bra atmosfär det var lätt att berätta  
− det var jätteroligt och avslappnad det var man kände sig bekväm  
− det var väldigt intressant olika frågor som jag hade inte tänkt mej att 

skulle kunna komma men ja det var bra  
− här jag känner mej jättetrygg och att jag kan verkligen säga vad jag 

menar.  
 

Att man är ovan vid frågorna kan få till följd att man dröjer med svaret och 
inte har så lätt att uttrycka sig nyanserat på svenska. Alexandra, Diana och 
Dolores får representera de andra och deras tankar kring problemet att sakna 
ord och nyanser i språket (7/14 arbetssökande). Frågan var Har du tillräck-
ligt med språk för att klara dig i denna situation? 
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(112) Efterintervju med Alexandra 

1 Alexandra:  jag känner mig lite obekväm när man måste prata den  
2    enklaste språk som finns 

(113) Efterintervju med Diana 

1  Diana: och det är jättefrustrerande när man säger okej  
2    kanske pratar jag som ett barn men jag har jag har  
3    kapacitet för att jobba 

(114) Efterintervju med Dolores 

1  Dolores: jag vet inte om jag visar verkligen vem jag är när  
2    jag pratar svenska jag vet inte jag tror att jag  
3    kan visa ganska mycket för att till slut hon sa  
4    några saker till mej som jag kan märka att hon  
5    förstår hon förstod vad jag menade då det är viktig  
6    […] ibland tycker jag naturligtvis jag har inte  
7    samma ordförråd som jag har på spanska och jag vet  
8    inte om när jag pratar låter lite för barnsligt  
9    eller inte  

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de arbetssökandes upplevelse 
av att frågorna känns svåra för det första hänger samman med frågornas 
personliga karaktär. Då det gäller de kommunikativa dilemman som fråg-
orna speglar är det bara problemet att man inte får berömma sig själv som 
nämns, inte balansgången att tala om sina svaga sidor på ett diplomatiskt 
sätt. För det andra kan, enligt några av de arbetssökande, svårigheten knytas 
till den kulturella skillnaden mellan rekryteringsförfarandet i olika länder. 
Denna typ av frågor sägs vara ovanliga i några av de länder som de arbets-
sökande representerar. Medan rekryteraren fokuserar den institutionella 
aktiviteten från sitt perspektiv och delvis aktivt förbereder för svaren i sina 
frågor, verkar många arbetssökande alltså känna sig begränsade av frågor-
nas personliga prägel, den kulturella skillnaden och det språkliga uttrycket. 
Detta kan bland annat få till följd att det ibland är svårt för den arbetssök-
ande att hitta lämpliga ord för hur man vill beskriva sig själv. Svaret kan 
därför fördröjas genom pauser, upprepningar, metakommentarer, undvik-
andestrategier eller genom att man inte preciserar eller nyanserar sig från 
början utan ger ett i Ritas ögon för allmänt svar.  



8 Metakommunikativa aktiviteter 

I kapitel 6 gällde min analys hur bilden av den arbetssökande konstrueras, 
dvs. rekonstrueras och samkonstrueras i de tre sekvenserna. Utgångspunkt-
en för den interaktionella analysen togs i de tre kommunikativa aktiviteterna 
och belysningen inriktades mot de gemensamma dragen. Resultaten visade 
bland annat att rekryteraren aktivt arbetar med att skapa samförstånd, bland 
annat genom konstruktionen av frågeturer och olika typer av utbyggda upp-
följningar i vilka hon visar sin tolkning av samtalet. 

Det förefaller rimligt att tänka sig att det i samtal mellan personer med 
olika språklig och kulturell bakgrund är viktigt att arbeta öppet, reflekte-
rande och mer metaspråkligt tydligt med den meningsskapande processen. 
Arbetet för samförstånd sker i och utgår från en på olika sätt asymmetrisk 
situation med både (institutionellt och kulturellt) olika och (språkligt och 
kulturellt) ojämlika tillgångar på kommunikativa och kontextuella resurser.  

Syftet med detta kapitel är att jämföra erfarenhetsintervjuerna med fokus 
på en sådan metakommunikativ nivå. De språkliga aktiviteter som analy-
seras kallar jag här med en ganska allmän term metakommunikativa aktivi-
teter (meta-communicative acts, Clark 1996:241). Det handlar om språkliga 
aktiviteter i vilka samtalsdeltagarna på en mer expressiv nivå visar sin tolk-
ning och förståelse av samtalet. Yttrandena blir härigenom i sig själva före-
mål för reflexion. Sådana aktiviteter kan vara metakommentarer om att det 
är en svår fråga; det kan gälla initiativ till reparationer då man inte förstår; 
det kan gälla omformuleringar som visar hur man tolkar det som sägs.   

En frågeställning som följer av resultaten i den interaktionella analysen är 
på vilket sätt man i de studerade erfarenhetsintervjuerna kan se prov på en 
metaspråklig och metakulturell medvetenhet som skulle kunna knytas till de 
förutsättningar som råder och som kanske skiljer samtalen från mer språk-
ligt och kulturellt symmetriska samtal. Jag belyser i detta kapitel därför hur 
arbetet för gemensam förståelse i några enskilda samtal kan se ut och skiljer 
sig åt. Jag analyserar samtal där deltagarna är mer öppet metakommunika-
tivt aktiva genom explicita verbala strategier i vilka man visar sin tolkning 
av samtalet och jämför dem med samtal där deltagarna samverkar mindre 
öppet. Hur ter sig och hur upplevs dessa olika typer av samtal? Och vad 
föranleder ett metakommunikativt arbete i samtalen? 

8.1 Analysmodell 
Rampton (2001:276) menar att möten där kulturella skillnader mellan 
deltagarna görs relevanta i diskursen medför en högre grad av metaspråklig 
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och metakulturell medvetenhet (se 3.3). En sådan tanke stöds även av de 
resultat Bremer m.fl. (1996:105) tar upp i sin studie av meningsskapande i 
institutionella andraspråkssamtal (se 2.3). Bremer m.fl. menar att andra-
språkstalare för att kunna hävda sig i institutionella situationer måste ta en 
mer aktiv roll i interaktionen genom att visa hur man förstår eller inte för-
står. De tar även upp några vanliga interaktionella mönster i diskursen hos 
de andraspråkstalare som verkar mer medvetna om lärandeprocessen och 
om nödvändigheten av att arbeta med att förstå och bli förstådd. En sådan 
medvetenhet innebär (min översättning) 
 

1. att använda metaspråkliga kommentarer om förståelse och brist på 
förståelse och att vara uppmärksam då det gäller språkliga drag, 

2. att ta initiativ snarare än att vara beroende av majoritetsrepresentanten i 
interaktionen, 

3. att hantera ansiktsarbetet på ett lyhört sätt, 
4. att visa en allmän medvetenhet om dessa frågor. 
 

Denna önskan om eller tro på ett mer aktivt och öppet arbete för sam-
förstånd måste dock ses i relation till Clarks princip om minsta möjliga an-
strängning (3.5.2). Samtal kan kännas påfrestande eller ansträngande om det 
finns för många sidospår.  Risken är att personer i en sådan interaktion blir 
bemötta med negativa attityder. Clarks effektivitetsprincip kan därför i för-
längningen ses som en del av det sociala ansiktsarbetet. Aston (1986:128) 
varnar under titeln ”Trouble-shooting in interaction with learners: the more 
the merrier?” för en övertro på det positiva i ett alltför öppet förståelse-
arbete i andraspråkssammanhang och menar att vikten av det sociala 
ansiktsarbetet i en ojämlik relation inte får underskattas (vilket även Bremer 
m.fl. uppmärksammar i punkt 3 ovan). Problemet för den som vill vara mer 
explicit i arbetet för samförstånd, vare sig det gäller modersmålstalaren eller 
andraspråkstalaren, ligger alltså i balansen mellan att uppnå tillräcklig inter-
subjektivitet och att vara effektiv utan att ansiktet hotas. I denna balansgång 
kan även ligga olikheter i mötet mellan en svensk samtalskultur och andras 
samtalsstilar. 

 Enligt Clark ägnar samtalsdeltagare sig i spår 2 (track 2, Clark 
1996:241) åt det metakommunikativa projektet att nå samförstånd: ”It is in 
track 2 that contributors ask for confirmation or invite completions, and 
respondents provide acknowledgements and other evidence of understan-
ding.” (1996:252.) Att skapa en heltäckande bild av detta projekt och de 
ingående aktiviteterna på alla språkliga, verbala och icke-verbala nivåer och 
hur de interagerar i ett samtal torde vara en omöjlighet, bland annat efter-
som ett grundläggande drag är att mening skapas och uttrycks implicit 
(Linell 2002:47ff). Jag kommer här att beskriva några av de aktiviteter som 
kan ses som del av detta metakommunikativa projekt. Såsom metakommu-
nikativa aktiviteter som mer explicit riktar sig till projektet att nå samför-
stånd i samtalen är de öppnare för insyn. De aktiviteter jag valt för analysen 
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utgår från den sekventiella modellen för samtalen (se Figur 4, kapitel 6.1). 
För att kunna jämföra samtalen har jag valt ut ett antal aktiviteter efter 
följande principer: 
  

1. Samtalsbidragen ska utgöra verbala initiativ till interaktiva kommuni-
kativa handlingar. Responsen kan vara verbal eller icke-verbal. Det inne-
bär att minimala responser och återkopplingssignaler inte tas med. (Var 
det egentliga initiativet till aktiviteten ligger kan dock vara svårt att säga 
då även olika icke-verbala drag, som tvekan, pauser, blickar eller gester, 
kan bidra till att en explicit verbal aktivitet initieras.)  

2. Bidragen ska ha visat sig vara återkommande drag i de tre sekvenserna 
utifrån analysen av den interaktionella ordningen i samtalen i kapitel 6.  

3. En av aktivitetens funktioner ska vara att explicit öka eller säkra för-
ståelsen och att skapa tydligare samförstånd i samtalet. Det innebär att 
varken rena svarsyttranden eller de uppföljningar i tredje turen som ut-
görs av kommentarer tas med (eftersom de oftast uttrycker förståelse 
implicit). I stället koncentreras denna analys på samtalsbidrag som mer 
explicit visar en tolkning av samtalet. 

 

Initiativ till aktiviteterna kan för det första vara i huvudsak proaktiva, dvs. 
det är drag som försöker förebygga förståelseproblem i de följande turerna. 
Initiativ kan också vara i huvudsak retroaktiva, dvs. syfta bakåt till före-
gående tur. Bland de retroaktiva dragen skiljer jag mellan negativa och 
positiva tecken på förståelse (negative och positive evidence i Clarks ter-
minologi, se 3.5.2 och 6.1.3). Negativa tecken på förståelse innebär här att 
deltagarna explicit uttrycker att de inte hör, uppfattar eller förstår, vilket för-
anleder olika typer av sidosekvenser och reparationsarbete innan man kan 
göra ett gemensamt avslut och gå vidare i samtalet. Positiva tecken å andra 
sidan signalerar förståelse genom en explicit tolkning av tidigare yttranden. 

Aktiviteterna initieras både av rekryteraren och av den arbetssökande. I 
det följande beskrivs de i den ordning de förekommer inom sekvenserna, 
men i Tabell 9 är aktiviteterna omgrupperade och indelade efter initiativ 
som ses som i huvudsak proaktiva respektive retroaktiva. 

Tabell 9. Översikt över metakommunikativa aktiviteter 

 Proaktiva initiativ  
i rollen som talare 

Retroaktiva initiativ  
i rollen som lyssnare 

 Förebygger själv 
problem 

Ber om hjälp 
med problem 

Visar problem 
med förståelsen 

Visar förståelse 

Arbetssökande a. Meta-
kommentar  

b. Ber om hjälp 
i sitt svar  

c. Förstår ej 
(delar av) frågan 

d. Upprepning/ 
omformulering 
av frågan 

Rekryterare e. Flerledad 
frågetur  
 

f. – g. Förstår ej 
(delar av) svaret 

h. Upprepning/ 
omformulering 
av svar 
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För det första gäller det rekryterarens frågetur. Ett drag i frågeturen som i 
analysen av den interaktionella ordningen förefaller vara viktigt i förståelse-
arbetet är hur turen i huvudfrågan konstrueras. Om frågeturen är uppbyggd i 
flera led kan den tänkas förebygga förståelseproblem genom att dessa led 
belyser och tolkar huvudfrågan på alternativa sätt.40 Det sker speciellt i 
sekvens tre (se 6.4.1) där frågeturen kan anses som svårast, både språkligt 
och innehållsligt. För denna analys har jag beräknat hur många hjälpled 
frågeturerna i sekvens 3 alstrar i varje samtal innan den arbetssökande ger 
en första respons (se punkt e. i Tabell 9).  

Nästföljande kategorier kommer från turövergången då frågeturen tas upp 
av den arbetssökande. Ett retroaktivt drag som visar negativt tecken på för-
ståelse är då den arbetssökande explicit visar att hon inte förstår frågan, 
vilket exempelvis händer i sekvens 3 (kan du eh beskriva) (se punkt c. i 
Tabell 9). Ett positivt tecken på förståelse är i gengäld då den arbetssökande 
upprepar eller omformulerar (delar av) frågan då den tas upp (starka sidor 
ja) (se punkt d. i Tabell 9). Upprepningen kan uppfattas som en extra kon-
troll av att frågan uppfattats korrekt. (Upprepning av frågan kan ibland 
också vara tecken på att den arbetssökande inte förstår, vilket då förts till 
gruppen negativa tecken.) Som en proaktiv aktivitet i upptaget av frågan har 
jag kategoriserat metakommentarer som föregriper svaret (se punkt a. i 
Tabell 9). Sådana metakommentarer kan exempelvis vara att det är en svår 
fråga. (Kommentarer som det vet jag inte har dock inte kategoriserats hit då 
de ligger nära ett svar.)  

I den arbetssökandes svarstur förekommer förebyggande initiativ i vilka 
hon ber om hjälp. I en kort sidosekvens kan då den arbetssökande exempel-
vis be om hjälp med ett ord (vad heter) eller visa genom osäkerhets-
markörer och första delen av satser och ord att hon har problem (dom är 
också eh om man kan säga konst eh ehm eh) (se punkt b. i Tabell 9). Denna 
typ av proaktivt arbete görs inte av rekryteraren (se punkt f. i Tabell 9). Hon 
ber inte den arbetssökande om hjälp på detta sätt.  

Rekryterarens uppföljning kan utgöras av en retroaktiv följdfråga i vilken 
hon ber om förtydliganden, både av innehållet (Hur då envis?) och av en-
skilda ord som hon inte uppfattat eller förstått (se punkt g. i Tabell 9).  Jag 
har däremot här uteslutit följdfrågor som gäller en fördjupning av inne-
hållet, vilket ju antyder förståelse av svaret (På vilket sätt har det präglat 
dig?). Slutligen handlar det om drag i uppföljningen som visar att rekrytera-
ren förstått, det kan vara upprepningar som ekopåståenden eller om-
formuleringar av svaret (se punkt h. i Tabell 9). De är explicita tecken på 
hur hon förstår och tolkar den arbetssökande.  

Jag beaktar här alltså inte själva svarsyttrandena, minimala responser 
eller kommentarer. Inte heller behandlar jag upprepningar av rekryterarens 

                                           
40 Frågeturerna i de tre sekvenserna rymmer även ett retroaktivt drag då de kommer i 
mitten av samtalen och rekryteraren därför redan har bildat sig en uppfattning om varje 
arbetssökande. 
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omformuleringar som ibland görs av de arbetssökande. De ses inte som nya 
initiativ utan har i stället en stark responsfunktion. 

Jag har genom analysen av den interaktionella ordningen identifierat de 
tillfällen då rekryteraren eller en arbetssökande tar initiativ till dessa fyra 
typer av proaktiva och retroaktiva metakommunikativa aktiviteter inriktade 
mer explicit på förståelse. Därigenom får jag en möjlighet att jämföra sam-
talen och se hur aktiva rekryteraren respektive den arbetssökande är i varje 
samtal då det gäller att ta sådana initiativ. Det är viktigt att poängtera att 
jämförelsen gäller just dessa verbala aktiviteter och inte är en allmän kart-
läggning av alla förståelseskapande aktiviteter som är möjliga inom 
samtalets ram. 

I syfte att sätta samtalen i relation till varandra har jag beräknat hur 
vanliga dessa aktiviteter är i varje enskilt samtal. I ett första steg har jag 
därför räknat antal förekomster (dvs. tagna initiativ) i varje samtal då det 
gäller dessa aktiviteter (se Bilaga 5).41 Antalet förekomster av varje typ av 
aktivitet (punkt a–h i Tabell 9) har därefter omvandlats till ett tal mellan ett 
och sex som illustrerar hur vanlig aktiviteten är i ett samtal jämfört med 
samma aktivitet i de andra samtalen. Det betyder exempelvis att den arbets-
sökandes faktiska antal metakommentarer är färre än rekryterarens faktiska 
antal omformuleringar, men det är i denna jämförelse oviktigt eftersom de 
endast satts i relation till samma typ av aktivitet i de andra samtalen. Målet 
har varit att varje typ av aktivitet tilldelas en faktor mellan ett och sex som 
alltså visar hur vanlig aktiviteten är i varje samtal i förhållande till samma 
aktivitet i andra samtal. Värde 1 innebär få förekomster, värde 6 många 
förekomster. Dessa värden kan sedan användas för att beskriva mönstren i 
varje enskilt samtal i relation till de andra samtalen (se 8.3–8.6). 

I nästa steg har värdena för aktiviteterna i varje enskilt samtal lagts 
samman. Det totala värdet för den arbetssökande har dividerats med fyra 
och för rekryteraren med tre (eftersom hon inte har några proaktiva aktivi-
teter där hon ber om hjälp).42 Detta speglar uppdelningen i fyra typer av 
aktiviteter, två proaktiva och två retroaktiva (se Tabell 9). Därigenom er-
håller varje deltagare ett medelvärde som visar varje persons aktivitet totalt 
i samtalet. I denna beräkning har jag sålunda givit de olika typerna av meta-
kommunikativa aktiviteter lika värde eftersom det illustrerar vilka aktivite-
ter som är möjliga och som används i de olika stegen i varje sekvens. Man 
kan också tänka sig andra mer förfinade beskrivningar, men jag har nöjt mig 
med att ge aktiviteterna lika vikt eftersom syftet endast har varit att få en 
grov uppskattning av hur vanliga aktiviteterna är i samtalen för rekryteraren 
respektive den arbetssökande för att i nästa steg välja ut fyra samtal att 
beskriva närmare. 

                                           
41 Sekvenserna är ungefär lika långa i samtalen. 
42 Man skulle även kunna dividera med fyra då denna möjlighet står till buds även för 
rekryteraren.  
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Medelvärdet för varje deltagare har därefter lagts in som ett variabelvärde 
i ett spridningsdiagram och samtalen fördelar sig då som i Figur 6, där 
punkterna illustrerar de fjorton samtalen. Den arbetssökandes aktiviteter 
illustreras på x-axeln och rekryterarens på y-axeln. Ett lågt värde motsvarar 
få initiativ och ett högt värde relativt sett fler initiativ.  
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Figur 6. Jämförelse mellan samtalen. Rekryterarens och den arbetssökandes 
initiativ till metakommunikativa aktiviteter. (Samtal 1–14. För samtal 13 gäller 
värdena endast sekvens 1 och 2.) 

Bland de fjorton samtalen kan då rent teoretiskt och förenklat ett mönster 
med fyra ytterligheter uppstå. För det första finns samtal i vilka rekryteraren 
(R) initierar många av de meningsskapande aktiviteterna medan den arbets-
sökande (A) inte gör det: (R+) (A–). Dessa samtal återfinns i den övre 
vänstra kvartilen. För det andra kan den arbetssökande i stället vara aktivare 
medan rekryteraren är passiv i detta arbete: (R–) (A+). Dessa samtal åter-
finns i den nedre högra kvartilen. För det tredje kan båda underlåta att expli-
cit ta metakommunikativa initiativ: (R–, A–), vilket syns i den nedre vänstra 
kvartilen. För det fjärde kan båda vara aktiva: (R+, A+).  Dessa samtal åter-
finns i den övre högra kvartilen. 

Jag kommer i det följande att beskriva och jämföra samtalen utifrån 
denna sammanställning. I ett första steg försöker jag se vad jämförelsen 
mellan de fjorton samtalen kan säga oss i stora drag. Kvantifieringen har 
dock som syfte att underbygga valet av fyra samtal för en mer kvalitativ 
analys i vilka de interaktionella mönstren för de metakommunikativa  akti-
viteterna ser olika ut.  Därför fördjupas i nästa steg analysen av de fyra sam-
tal som utgör ytterligheterna i diagrammet. 
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8.2 Övergripande resultat 
Vi kan för det första konstatera att det inte finns något positivt samband 
mellan variablerna aktiv rekryterare och aktiv arbetssökande. Att den ena 
parten initierar många aktiviteter medför inte automatiskt att så är fallet för 
båda parter. Detta är inte heller väntat då man betänker de skilda roller, och 
därmed rättigheter till initiativ, som deltagarna har i samtalet. Men vi kan 
också konstatera att samtalen skiljer sig en hel del från varandra, trots att 
rollfördelningen ur verksamhetssynpunkt är lika i alla samtal. Spridningen 
för rekryteraren respektive de arbetssökande är dock snarlik och ligger på 
ungefär tre enheter (rekryteraren mellan 1 och 4, de arbetssökande mellan 
0,5 och 3,25).  

Rent allmänt är det tydligt att rekryteraren överlag tar fler initiativ än de 
arbetssökande då det gäller de utvalda aktiviteterna. De flesta samtal ligger i 
den kvartil i diagrammet som illustrerar aktiv rekryterare och mindre aktiv 
arbetssökande. Studerar man vad som ligger bakom rekryterarens medel-
värden syns detta främst i de retroaktiva drag då rekryteraren visar för-
ståelse. Speciellt antalet omformuleringar av den arbetssökandes svar är 
stort i jämförelse med alla de övriga aktiviteterna, både i faktiska tal och 
jämförelsevis mellan aktiviteterna. De utgör en stor andel av rekryterarens 
förståelsearbete. Detta torde delvis ses som en konsekvens av den roll hon 
har i samtalet. Hon sköter sin institutionella roll att fylla i blanketten, men 
hon är även den som avslutar svarstopikerna och avgör att samförstånd 
skapats, vilket många gånger sker genom en omformulering av den arbets-
sökandes svar. Rent interaktionellt skulle hon också kunna göra detta 
genom en minimal respons. 

Om de retroaktiva dragen dominerar rekryterarens aktiviteter, är det i 
stället de proaktiva dragen som dominerar de arbetssökandes. Genom meta-
kommentarer och genom att ibland be om hjälp i sitt svar fokuserar de 
arbetssökande i förståelsearbetet på konstruktionen av sina svar, vilket ock-
så förefaller naturligt i sammanhanget. Det ingår inte på samma sätt i deras 
interaktionella roll att bekräfta att förståelse uppnåtts. 

Det mest ansiktshotande draget är förmodligen att uttryckligen fråga om 
sådant man inte förstår. Då det gäller de retroaktiva aktiviteter då deltagarna 
visar problem med förståelsen på något sätt uppvisar rekryteraren många 
fler aktiviteter än de arbetssökande, ungefär fyra gånger så många aktivi-
teter i faktiska tal. (Rekryteraren 31 tillfällen, de arbetssökande 7 tillfällen.) 
Oftast handlar det om något hon inte uppfattar eller förstår (10/14 samtal). I 
den fortsatta analysen i detta kapitel kommer jag att mer ingående gå in på 
hur dessa reparationsinitiativ kan se ut.  

De arbetssökande har sitt ursprung i olika nationella kulturer. Samtal 1–8 
har arbetssökande från nordöstra Europa, samtal 9 och 10 från Mellan-
östern, samtal 11 och 12 från bortre Asien och samtal 13 och 14 från Syd-
amerika. Alla arbetssökande från nordöstra Europa, med ett markant undan-
tag (samtal 8), har i spridningsdiagrammet samlats i den övre vänstra 
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kvartilen med en rekryterare som tar många initiativ och en arbetssökande 
som tar färre sådana. De två arbetssökande från Mellanöstern (9 och 10) 
deltar bägge i samtal där båda parter är relativt aktiva att nå samförstånd, 
medan de två från Sydamerika är mindre aktiva samtidigt som även rekryt-
eraren tar färre initiativ. I samtal 12 intervjuas en arbetssökande från Filip-
pinerna. Det är intressant att konstatera att samtalet med henne ligger i när-
heten av samtal 13 och 14 med de arbetssökande från Sydamerika. Filippin-
erna var spansk koloni i trehundra år och kanske har samtalsmönster på-
verkats av detta. Det återstående samtalet, nummer 11, sticker ut då den 
arbetssökande tar många metakommunikativa initiativ. Hon är från Japan.  

Utifrån denna sammanställning har jag valt att undersöka fyra samtal 
närmare, nämligen de som närmar sig ytterligheterna i diagrammet. Det 
gäller samtal 10 där båda parter tar många initiativ, samtal 5 i vilket rekryt-
eraren är aktiv och den arbetssökande mindre aktiv i sina initiativ, samtal 8 i 
vilket rekryteraren är passiv och den arbetssökande aktiv och slutligen sam-
tal 12 där få initiativ gäller det explicita förståelsearbetet. Jag vill under-
stryka att detta urval bygger på medelvärden.  

I Tabell 10 ges först en översikt över de värden som gäller för aktivitet-
erna i de fyra utvalda samtalen. 

Tabell 10. Antal initiativ till metakommunikativa aktiviteter i fyra samtal 
(Värde 1–6, 1 är få förekomster, 6 är många förekomster) 

Samtal Aktivitets-
grad 

Proaktiva Retroaktiva 

  Förebygger 
själv problem 

Ber om hjälp 
med problem  

Visar 
problem med 
förståelsen  

Visar 
förståelse 

  R        A R        A R        A R        A 
10. Bahar  A+            3            6            4            0 
      Rita  R+ 2 – 4 6 
5.   Anina A–            1            1            2            0 
      Rita R+ 2 – 3 6 
8.   Aneta A+            3            6            0            1 
      Rita R– 1 – 0 2 
12. Carmen A–            0            0            0            2 
      Rita R– 3 – 0 2 

 
En av frågeställningarna i jämförelsen mellan dessa samtal är naturligtvis på 
vilket sätt och varför samtalen skiljer sig åt utifrån förutsättningen att alla 
arbetssökande intervjuas av samma rekryterare. Vad föranleder den arbets-
sökande att ta initiativ trots att hon inte har samma interaktionella rätt-
igheter som rekryteraren? Beter sig rekryteraren annorlunda då den arbets-
sökande tar fler initiativ jämfört med de samtal där hon är mindre aktiv? 

I denna analys har jag för det första använt huvudmaterialet för att se hur 
aktiviteterna ser ut interaktionellt. För det andra har jag använt det komplet-



 178

terande materialet för att bättre kunna belysa och ge förklaringar till skillna-
derna mellan samtalen. Det innebär att jag använt rekryterarens samman-
fattning och återkoppling i slutet av intervjun, enkäten till rekryteraren (se 
Bilaga 2), min efterintervju med de arbetssökande (se Bilaga 3), en enkät 
till de arbetssökandes lärare i svenska samt de arbetssökandes resultat på ett 
språkfärdighetsprov i svenska (se 4.2.2.3). 

I beskrivningen av varje samtal berättar jag inledningsvis något om den 
arbetssökandes bakgrund. Därefter ger jag exempel från samtalen och lyfter 
fram viktiga delar i dem som kan belysa hur arbetet att uttrycka och nå 
samförstånd går till och skiljer sig mellan de fyra samtalen.  

8.3 Samtal 10 med Bahar 
Samtal 10 innehåller förhållandevis många initiativ från båda parter i syfte 
att skapa samförstånd (R+, A+). Det som främst utmärker samtalet är att det 
är ett av de samtal som innehåller flest initiativ bland de arbetssökande då 
det gäller proaktiva drag (3+6 i Tabell 11) och flest initiativ från rekryt-
eraren då det gäller retroaktiva drag (4+6 i Tabell 11).   

Tabell 11. Antal initiativ till metakommunikativa aktiviteter i samtal 10 (Värde 1–6) 

 Proaktiva Retroaktiva 
 Förebygger själv 

problem 
Ber om hjälp 
med problem 

Visar problem 
med förståelsen  

Visar förståelse 

 R        A R        A R        A R        A 
 Bahar     A+            3            6            4            0 
 Rita        R+ 2 – 4 6 
 
Clarks princip om minsta möjliga ansträngning för parterna kan innebära att 
denna typ av samtal är minst ekonomisk då det gäller den tid och ansträng-
ning som deltagarna måste lägga ned på att förstå varandra. Enligt Clark be-
höver parterna då speciella skäl för att arbeta extra mycket för att nå sam-
förstånd (a special reason, Clark 1996:250). Frågan är om en analys av 
samtalsbidragen kan säga oss något mer om de särskilda skäl som föreligger 
här. 

Rita intervjuar i samtalet Bahar. Hon är 25 år och har varit i Sverige 
ungefär två år tillsammans med sin man. De kommer båda från Iran, där 
Bahar etniskt har sitt ursprung i en stor minoritetsgrupp. Bahar är biomedi-
cinsk analytiker och har nyligen haft ett första tillfälligt sådant arbete i 
Sverige. Intervjun för det arbetet är den enda anställningsintervju hon 
genomgått, och den handlade enligt henne mycket om de arbetsuppgifter 
hon skulle utföra på laboratoriet.  

I två år har hon läst svenska. I det avslutande provet i svenska fick hon 
några månader efter erfarenhetsintervjun godkänt betyg. I det avslutande 
läsförståelseprovet fick hon dock inte godkänt i det första provförsöket, 
medan den muntliga och skriftliga delen då var godkända.  
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I efterintervjun framkommer det att Bahar tänker mycket på språk och 
grammatik då hon talar. Hemma talar hon ingen svenska utan det enda till-
fället är på kursen i svenska. Hon är dock mån om att få kontakt med 
svenskar, både för att få förståelse för det svenska samhället och för att 
använda sin svenska. En av hennes lärare i svenska beskriver henne som 
”tillbakadragen”, men i intervjun verkar hon vara aktiv och diskussions-
benägen, dock på ett ganska försiktigt sätt. Rita har i sin bedömning av 
samtalet angett att Bahar besvarade frågorna ”lagom långt” (3 på skala 1–5) 
(se Bilaga 2), vilket även de flesta andra arbetssökande fått som bedömning.  

Sedan Rita har samtalat med Bahar om hennes yrke, kommer samtalet in 
på frågorna om personlighet. Detta sker i den 26:e minuten, strax efter 
mitten av samtalet. Rita inleder med frågan Vad har präglat dig?, vilket inte 
är det vanliga mönstret i intervjuerna, som i stället vanligtvis inleds med 
frågan om starka egenskaper. Rita säger i rad 5 att det är en lite svår fråga.  

Bahar visar i exempel (115) att hon har problem med frågan genom 
osäkerhetsmarkören eh (rad 6) och hon ställer då en fråga till Rita (rad 8 
och 10). När hon har förstått ger hon metakommentarer om att detta är en 
svår fråga att besvara (rad 17, 19 och 21), vilket återigen bekräftas av Rita. 

(115) Samtal 10 med Bahar 

1 Rita:  VÄNDER BLAD om vi tittar på dej som som (2.0) 
2    person lite  
3 Bahar: mm 
4 Rita:  vad tycker du har präglat dej att du är den du är  
5    idag det är en lite svår fråga men  
6 Bahar:  eh 
7 Rita:  vad tycker du har präglat dej att du är  
8 Bahar: → kan du eh 
9 Rita:  det kan vara 
10 Bahar: → beskri[va 
11 Rita:             [ja det kan vara till exemplet om din (3.0)  
12    att man har upplevt vissa saker som gör att man är  
13    på ett visst sätt eller att man har haft nån  
14    förebild som har varit viktig för en som man eh mm  
15    också jag tänker på uppväxt miljö (.) vissa bitar  
16    förstår du hur jag menar 
17 Bahar: ah ja men det är jättesvårt [att säga SKRATT 
18 Rita:                             [ja det är en svår fråga  
19 Bahar: hur kan man svara 
20 Rita:  ja 
21 Bahar: säga 
22   (4.0) 
23 Rita:  nåt som du kanske s- gjorde ofta som som barn 
24 Bahar: eh mm 
25 Rita:  eller som (.) i familjen hemma [som gjorde att det>>  
26 Bahar:                     [eh det som (2.0)>>  
27 Rita:  >>har präglat dej 
28 Bahar: >>är märkligt hemma (.) jag läsa mycket böcker 
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Bahars initiativ (kan du eh beskriva) (en annan-initierad självreparation) 
leder till en sidosekvens i vilken Rita ger inte mindre än fem exempel på 
områden varifrån Bahar kan hämta ett svar (rad 12–15, 23, 25). Av Bahars 
ansiktsuttryck att döma på videobilden är det först då Rita säger som barn 
(rad 23) som Bahar finner början till ett svar. Då höjer hon på ögonbrynen 
och hennes mm i rad 24 åtföljs av ett tonfall som förmedlar betydelsen av 
det svenska aha. Det krävs alltså en hel del tid och förhandling innan Bahar 
inleder sin svarstur i rad 26. 

På min fråga i efterintervjun om de alltid förstod varandra visar Bahar att 
hon är medveten om problemet med frågan Vad har präglat dig?  

(116) Efterintervju med Bahar  

1 GS:   var det nåt ställe som ni inte förstod varandra du 
2    och Rita (.) var det några missförstånd 
3 Bahar:  ja när hon sa det vad präglar mej 
4 GS:   präglar mej  
5 Bahar:  ja präglar då förstod jag vad hon menar men på 
6    vilket det finns många saker som kommer i bilden 
7    att man kan svara men vad skulle han få svaret det 
8    var viktigt att svara på denna 

 
Problemet för Bahar förefaller handla om vilken typ av svar som förväntas 
snarare än om problem med ordet prägla. Hon verkar även tycka att det är 
viktigt att ge ett bra svar på frågan. Begreppet förståelse har många bottnar 
och på ett plan verkar Bahar alltså ha förstått frågan, men på ett annat plan 
är denna förståelse inte tillräcklig för att hon ska kunna ge ett tillfreds-
ställande svar. Rita verkar lyhörd för hennes problem genom de alternativ 
hon ger och hon visar också tydligt i sin uppföljning av Bahars svar i (117) 
att hon är nöjd med svaret. 

(117) Samtal 10 med Bahar 

1 Rita:  men det det jag ska tala om för dej att du svarade 
2    väldigt bra på den frågan för det var precis dom  
3    här bitarna som som jag var lite ute efter för man  
4    har ju vissa saker som man bär med sej i form av  
5    sin personlighet och uppväxt och alltihopa och det  
6    här var ett exempel på det nåt annat […] 

 
Bahar är mån om att bli förstådd rätt, vilket också framgår av en lång svars-
topik i frågan om sidor som kan förbättras. Rita och Bahar diskuterar där 
vad det innebär att Bahar är känslig. I rad 4 i (118) frågar Rita första gången 
av totalt åtta gånger om detta (se pilarna i transkriptionen →). Den första 
frågan är utformad som en rogativ fråga som upprepar Bahars svar, en 
ekofråga. Det stämmer med mönstret att upprepningar ofta är ett neutralt 
sätt att få den arbetssökande att bygga ut sitt svar på (se 6.5.3.4). 
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(118) Samtal 10 med Bahar 

1 Rita: → ja vilka egenskaper skulle du vilja förbättra då 
2    vad vad har du som [du gör ibland 
3 Bahar:               [ah jag är känslig [människa 
4 Rita: →               [är du känslig 
5 Bahar: ja [men jag ville inte vara [så SKRATTAR 
6 Rita:       [mm       [nehe (X) SKRATTAR 

 
Rita ställer därefter en kvesitiv fråga i (rad 7) i vilken hon reparerar sig själv 
flera gånger med frågeorden vad, hur, på vilket sätt, men hon får ändå inget 
svar. Då övergår hon till en underställande fråga i rogativ form där hon själv 
specificerar genom ett exempel (rad 10).  

 
7 Rita: → vad vad hur hur ter sej det då hur tycker du på 
8    vilket sätt 
9 Bahar: mm 
10 Rita: → är du känslig är du känslig om jag ger dej kritik 

 
Rita överlappar tyst med Bahar i sin femte fråga i rad 12.  

 
11 Bahar: nej nej [inte kritik nej nej [till exempel kanske>> 
12 Rita: →             [nej nej      [°hur är du känslig° 
13 Bahar: >>(1.0) mm jag kan säga inom familjen eller när jag  
14    mm pratar med min bäste vän  
15 Rita:  °mm° 
16 Bahar: inte vänner som jag känner inte så mycket  
17 Rita:  nej 
18 Bahar: mina bästa vänner  
19 Rita:  °mm° 
20 Bahar: och när jag pratar med dom jag vill gärna att dom  
21    mm förstår mej [när dom förstår inte efter några>>  
22 Rita:                   [mm 
23 Bahar: >>år att dom eh säg nånting som det är inte rätt mm  
24    då jag blir kanske ehm (2.0) eh jag vill inte höra  
25    nånting 
26 Rita:  nej  
27 Bahar: jag håller mej tyst tyst tyst [några månader  

  […15 rader] 

 
Bahar ger här ett exempel som svar, nämligen att Bahar är känslig för att  
hennes familj och bästa vänner inte förstår henne (rad 20–21). Men det 
räcker inte för Rita som efter ytterligare förklaring frågar en sjätte (rad 28), 
en sjunde (rad 34) och en åttonde gång (rad 36). Hon ber om ett exempel. 
Som ett led i förhandlingen kan Rita alltså be om exempel, eller själv ge ett. 

 
28 Rita: → [mm mm vad vad kan det röra sej om för nånting kan  
29    det vara att du eh kan du ge ett exempel på på nån  
30    sak som du  
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31 Bahar: nåt nåt exempel mm (2.0) jag (5.0) det är svårt att  
32    [säga   
33 Rita:  [ja 
34 Rita: → kan du komma på nåt som hände sist ehm 
35 Bahar: mm 
36 Rita: → kan det vara s- frågor och 
37 Bahar: till exempel […] 
38    […10 rader] 

 
Bahar fortsätter härefter att säga att hon är känslig för att hennes vänner inte 
förstår det hon menar. Rita sammanfattar henne därefter på ett sätt som 
Bahar verkar nöjd med.  
 
39 Rita:  mm nej men det är om det är nån person som (.) om  
40    det är nån som misstolkar dej  
41 Bahar: ja ja ja  
42 Rita:  då då [blir du känslig då då d- d- då (.) det det>> 
43 Bahar:       [precis mm 
44 Rita:  >>känns inte bra för dej då [då blir du det det>>  
45 Bahar:                  [mm             
46 Rita:  >>[stör dej du tänker på det då också 
47 Bahar:   [ja ja 
48 Bahar: mm 
49 Rita:  det är viktigt att att man förstår dej rätt [är är>> 
50 Bahar:                        [mm 
51 Rita:  >>det så du menar 
52 Bahar: ja ja  
53 Rita:  du vill att man ska förstå vad du menar och [vad>> 
54 Bahar:                        [ja>> 
55 Rita:  >>du gör 
56 Bahar: >>men till exempel jag väntar inte att någon annan  
57      som jag känner inte så mycket men dom som [känner 
58 Rita:                    [mm dom>>   
59 Bahar: ja ja  
60 Rita:  >>ska förstå dej jag förstår mm  

  (2.0) 

 
Rita omformulerar här det Bahar försöker säga och använder då bland annat 
strategin att dela upp sina omformuleringar i kortare partier som hon får 
återkoppling på (installments, Clark 1996:236), vilket ibland görs när ett 
samtal är komplicerat på något sätt. I rad 39–40 inleder hon exempelvis 
med en villkorssats (om det är nån som misstolkar dej) som hon får respons 
på (ja ja ja) innan hon går vidare. Trots att hon får positivt svar (rad 52) på 
sin fråga i rad 49 och 51 (är det så du menar) upprepar hon dessutom sin 
omformulering ytterligare en gång (rad 53 och 55). Hon avslutar också 
Bahars svar genom en ifyllnad (rad 58 och 60). 

Sammanfattningsvis förefaller det som om Rita uppfattar Bahars 
förklaringar som otillräckliga, vilket leder till att hon frågar igen, omformu-
lerar men också upprepade gånger vill få sin tolkning bekräftad. Det är ett 
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bra exempel på hur preciseringen av en egenskap sker som en förhandling i 
samspel mellan rekryteraren och den arbetssökande då hennes syntax och 
ordförråd inte räcker till för att tillräckligt precisera ett svar. I blanketten 
kan vi sedan läsa om Bahar: Känslig Vill bli förstådd.  

Bahar tar även många initiativ genom att be om hjälp med viktiga nyckel-
ord. I svaret på frågan om vad som har präglat henne berättar Bahar bland 
annat att hon har läst mycket. Rita undrar då hur detta har satt sina spår, var-
vid Bahar i sitt svar frågar efter hjälp (rad 9 och 15).  

(119) Samtal 10 med Bahar  

1 Rita:  hur tycker du att att det har att du har läst  
2    mycket och och varit nyfiken då och så [hur tycker>>  
3 Bahar:             [mm 
4 Rita:  >>du att på vilket sätt har det (.) satt sina spår  
5    så att säga hos dej tror tror du 
6 Bahar: eh det är för att när jag träffar till exempel en  
7    människa 
8 Rita:  mm 
9 Bahar: → eh ah (2.0) jag är lite °vad heter° jag kan tåla en  
10    människa [vad eh 
11 Rita:          [mm du är ödmjuk  
12 Bahar: ja 
13 Rita:  lyss-  
14 Bahar: jag menar jag kan lyssna lära ehm träffa och hm 
15    → (1.0) °hur kan man säga° SKRATT [ehm  
16 Rita:              [du fördömer inte 
17    människor [så att säga nej utan du 
18 Bahar:           [ja ja  
19 Bahar: jag vill gärna prata och [känna den den människan>>  
20 Rita:             [mm ja 
21 Bahar: >>och sen […] 

 
Dessa frågor (vad heter, hur kan man säga) utmärks av tystare tal. Även 
den andra persiska arbetssökande använder uttrycket hur kan man säga. 
Man kan också tolka frågorna som ett sätt att behålla turen då man är osä-
ker, och alltså inte direkt eller enbart som en fråga om hjälp, trots att Rita 
här verkar tolkar det så.  

Bahar visar här osäkerhet proaktivt i sin roll som talare, vilket föranleder 
själv-initierade annan-reparationer. Hennes osäkerhet ger som respons om-
formuleringar av Rita (rad 11, 16–17). Ritas omformuleringar är satsform-
ade och synonyma, markerade av en omformuleringsmarkör (rad 17, så att 
säga). Omformuleringarna kommer tillsammans med en uppbackning av 
Bahars svar i den tredje turen (mm du är ödmjuk) och Bahar ger en minimal 
respons som svar.   

Rita hjälper även ibland till att fylla i då Bahar prövar ett ord utan att 
hitta rätt.  I (120) har Bahar svårt att uttala ordet reagera och hon väljer en 
variant som är felaktig trots att hon först har prövat rätt uttalsform. I samma 
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tur som Rita ger en uppbackning (reagera ja) på hennes yttrande passar hon 
då på att rätta henne och Bahar upprepar den rätta formen.   

(120) Samtal 10 med Bahar  

1 Bahar:  […] människan förstår inte mej jag måste (1.0) rea-  
2    re- reagera regera [mej  
3 Rita:                          [reagera ja  
4 Bahar:  reagera mej [ja 

 
Rita säger i sin sammanfattning till Bahar i slutet av intervjun att hon tycker 
att hon är öppen och duktig på att prata (du är duktig på att prata du har 
liksom bra blick så här). Eventuellt kan ordet ”duktig” antyda att samtalet 
går bra trots att språkförmågan kanske inte är den bästa. Trots Bahars 
många initiativ menar Rita också att Bahar hindras av sin rädsla för att det 
ska bli fel (prata mera våga mera du behöver inte alltid vara vara att det 
ska bli jättebra och du så utan ibland får man okej det får bli lite så tokigt 
ibland för du är duktig på att prata). 

Sammanfattningsvis visar analysen att åtminstone fyra skäl gör att Bahar 
tar initiativ till att nå bättre samförstånd såväl proaktivt som talare som 
retroaktivt som lyssnare. Det första är att hon inte förstår vilken typ av svar 
som förväntas på frågan Vad har präglat dig? Genom både metakommen-
tarer, osäkerhetsmarkörer och en direkt fråga markerar hon detta och ber 
Rita specificera sig. Om detta beror på institutionell/kulturell eller lexikal 
osäkerhet går inte riktigt att utröna. Förmodligen är orsakerna samman-
vävda även om den institutionella ramen verkar dominera som orsak. Det 
andra skälet är ett personligt drag. Av samtalet förstår vi att det är mycket 
viktigt för Bahar att man förstår henne rätt. För det tredje tänker hon mycket 
på det språkliga uttrycket, vilket eventuellt kan kopplas till hennes vilja att 
bli korrekt förstådd. För det fjärde räcker hennes språkliga förmåga inte all-
tid till i hennes försök att bli förstådd.  

Ritas initiativ domineras av de många omformuleringarna, speciellt i den 
tredje sekvensen. Hälften av dessa föregås på något sätt av språklig osäker-
het från Bahar, medan hälften inte gör det. Exempel på hur Bahar kan vara 
delaktig i att initiera omformuleringen ser vi i (119) där hennes tysta vad 
heter och hur kan man säga förmodligen bidrar till att Rita gör en tolkning 
av hennes svar i en omformulering. Men det är inte alltid så. I (121) gör 
Rita en omformulering utan en sådan direkt osäkerhet.  

(121) Samtal 10 med Bahar 

1 Bahar: jag kan inte vara tysta hela tiden 
2 Rita:  nej just det 
3   SKRATT 
4 Rita:  du säger vad du tycker 
5 Bahar: ja 
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Här sker i stället omformuleringen som en avslutning på topiken som hand-
lar om att Bahar måste reagera om någon inte förstår henne. 

Rita ställer också flera frågor som vi såg i (118) där egenskapen känslig 
förhandlas. Sammanfattningsvis kan sägas att Ritas initiativ har åtminstone 
två orsaker. För det första naturligtvis den institutionella rollen, vilket åter-
speglas i att omformuleringar av svaren och resultatet av förhandlingen om 
ordet känslig bildar sekventiella avslut och återfinns i blanketten. För det 
andra svarar hon på Bahars språkliga osäkerhet genom att i vissa fall ge 
språkligt stöd. Då det gäller de ord som Bahar tvekar om uttalet av sker 
denna återkoppling dock inbäddat som en del av de vanliga uppbackningar 
som ges på Bahars yttranden. Stödet sker alltså inte som fristående sek-
venser med enbart språkstödjande funktion utan alltid som en av flera funk-
tioner som yttrandet har. Detta gör att ansiktshotet blir mindre och att man 
vinner tid.  

De tillfällen då deltagarna öppet markerar att de inte förstår, vilket föran-
leder sidosekvenser, är få. Bahar gör det i upptaget av frågan vad har präg-
lat dig (se (115), Rita gör det i samband med diskussionen om egenskapen 
känslig (se (118). Dessa förhandlingar tar relativt lång tid men rör å andra 
sidan viktiga delar av intervjun. De speciella skäl som Clark efterlyser som 
orsaker till sidosekvenserna förefaller här vara förståelsen av vad som är 
institutionellt/kulturellt relevanta svar i sammanhanget.  

8.4 Samtal 5 med Anina 
Även i samtal 5 initierar Rita många aktiviteter, dock något färre än i sam-
talet med Bahar (se Tabell 10). Ritas andel retroaktiva drag dominerar även 
här (3+6 i Tabell 12), men de är något färre då det gäller problem med 
förståelsen. Bahar och Anina däremot skiljer sig markant då Anina är en av 
de arbetssökande som är minst aktiv att ta initiativ (se Figur 6). Utifrån 
Clarks beskrivning kan vi då fråga oss vilka särskilda skäl som föreligger 
för Rita att vara så aktiv i detta samtal.  

Tabell 12. Antal initiativ till metakommunikativa aktiviteter i samtal 5 (Värde 
1–6) 

 Proaktiva Retroaktiva 
 Förebygger själv 

problem 
Ber om hjälp 
med problem 

Visar problem 
med förståelsen  

Visar förståelse 

 R        A R        A R        A R        A 
Anina     A–            1            1            2            0 
Rita        R+ 2 – 3 6 

 
Anina är en ukrainska på 35 år. Hon har en doktorsgrad i matematik och har 
arbetat i Ukraina som matematiker. Anina är gift med en svensk man och 
har arbetat som vårdbiträde och kontorist i Sverige, men utan att behöva gå 
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på en regelrätt anställningsintervju. Hon nämner även i efterintervjun att 
samtalstypen är ny för henne.  

Anina har varit i Sverige i tre år och läst svenska i två. Hon talar ukrain-
ska och ryska, men mest svenska hemma. I det avslutande provet i svenska 
fick hon godkänt betyg, men det som utmärkte henne var att hon hade näst-
an högsta poäng på läsförståelsen (57 av 60 poäng). Hennes språkbehärsk-
ning verkar god.  

Två lärare som haft henne i svenska beskriver henne: den ena som 
”logisk, tystlåten och seriös”, den andra som ”klok, ambitiös och reser-
verad”. I enkäten som Rita fyller i efter intervjun markerar hon ”för kort-
fattat” (1 på skala 1–5) som svar på frågan Hur besvarade den sökande 
frågorna? (se Bilaga 2). Anina är den enda sökande som har fått detta låga 
omdöme. Även i sekvensen om vilka egenskaper hon skulle vilja förbättra 
beskriver Anina sig själv på ett sätt som stämmer med dessa omdömen, 
nämligen med adjektivet tillbakadragen (rad 6). 

(122) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: och [(1.0) andra um att (2.0) ja ganska svårt att>> 
2 Rita:     [mm 
3 Anina: >>kommunicera med människor som jaaag inte känner så 
4    [bra så det tar tid för [mej (1.0) så [ibland man>>  
5 Rita:  [°mm  [°mm°   [°mm° 
6 Anina: → >>kan tänka att jag är lite tillbakadragen  
7 Rita:  °mm°  
8    (1.0) 
9 Anina: [från början   
10 Rita:  [lite tystlåten så först  
11 Anina: mm 
12 Rita:  mm du är inte så spontan bababababa utan [mm 
13 Anina:                 [nej 
14    jag är inte såå [ofta sån som jag är nu 
15 Rita:                     [nej SKRATT 
16 Rita:  nej precis nu ska du prata SKRATT 

 
Anina säger alltså inte att hon är tillbakadragen utan att man kan tänka att 
jag är lite tillbakadragen. Hon tillägger också från början (rad 9)¸ vilket 
dubbelt markerar att detta är vad andra kan tro om henne. Att hon trivs med 
detta samtal antyds i rad 14: jag är inte såå ofta sån som jag är nu.  

Intervjun med Anina flyter ganska snabbt från fråga till fråga. Redan i 
den 17:e minuten är man inne på frågorna om personlighet, vilket är tidigast 
av alla samtal.  

Anina uttrycker få problem med förståelsen och använder väldigt få 
sådana initiativ. I sekvensen om starka sidor ger hon en metakommentar när 
Rita ber om fler starka sidor.  

(123) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: jag har svårt att (1.0) säga så [ah jag är eh 
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Även i efterintervjun påpekar hon att frågorna om starka och svaga sidor 
var de svåraste frågorna att besvara. Hon uppfattar detta som en kulturell 
skillnad mellan Sverige och Ukraina.  

(124) Efterintervju med Anina 

1 GS:  vilken fråga var mest var svårast att svara på då 
2 Anina: ah starka och svaga sidor det är det är annorlunda  
3    kultur och ah det ändras nu i Ukraina också men jag  
4    är uppvuxen så att man ska inte berömma sej själv  
5    inte så ofta man var i situation när man skulle  
6    sälja sej  

 
Vid två tillfällen visar Anina verbalt språklig osäkerhet. Först efter frågan 
vad har präglat dig, då hon upprepar ordet vad (rad 4). Vi vet dock inte om 
frågan överraskar henne, om hon inte hör eller om hon inte förstår.  

(125) Samtal 5 med Anina 

1 Rita:  VÄNDER BLAD men du om om vi tittar på eh (2.0) dej  
2    som person igen vad vad vad tycker du har präglat  
3    dej 
4 Anina: vad 
5 Rita:  vad tycker du har präglat dej att du är den person  
6    du är idag 

 
Det andra tillfället är då hon söker efter ett sammansatt ord.  

(126) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: jag var riktig ehm bok- 
2 Rita:  bokmal ja mm 

 
Rita å andra sidan arbetar aktivt med retroaktiva uppföljningar av Aninas 
svar, mest i frågorna om starka och svaga sidor som Anina upplever som 
svårast att besvara. Aninas svar tillhör dem som följs av fler upprepningar i 
form av ekopåståenden än andras svar. I några fall, som i (127), sker det 
som en första uppföljning av Aninas svar.   

(127) Samtal 5 med Anina 

1 Rita:  […] vad gjorde du mest när du var flicka liten  
2    flicka vad vad vad tyckte du [om 
3 Anina:         [läste böcker SKRATT 
4 Rita:  läste böcker ja SKRATT 

 
I dessa fall förefaller det vara ett försök att få Anina att utveckla sitt svar, 
liksom vi sett i andra fall av upprepningar av svaret (se avsnitt 6.5.3.4).  
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I andra fall sker upprepningen som en bekräftelse på och avslutning av 
förhandlingen av en egenskap, som i (129) där egenskaper att förbättra har 
diskuterats. 

(128) Samtal 5 med Anina 

1 Rita:  men du kanske skulle du önska ibland att du var 
2    lite mer (1.0) spontan och lite mer (2.0) pratför  
3    eller 
4 Anina: ja pratför 
5 Rita:  mm pratför [mera så mm 
6 Anina:           [°mm° 

 
I blanketten skriver rekryteraren under egenskaper att förbättra: mer pratför.  

Även omformuleringar finns. Anina nämner som en stark egenskap att 
hon har lätt att trivas med och acceptera andra människor. Rita omformu-
lerar detta både genom en längre omformulering (rad 16–21) och ett kort 
adjektiv (rad 27).  

(129) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: ja ganska bra har ganska lätt att trivas med  
2    människor 
3 Rita:  mm 
4   (5.0 S) 
5 Rita:  är det är tänker du på att det är lätt för att  
6    samarbeta då och så eller lätt att att vara  
7    tillsammans med andra och så 
8   (1.0)  
9 Anina: att acceptera [jag gjorde nån test inte så länge>> 
10 Rita:         [°mm° 
11 Anina: >>sen och det var nånting om fiender och jag tänkte  
12    (.) jag har ju ingen fiende [alls SKRATT det måste>> 
13 Rita:                 [nej SKRATT   
14 Anina:  >>vara [nåt fel [på mej kanske 
15 Rita:       [ja      [ja 
16 Rita: → men du kan vara mycket med olika människor och uhm  
17    olika sätt att vara på och det det liksom (1.0) det  
18    är okej för dej liksom det spelar ing- du hänger  
19    inte upp dej för en del kan ju vara att dom hänger  
20    upp sej på om nån är usch vad han är konstig så där  
21    liksom 
22 Anina: [ja det händer ibland [men i alla fall eh jag kan>> 
23 Rita:  [°ja°         [°mm° 
24 Anina: >>leva med det  
25 Rita:  du kan leva med det ja just det   
26 Anina: mm 
27 Rita: → lite tålig så  
28 Anina: [mm 
29 Rita:  [mm mm 
 
I blanketten kan vi läsa om Anina: lätt att vara m olika människor, tålig. 
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Aninas svar är ofta korta och hon använder sällan fullständiga meningar. 
Det ger några gånger upphov till att Rita måste fråga vad hon sa. Här gäller 
det vad som har präglat henne.  

(130) Samtal 5 med Anina 

1 Rita:  […] och nåt mer så där som du tycker  
2 Anina: ja kärlek 
3 Rita:  vad sa du 
4 Anina: jag har fått jag har fått mycket kärlek i  
5    [familjen mina föräldrar 
6 Rita:  [mm 

 
Förutom att Anina är kortfattad i sina svar och använder få uppbackningar 
präglas intervjun av långa pauser. I frågan om starka egenskaper föregås 
Aninas svar exempelvis av sex sekunders paus. Detta bidrar antagligen till 
att Rita ibland tar ordet. Rita föreslår även egenskaper som passar Anina, 
vilket bara sker i ett annat samtal utöver detta. I exempel (131) ser vi hur 
Anina dock menar att hon redan har tagit upp den egenskap Rita föreslår 
som stark sida. Rita för inte heller in detta i blanketten.  

(131) Samtal 5 med Anina 

1 Rita:  men du som är matematiker du måste vara analytisk  
2    och logisk 
3 Anina: ja det är det 
4 Rita:  det måste du vara det måste vara starka sidor 
5 Anina: ja det är eh jag tycker det ingår i intelligens 
6 Rita:  ja det är det du tänker på ja SKRATT ja (1.0) för  
7    det är man ju man har ju mycket av det sättet att  
8    att tänka då mm  

 
Sammanfattningsvis präglas aktiviteterna i samtal 5 mycket av att Anina ger 
kortfattade svar samtidigt som Rita arbetar med att få henne att utveckla 
svaren. Många pauser och korta svar bidrar till att Rita kommer in ofta. I det 
fortsatta samtalet efter de tre sekvenserna diskuterar Rita och Anina detta då 
Rita sammanfattar samtalet. Rita inleder med att beskriva hur hon har upp-
fattat Anina som en person som inte säger mer än nödvändigt.   

(132) Samtal 5 med Anina  

1 Rita:  men du kanske som jag tror att du är jag tror du är 
2    (1.0) vissa saker tycker du är självklarheter det  
3    behöver man inte säga [man behöver liksom inte>>  
4 Anina:                    [NICKAR mm ja just det  
5 Rita:  >>hålla på att babbla hela tiden SKRATT jag tror du  
6    många gånger upplever att att många kan prata  
7    väldigt mycket om saker som är kanske oviktigt  
8    eller som är [kanske självklara 
9 Anina:       [ja för mej det är okej eh  
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Anina bekräftar också att hon ser syftet med intervjusituationen som infor-
mationsbärande mer än något annat.  

(133) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: så jag förväntar [om om man frågar om nånting>> 
2 Rita:               [mm          
3 Anina: → >>[som man eh vill ha bara den [här informationen   
4 Rita:    [ja        [ja 

 
Problemet för Anina är alltså delvis att hon ser intervjusituationen som ett 
tillfälle att ge information snarare än som ett tillfälle att genom sitt sätt att 
samtala visa sin personlighet och sociala förmåga. Hennes samtalsstil utgör 
ett sätt för henne att visa effektivitet. Att intervjun kan ha andra syften re-
flekterar hon inte över, eller tycker hon inte är viktigt för henne.  

En orsak till att Anina uttrycker sig kortfattat kan enligt henne själv vara 
hennes bakgrund som matematiker. Denna gissning skojar hon om i (134). 

(134) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: [det är kanske lite mer ehm påverkad av [logik och>>  
2 Rita:                 [mm   
3 Anina: >>matematik så [ehm som man brukar skoja om manlig>> 
4 Rita:      [mm 
5 Anina: >>logik eh jag sa ju till dej att jag älskar dej och  
6    (X) friheter till dej varför skulle jag säga det  
7    varje dag 
8 Rita:  ja ja javisst hålla på att tjata SKRATT precis 

 
Anina tar också själv upp problemet med att hon är kortfattad och frågar hur 
hon förväntats svara i stället för de kortfattade svar hon gett. I samtalets 
inledande faktadel har hon ofta svarat med endast ja och nej, bland annat på 
frågan om hon har några syskon. I (135) undrar hon vad man bör svara på 
den frågan. 

(135) Samtal 5 med Anina 

1 Anina: […] vad skulle man [svara på sån fråga  
2 Rita:                 [då då skulle man säga så SKRATT  
3    jaha precis människor är knepiga då ty- då mitt  
4    tips är det är att du säger (1.0) eh vi säger det  
5    från början har du syskon då kan du s- SKRATT kan  
6    du säga nej det har jag inte eh jag har eh jag är  
7    ensambarn det är klart att det är visst det är det  
8    du säger [när du säger nej  
9 Anina:          [det är samma information ju 
10 Rita:  med det blir det lite mer [ord eh förstår du det>>  
11               [°mm° 
12 Rita:  >>är lite socialare lite mer relationssocialt så här  
13    eh och sen (1.0) ehm när 
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Denna diskussion bekräftar bilden av att erfarenhetsintervjun inte bara har 
som syfte att överföra information. Bilden av den arbetssökande förmedlas i 
hög grad genom förmågan att utveckla svaren på ett lämpligt sätt. De sär-
skilda skäl som gör Rita aktiv i samtal 5 tycks därför vara en vilja och ett 
försök att få Anina att utveckla sina svar på ett sätt som institutionen och 
situationen kräver.  

8.5 Samtal 8 med Aneta 
I samtal 8 är rollerna omvända mot i samtal 5. Den arbetssökande, Aneta, 
tar många initiativ medan rekryteraren är mindre aktiv för att öppet nå sam-
förstånd. Som framgår av Tabell 13 arbetar Aneta mycket proaktivt (3+6), 
dvs. hon har exakt samma värden och fördelning av dem som Bahar i sam-
tal 10. I detta samtal intar dock Rita en mycket låg profil och visar den 
lägsta aktiviteten i alla samtal. Man kan undra vilka särskilda skäl som före-
ligger för Aneta att vara så aktiv och varför Rita inte är det.  

Tabell 13. Antal initiativ till metakommunikativa aktiviteter i samtal 8 (Värde 
1–6) 

 Proaktiva Retroaktiva 
 Förebygger själv 

problem 
Ber om hjälp 
med problem 

Visar problem 
med förståelsen  

Visar förståelse 

 R        A R        A R        A R        A 
Aneta    A+            3            6            0            1 
Rita       R– 1 – 0 2 

 
Aneta är 26 år och lettiska. I Lettland utbildade hon sig till koreograf och 
arbetade som sekreterare. Hon har varit i Sverige i två år. Första året arbet-
ade hon som au pair i en svensk familj och nu läser hon svenska men bor 
fortfarande kvar i den svenska familjen.  

I efterintervjun berättar Aneta att hon tänker mycket på språket då hon 
talar. Hon ville prata perfekt svensk jag menar flytande svenska. Ju längre 
tid hon har varit i Sverige desto mer känner hon att hon inte är svensk, 
bland annat eftersom hon inte har några svenska kompisar att prata svenska 
med. I sammanfattningen i slutet av samtalet frågar Aneta Rita direkt hur 
hennes språk uppfattades. Rita menar att hon talar väldigt bra svenska och 
att det inte är några problem att förstå henne (rad 12–13, 23–25).   

(136) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta: men hur det gick när jag pratade jag när jag  
2    pratade svenska 
3 Rita:  ja 
4 Aneta: eh var det mång- eh had- gjorde jag många fel  
5 Rita:  nej det gjorde du inte det var ju nåt ord där men  
6    det har jag det det ingenting 
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7 Aneta: mm 
8 Rita:  så är det och du talar i lagom takt  
9 Aneta: mm 
10 Rita:  för eh det får inte bli för fort för mej [för då>> 
11 Aneta:                     [mm 
12 Rita: → >>då hör man inte riktigt för det är lite men du  
13    pratar väldigt bra svenska det är en anings  
14    brytning [så är det ju så klart 
15 Aneta:         [°mm°  
16 Aneta: ja 
17 Rita:  d- fortsätt att prata mycket  
18 Aneta: ja 
19 Rita:  så så blir det ännu bättre och språket är ju  
20    viktigt 
21 Aneta: mm ja [det är jättevik[tigt mm därför jag frågar 
22 Rita:        [såklart        [ja 
23 Rita: → ja men det det tycker jag och du du (1.0) jag  
24    hängde med hela tiden jag hade inga problem att att  
25    höra vad du sa [eller så och det är för att du>> 
26 Aneta:             [mm 
27 Rita:  >>pratar i en lagom takt [också  
28 Aneta:        [°mm° 

 
Aneta har en god språklig förmåga, även om hon kanske själv inte upplever 
det så. Rita menar att det är lätt att förstå henne bland annat därför att hon 
talar i en lagom takt (rad 8, 27). Enligt en lärare i svenska är hon också en 
lugn person. I det avslutande muntliga provet på kursen i svenska fick hon 
betyget 4 (av betyg 1–5), vilket är högre än vad de tre andra arbetssökande i 
detta urval fick. Dessa faktorer kan vara en förklaring till att Rita i detta 
samtal inte tar så många explicita initiativ för att nå samförstånd.  

De tillfällen då Aneta själv tar initiativ för att klargöra språkliga problem 
är då hon letar efter ord eller ett ords exakta uttryck. Här berättar hon om 
sin mamma.  

(137) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta: [mm och ja hennes personlighet att [hon är så>> 
2 Rita:      [mm 
3 Aneta:  >>(1.0)hon har aldrig eh skval- eh [skvallrat 
4 Rita:         [skvallrat nej 

      
Liksom i många andra fall då Rita fyller i, gör hon det som en återkoppling 
på det som Aneta säger, skvallrat nej.  

Aneta har nyligen varit på sin första intervju. Det var på arbets-
förmedlingen och hon berättar i efterintervjun att hon kände sig i underläge 
och ganska nerpressad. I kontrast till den upplevelsen menar hon att Rita är 
mycket duktig på att genomföra erfarenhetsintervjun och att hon kände sig 
mycket trygg i detta samtal: jag känner mej jättetrygg … jag kan verkligen 
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säga vad jag menar. Hon är emellertid också medveten om att hon i denna 
intervju inte talar direkt med en arbetsgivare i en anställningssituation, 
vilket hon menar skulle sätta henne under mera press. 

Liksom samtal 5 med Anina flyter den första delen av samtalet på och de 
personliga egenskaperna kan tas upp redan i 18:e minuten. De två första 
sekvenserna om starka och svaga sidor är snabbt avklarade, på två och en 
halv minut. I efterintervjun berättar Aneta att hon till viss del hade tänkt 
igenom vad hon skulle säga om sig själv. Aneta radar snabbt upp tre adjek-
tiv som beskriver hennes starka sidor, vilket Rita är nöjd med och 
antecknar. Ett adjektiv, ackurat, är hon dock osäker på och frågar Rita om.  

(138) Samtal 8 med Aneta 

5 Aneta: mm ackurat säger man så på svenska  
6   (1.0) 
7 Rita:  [mm (.) ja det är 
8 Aneta: [eller det är på engelska  
9 Rita:  mm  
10 Aneta: jag tror på [engelska 

 
I blanketten kan vi läsa noggrann, vilket visar att Rita har tagit till sig 
Anetas egen förklaring att detta är engelska utan att explicit hjälpa Aneta 
med en översättning.  

Då det gäller svaga sidor är Aneta kanske inte lika förberedd och säger 
bland annat att hon glömt ett ord som hon vill använda (rad 2 i (139)). Rita 
hjälper inte till utan fortsätter att ge minimal respons (rad 6, 8, 10).  

(139) Samtal 8 med Aneta 

1 Aneta: svagare sidor att jag är mer eh(1.0) ah vänta se ah  
2    jag glömde ordet på svenska ehm 
3   (2.0) 
4 Aneta: att jag vågar mer [att säga 
5 Rita:             [mm 
6 Rita:  mm 
7 Aneta: och eh kanske att ha lite bättre självförtroende 
8 Rita:  mm 
9 Aneta: det skulle vilja förbättra 
10 Rita:  mm 

 
Diskussionen om dåligt självförtroende kommer sedan tillbaka flera gånger, 
bland annat i sekvens 3. Frågan om vad som har präglat henne är mer 
oväntad för Aneta. I efterintervjun berättar hon att just den frågan var svår-
are att svara på eftersom den var så personlig. Aneta svarar dock direkt på 
frågan att hennes mamma präglat henne, men också att det var påfrestande 
att växa upp utan pappa. I (140) ställer Rita en följdfråga men ger fortfar-
ande mest minimala responser i sin uppföljning på svaret, kanske för att ge 
tid åt Aneta att formulera sig i en känslig sekvens. 
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(140) Samtal 8 med Aneta 

1 Rita:  mm tycker du att din mamma (X) är en stark person 
2 Aneta: hon är väldigt stark  
3 Rita:  mm 
4 Aneta: [mm  
5 Rita:  [mm 
6 Aneta: det är hon 
7 Rita:  mm 
8 Aneta: då men kanske därför jag har inte så bra  
9    självförtroende eftersom jag hade inte ingen pappa  
10    det är lite [som jag tror själv 
11 Rita:                [mm 

 
Det är diskussionen om saknaden efter pappa som kommer att uppta en stor 
del av samtalet i sekvens 3. Rita ger då mycket stöd genom att här ge fler 
kommentarer och minimala responser än i något annat samtal. Detta sker 
bland annat som uppföljning av Anetas metakommentar (rad 5, 7) om att 
det är jobbigt att förklara hur hennes familjeförhållanden ser ut.  

(141) Samtal 8 med Aneta 

1 Rita:  och så jo men det det är inte så ovanligt det är  
2    inte [det det kanske bara är som du tycker men [det>> 
3 Aneta:      [det är inte så nej              [mm 
4 Rita:  >>är inte det är [många som jag känner som [som som>>  
5 Aneta:           [det är         [jobbigt>>  
6 Rita:   >>har det så 
7 Aneta:  >>att förklara 
8 Rita:  ja men att det är inte så märkvärdigt ska du veta  
9    det är [inte så kanske mer som du känner [men det>> 
10 Aneta:        [ja ja jag vet         [ja 
11 Rita:  >>är inte så konstigt 
12 Aneta: mm 

 
Ritas kommentarer och stöd går i stora drag ut på att konstruera Aneta som 
normal och inte avvikande: det är inte så konstigt (rad 10–11). Denna 
normaliserande förklaring återkommer i den sammanfattande diskussionen i 
slutet av intervjun.  

(142) Samtal 8 med Aneta 

1 Rita:  […] det ligger nog i kanske det här med din uppväxt 
2    utan pappa och och [det du får tryck inte ner det>> 
3 Aneta:           [mm 
4 Rita:  >>så mycket utan vad ska man säga upp med det  
5    liksom [det det gör inget att det är så [det är det>> 
6 Aneta:        [°mm°                  [mm 
7 Rita:  >>är i- det är inte ditt fel [du är inte sämre för>>  
8 Aneta:         [SKRATT    
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9 Rita:  >>det eh så så det tycker jag att du ska försöka att 
10    (1.0) äh [liksom så vad han har gjort kan inte du>>  
11 Aneta:         [ja SKRATT mm 
12 Rita:  >>stå för […] 

 
I början av intervjun har Aneta varit reserverad då det gäller att tala om sin 
familj. Rita bedömer i den efterföljande enkäten Aneta som ”något kort-
fattad” (2 på skalan 1–5) men har lagt till som en förklaring: reserverad till 
en början. I sekvens 3 är Aneta mera öppen, vilket dock kräver både tid och 
många minimala responser, stödjande kommentarer och följdfrågor från 
Ritas sida. Trots att Aneta vid två tillfällen säger att hon inte så gärna talar 
om detta ämne, verkar hon inte alls lika tveksam att tala om det när Rita och 
hon etablerat kontakt, vilket även är Ritas uppfattning. I sammanfattningen 
tar Rita upp detta. Hennes budskap är att även känsliga fakta ur livet kan 
vara viktiga och gör inte den arbetssökande till en sämre kandidat än andra.  

(143) Samtal 8 med Aneta 

1 Rita:  […] det som jag märkte men det har jag all respekt  
2    för det är att du du ville inte gärna prata om  
3    pappa och [så till inte först i början sen vart>> 
4 Aneta:          [°mm° 
5 Rita:  >>det lite bättre på [slutet när vi hade eta[blerat>> 
6 Aneta:                      [mm            [ja>>  
7 Rita:  >>en kontakt du och jag så att […] 
8 Aneta:  >>precis 
9    […] 
10 Rita:  det det ligger inte dej i last [det är inte ditt>> 
11 Aneta:           [mm 
12 Rita:  >>fel [du blir inte en sämre kandidat [för ett jobb>>  
13 Aneta:      [KORT SKRATT     [mm 
14 Rita:  >>här [för det (1.0) […] 

 
En stark, ofta ensamstående, mamma och en frånvarande pappa är, som jag 
nämnt tidigare, ett återkommande tema i många (men inte alla) samtal med 
de arbetssökande från östra Europa. Man kan fråga sig varför Rita utvecklar 
detta kanske känsliga tema. I sammanfattningen till Aneta säger Rita så här:  

(144) Samtal 8 med Aneta 

1 Rita:  […] jag tänkte bara jag skulle säga det att (1.0)  
2    eh när när n- (1.0) när vi pratar här om olika  
3    saker så är ju det (1.0) försöker jag ju få en bild  
4     av hela dej som person  
5 Aneta: mm 
6 Rita:  och då kommer man oftast in på såna saker också som  
7    har att göra med (1.0) ja mamma och [pappa och>>  
8 Aneta:           [mm 
9 Rita:  >>syskon och vad som har hänt i livet och [så och>> 
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10 Aneta:            [mm 
11 Rita:  >>det är bara för att man får en hel bild av dej  
12    [då det är ju inte att vara särskilt ny[fiken eller>>  
13 Aneta: [mm       [nej jag>> 
14 Rita:  >>(1.0) nåt sånt eh […] 
15 Aneta:  >>förstår det 

 
De särskilda skäl som här föreligger för att explicit uttrycka förståelse 
skiljer sig delvis från övriga samtal. Anetas många initiativ handlar om 
problem med enstaka ord som hon ibland får hjälp med, ibland löser själv. 
Hon har höga krav på sig själv då det gäller att hitta rätt ord och uttal.  

Ritas initiativ är få och går inte i så hög grad ut på att visa förståelse, det 
verkar inte behövas i detta samtal. I stället fokuserar hon på att svara på 
Anetas tal om dåligt självförtroende och saknaden efter pappan genom att 
aktivt normalisera det hon säger för att på så sätt ge stöd och visa att Aneta 
duger som hon är. Arbetet för samförstånd handlar därvid mer om ansikts-
arbete än om problem med förståelse. Om Rita i detta går utanför sin 
institutionella roll eller inte får vara osagt, men i den sammanfattning hon 
ger Aneta i slutet av samtalet menar hon att hennes roll som professionell 
rekryterare i en sådan här första erfarenhetsintervju för de arbetssökande 
även innefattar att hon bör ge en återkoppling till de arbetssökande inför 
framtida samtal med andra intervjuare. I detta samtal tar denna uppgift sig 
fler och andra uttryck än i de andra samtalen.  

8.6 Samtal 12 med Carmen 
Samtalet med Carmen innehåller överhuvudtaget få explicita initiativ i 
förståelsearbetet, särskilt från den arbetssökande. Det är också det enda av 
de fyra samtalen som inte uppvisar några explicita initiativ till problem, 
varken proaktivt eller retroaktivt. Detta samtal skulle alltså i Clarks termi-
nologi vara ekonomiskt och effektivt. 

Tabell 14. Antal initiativ till metakommunikativa aktiviteter i samtal 12 (Värde 
1–6) 

 Proaktiva Retroaktiva 
 Förebygger själv 

problem 
Ber om hjälp 
med problem 

Visar problem 
med förståelsen  

Visar förståelse 

 R        A R        A R        A R        A 
Carmen A–            0            0            0            2 
Rita       R– 3 – 0 2 

 
Carmen kommer från Filippinerna, är 30 år och har varit i Sverige i fyra år. 
Hon är utbildad sångerska och har även arbetat som programdirektör i 
underhållningsbranschen. I Sverige har hon arbetat som receptionist och 
konferensvärdinna.  
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Hon har läst svenska i ett och ett halvt år och talar både svenska och 
engelska med sin svenske sambo. Hennes modersmål är bisaya och kreol-
spanska och hon har delvis spanskt påbrå.43 I efterintervjun säger hon om 
sitt språkbruk att hon är van att tala mycket med människor men också att 
hon talar väldigt snabbt på sitt modersmål. Hennes snabba tal ger enligt 
Carmen upphov till att Rita ibland missförstår henne och att hon då måste 
upprepa det hon sagt och tala lite långsammare. På det avslutande provet i 
svenska fick hon godkänt betyg på den muntliga och skriftliga delen, men 
liksom Bahar (samtal 10) hade hon i första omgången inte godkänt på 
läsförståelsen.  

Carmen ger ett glatt, energiskt och öppet intryck och i enkäten har Rita 
uppgett att de uppnådde god kontakt. En lärare beskriver Carmen som 
”pratig, karriärsugen och öppen”. Carmen säger i efterintervjun att fjärilarna 
i magen försvann eftersom Rita var så trevlig och eftersom hon var så 
intresserad av att lyssna på henne, en förmåga som hon menar att inte alla 
intervjuare har: hon är så intresserad att lyssna på mej det finns faktiskt 
intervjuare som inte är så så intresserade att lyssna så det där problem man 
tveksam att berätta så där.  

Carmen tar en stor del av utrymmet i intervjun, vilket vi anar redan då vi 
jämför var i intervjuerna sekvenserna om personlighet startar. Medan dessa 
i samtal 5 med Anina kommer i 17:e minuten kommer de här inte förrän i 
34:e minuten, alltså mycket sent i samtalet. Carmen och Anina har ungefär 
lika lång arbetslivserfarenhet, men vad och hur mycket de väljer att berätta 
innan sekvenserna om personlighet inleds skiljer stort mellan dem.  

Carmen tar som vi ser i Tabell 14 få initiativ av det slag som tidigare be-
skrivits för de andra arbetssökande. Hon ger inga metakommentarer, ställer 
inga frågor för att få hjälp eller för att hon inte förstår och hon tvekar inte så 
att Rita fyller i. Hennes tal flyter i en jämn ström och endast ett drag är 
typiskt för henne, nämligen upprepningar. De som ingår i denna delanalys 
är sådana då den arbetssökande upprepar delar av frågan. Carmen visar här 
sin förståelse av frågan.  

(145) Samtal 12 med Carmen 

1 Rita:  dina personliga egenskaper Carmen starka sidor  
2   [vad är det 
3 Carmen: → [Carmen starka [sidor 
4 Rita:                 [ja 

 
Carmen upprepar mycket ofta det Rita säger, ibland som en slags skuggning  
(shadowing, Tannen 1989:88) vilket syns i rad 3. Detta kan vara ett sätt för 
Carmen att visa att hon förstår, men det verkar också ofta vara en strategi 
för att ta över turen.  

                                           
43 Bisaya: filippinsk språkgrupp som ingår i den austronesiska språkfamiljen. 
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Carmen tycker i efterintervjun inte att några frågor var svåra att besvara, 
men blev delvis överraskad över frågan Vad har präglat dig? Hon ser det 
som en jättebra fråga eftersom man kan lära sig något om sig genom den 
frågan. Hon förstår att Rita ställer frågan eftersom den kan ge en förklaring 
till hennes eget energiska sätt.  

Det är i sekvens 3 som Rita gör de omformuleringar som utgör hennes 
fåtal bidrag att öppet visa sin tolkning. I (146) berättar Carmen om sina 
stränga föräldrar.  

(146) Samtal 12 med Carmen 

1 Carmen: och sen (1.0) som som mina föräldrar dom ehm (1.0)  
2    dom vill att vi ska lära oss nånting nytt hela  
3    tiden att [vi kommer inte bli värdelösa SKRATT>> 
4 Rita:               [°mm° 
5 Carmen: >>[i framtiden  
6 Rita:     [nej 
7 Rita:  nej dom dom vill dom [pushar på det hela tiden 
8 Carmen:              [dom vill pushar hela ti[den>> 
9 Rita:                [ja 
10 Carmen: >>att vi måste lära nånting [på egen hand och [stå>> 
11 Rita:         [mm           [mm 
12 Carmen: >>på egen hand 

 
I rad 7 omformulerar Rita Carmen som direkt fortsätter med en skuggning i 
rad 8 (dom vill pushar hela tiden) och tar över/tillbaka och bygger ut turen i 
rad 10. Lite senare i samtalet fortsätter samma mönster, men inte alltid med 
turövertagning.  I (147) diskuteras att man inte kan bli omtyckt av alla på en 
arbetsplats. Rita omformulerar i rad 1 det Carmen har sagt tidigare och 
Carmen börjar sin skuggning i rad 2. 

(147) Samtal 12 med Carmen 

1 Rita:  dom tycker om och dom tycker mindre om [och så>>  
2 Carmen:            [ja dom>> 
3 Rita:  >>alla är olika 
4 Carmen: >>tycker mindre ja ja alla är olika 
5 Rita:  mm 

 
Rita ger i detta samtal fler minimala responser än i många av de andra sam-
talen. Hon behöver inte, alternativt verkar ha svårt att, komma till tals med 
kommentarer eller frågor. Hon behöver inte heller fylla ut pauser i samtalet 
då dessa är mycket få. Carmen ger dessutom många exempel och använder 
berättelser för att illustrera det hon vill säga om sig själv.   

I sammanfattningen av samtalet som här kommer efter de 45 minuter 
som intervjun är tänkt att ta, markerar Rita att hon nu tänker ge en samman-
fattning. Trots det lägger Carmen till ny information hela tiden. I (148) ska 
Rita just fortsätta sin sammanfattning av vad som var bra i intervjun då 
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Carmen kommer in i rad 2, vilket föranleder ömsesidig munterhet och en 
kommentar från Ritas sida i rad 5.   

(148) Samtal 12 med Carmen 

1 Rita:  ja (1.0) och sen så (1.0) eh [också bra 
2 Carmen:           [och en sak jag  
3    [som jag tycker SKRATT  
4 Rita:  [det går bra SKRATT 
5 Rita:  du ser jag blir inte klar med dej  
6 Carmen: men eh jag har […]  

 
Sammanfattningsvis är det tydligt att Carmen har, tar och får ordet i detta 
samtal där det också är få pauser. Rita förstår det mesta och ger minimala 
responser och någon gång en omformulering för att visa att hon förstår. 
Carmens tal är dock varken fritt från grammatiska fel eller idiomatiskt. Hon 
har emellertid en samtalsstil som innebär att hon binder ihop yttrandena 
utan paus och ofta går över i nya ämnen utan att Rita har fått möjlighet att ta 
turen. Carmen tar också ofta över turen genom överlappande tal.   

Det är intressant att jämföra Carmens intensiva samtalsstil med Diana 
från Argentina, alltså även hon med spansktalande bakgrund.  Samtal 13 
med Diana liknar på många sätt samtalet med Carmen. Det mest slående är 
att sekvens 3 i samtalet med Diana inte hinns med överhuvudtaget. Detta 
samtal innehåller alltså endast två av de tre sekvenserna. Dessutom börjar 
den första sekvensen först i den 38:e minuten, vilket är senare än i något av 
de andra samtalen. Såväl intervjun med Carmen som med Diana präglas av 
att de arbetssökande tar mycket plats i samtalet. Detta tar sig uttryck i en 
samtalsstil som innebär att de tar egna initiativ, bygger ut sina svar, bland 
annat med exempel och berättelser, överlappar, ibland avbryter och inte 
iakttar signaler från Rita om att hon vill ta turen. Rita tar inte heller för sig 
genom att avbryta eller försöka överlappa särskilt mycket. Både Carmen 
och Diana tar dessutom själva upp denna intensiva sida som en egenskap 
som behöver förbättras. Carmen säger att hon är för optimistisk, Diana att 
hon vill ha allt på en gång, har svårt att vänta. Båda använder också 
förstärkande uttryck för starka sidor (se 7.2.1) och de tre spansktalande 
(inklusive Dolores i samtal 14) är de enda som egentligen inte tillstår några 
svaga sidor.  

Diana får som enda arbetssökande omdömet ”lite för detaljerat” (4 på 
skala 1–5) i enkäten efter samtalet. Rita menar i sammanfattningen av sam-
talen att Carmen och Diana också bör försöka framstå som klarare och 
tydligare i sin struktur. Här är några av de råd Rita ger dem:  

(149) Samtal 13 med Diana 

1 Rita:  det som jag tror att du skulle tänka på också så 
2    när du sitter så här det är att du eh till en annan  
3    gång har mera struktur i [det du berättar  
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4   […] 
5   man man hänger inte med så orkar man liksom inte 
6    [(1.0) skri- förstår du [tillspetsat 

 

(150) Samtal 12 med Carmen 

1 Rita:  men det det gäller att du kan presentera det på [ett  
2    (1.0) en[kelt och tydligt sätt  
3    […]  
4   jag tycker inte det var så mycket det är väl att 
5    kanske eh tala lite saktare emellanåt ibland blir 
6    du jätt- du du har så mycket att berätta att [då då 
7    hänger inte jag med riktigt […]  

 
Kanske visar dessa exempel på en skillnad i samtalsstil mellan rekryteraren 
och de arbetssökande som är kulturellt betingad. Materialet är naturligtvis 
för litet för att man ska kunna dra några generella slutsatser och utesluta att 
exemplen visar på annat än personliga drag. Värt att notera är dock att Rita 
här inte ändrar på samtalsmönstret genom att själv ta/återta turen i över-
lappande tal. Istället antyder hon att det kan bli jobbigt då hon inte hinner 
skriva. Informationen är riklig, kanske för riklig, och något explicit meta-
kommunikativt arbete av det slag som finns i samtal 5, 8 och 10 saknas i 
stort sett i samtal 12.  

Clark menar att samtal där förståelse inte behöver förhandlas explicit är 
effektiva och ekonomiska. Det är säkert så ur ett rent språkpsykologiskt/ 
språkteoretiskt perspektiv; samtal 12 är ett samtal med få reparationer och 
få sidosekvenser och den arbetssökande får mycket sagt. Ur institutionell 
synvinkel antyder dock Rita här att samtalet inte är effektivt om inte den 
institutionella ramens krav på struktur och tydlighet i den arbetssökandes 
beskrivning av sig själv uppfylls. Att samtalet förflyter i en lagom takt eller 
rytm med en jämn balans av turer fördelade mellan samtalsdeltagarna 
förefaller därför viktigt. Rita och Carmen kan sägas ha olika tolkning av på 
vilket sätt det ömsesidiga arbetet för förståelse bör ske.  

8.7 Slutsatser 
Trots den relativt homogena gruppen arbetssökande visar analysen av de 
fyra samtalen hur olika typer av särskilda skäl föreligger som gör att man 
använder metakommunikativa aktiviteter och som gör att varje samtal blir 
unikt. Det man förhandlar om är olika i varje samtal, men även det sätt på 
vilket förhandlingen sker och dess orsaker.  

För Bahar i samtal 10 är det förmodligen ovanan vid den institutionella/ 
kulturella ramen som gör det svårt för henne att veta vad som förväntas i 
svaret på vissa frågor och som gör att förhandlingen av dessa tar tid. Trots 
hennes öppenhet och vilja att svara räcker inte heller alltid hennes språk till 
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för att förhandla sig till samförstånd på ett smidigt sätt. Rita svarar med 
aktivt stöd och många initiativ, men alltid utifrån sitt institutionella syfte.   

För Anina i samtal 5 är det också den institutionella/kulturella ramen som 
gör att samtalet blir speciellt. Hon inser inte att knapphändiga svar inte är 
relevanta i situationen, hur effektiva de än kan verka i hennes ögon. Att 
syftet med samtalet är annat än enbart informationsöverföring är en viktig 
insikt för henne. Ritas idoga försök att få henne mer talför lyckas dock inte 
alltid.  

För Aneta i samtal 8 är det förhandlingen om de personliga frågorna som 
gör samtalet speciellt, men även hennes höga krav på egen språklig för-
måga. Det stödjande ansiktsarbete som Rita gör och som lyfter fram sam-
talets sociala ram gör att detta samtal skiljer sig från de andra.  

För Carmen i samtal 12 kan det vara den institutionella/kulturella ramen 
som gör att hon i detta samtal framstår som alltför ivrig. Ett tecken på det är 
bland annat bristen på lyhördhet för Ritas signaler. Förmodligen finns det 
dock även ett personligt drag som sätter spår i hennes samtalsstil. I detta 
samtal där man minst öppet förhandlar om gemensam förståelse kommer i 
stället den institutionella maktbalansen i turtagningen till ytan. Att Rita inte 
får mycket plats i samtalet innebär att hon inte lika systematiskt kan följa 
sin metod. Hon menar då också i sammanfattningen att samtalet känns 
ostrukturerat. 

Frågan som ställdes i inledningen till kapitlet var om fler metakommu-
nikativa aktiviteter är positivt för deltagarna och vad som kan vara skälet till 
många aktiviteter. Som vi har sett av de fyra samtalen skiljer sig typen av 
initiativ och orsaken till dem på många sätt.  

Det är rekryteraren som är mest aktiv i att ta metakommunikativa 
initiativ. I de två samtal där rekryteraren arbetar mest öppet för gemensam 
förståelse (samtal 5 och 10) sker det av olika skäl och ofta retroaktivt. 
Samtalet med Anina kräver arbete för att få henne att utveckla de korta 
svaren. Samtalet med Bahar kräver arbete för att nå samförstånd då det 
gäller språkliga och institutionella svårigheter. Rita utför detta arbete främst 
genom att visa och därmed kontrollera sin tolkning och förståelse i form av 
omformuleringar. De utgör en interaktionell resurs för henne eftersom de är 
inbäddade i diskursen och därigenom är minst ansiktshotande. 

I de två samtal där de arbetssökande tar många metakommunikativa 
initiativ (samtal 8 och 10) sker det till stor del proaktivt genom meta-
kommentarer eller genom att de arbetssökande ber om hjälp med eller visar 
osäkerhet vid problem med enstaka ord. Aneta och Bahar verkar ha det 
gemensamt att de har en språklig medvetenhet och därför arbetar meta-
kommunikativt med det språkliga samförståndet. Bahar har dock större 
språkliga problem än Aneta och tar även retroaktiva reparationsinitiativ. 
Hon får också hjälp av Rita, vilket Aneta inte alltid får. 

I de två samtal där rekryteraren tar färre initiativ (samtal 8 och samtal 12) 
sker även detta utifrån olika skäl. I samtalet med Aneta verkar det stödjande 
ansiktsarbetet ta överhanden i de känsliga frågorna och insatsen från Rita 
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utgörs av kommentarer och minimala responser. Aneta har god språklig för-
måga och får inte alltid den hjälp hon söker i sina initiativ. I samtalet med 
Carmen har Rita i stället svårt att ta turen och problemen kan ligga i olika 
sätt att använda de interaktionella turordningsreglerna. 

I de två samtal där de arbetssökande inte explicit visar sin tolkning av 
samtalet (samtal 5 och 12) är de arbetssökande varandras motsatser i sam-
talsstil, Anina kortfattad och Carmen mycket talför. Ingen av dem verkar 
dock se det som nödvändigt att förhandla det de eller rekryteraren säger. 
Carmen visar dock explicit förståelse genom de upprepningar hon använder 
i sitt tal, vilket skiljer henne från de andra arbetssökande. Den institutionella 
ramen sedd som en specifikt kulturell verksamhet där en viss samtalsstil 
premieras eller förväntas kommer i dessa två samtal i kläm med andra per-
sonliga samtalsstilar eller förväntningar.  

Clark menar att principen om minsta möjliga ansträngning och att samtal 
ska vara ekonomiska och effektiva utifrån vad man vill uppnå i dem är 
viktigt i det han kallar spår 2. Analysen visar bland annat att olika tolkning 
av deltagarnas respektive samtalsbidrag gör att detta metakommunikativa 
arbete kan krocka mellan deltagarna. Rita och de arbetssökande kan sägas 
ibland ha olika tolkning av vad som utgör samtalsbidrag som är ”valid, 
economical, and timely enough for current purposes” (Clark 1996:249). 
Trots att båda förmodligen styrs av principen för samförstånd påverkas 
arbetet för ett sådant gemensamt syfte av institutionella, kulturella, sociala 
och interaktionella hänsyn.   



9 Sammanfattning och diskussion 

Denna studie handlar om självpresentationer i ett rekryteringssammanhang. 
Vi har idag som människor i ett mer globalt men kanske också mer indi-
vidualistiskt samhälle sannolikt större behov av att presentera oss för var-
andra i olika sammanhang än tidigare. Analysen av samtalen i under-
sökningen har visat hur en sådan självpresentation sker som en sam-
konstruktion mellan deltagarna. Att presentera sig själv kan synas vara en 
motsägelse mot synsättet att meningsskapandet i samtal är en gemensamt 
konstruerad process. Bilden av oss själva skapas dock i mötet med andra, 
och på samma sätt konstrueras situerad mening i samtal i en gemensam 
process. För personer som deltar i samtal med tydliga asymmetriska roller, 
eller snarare med olika och ibland ojämlika resurser, kan det vara viktigt att 
vara medveten om detta samspel. Jag vill i slutkapitlet först sammanfatta 
och diskutera några av de allmänna resultaten av analysen då det gäller 
arbetet med att nå samförstånd. Därefter resonerar jag kring de roller som 
realiseras i samtalen. Vad kan det innebära att vara rekryterare respektive 
arbetssökande på en global arbetsmarknad?  

Självpresentationen i studien sker i fjorton erfarenhetsintervjuer i vilka 
arbetssökande på ett bemanningsföretag beskriver sin personlighet utifrån 
tre huvudfrågor: Vilka är dina starka sidor?, Vilka egenskaper vill du 
förbättra? och Vad tycker du har präglat dig? Deltagarna i samtalen, dvs. 
rekryteraren och de arbetssökande, är lika på många sätt: de är exempelvis 
kvinnor och akademiker. Men de är även olika: dels genom sina olika insti-
tutionella roller som rekryterare och arbetssökande, dels genom de skilda 
institutionella och kulturella förhandskunskaper som de kommer till sam-
talet med. De är också o(jäm)lika vad gäller språkliga resurser i svenska 
språket.  

Syftet med studien har varit att undersöka hur deltagarna i en sådan 
asymmetrisk situation tillsammans i varje steg i samtalet arbetar för att nå 
tillräckligt samförstånd för att samtalet ska kunna gå vidare. Förståelse i 
samtal uttrycks för det mesta implicit, men eftersom intervjuerna är 
exempel på samtal mellan personer med olika språklig och kulturell 
bakgrund har det varit intressant att se hur förståelse uttrycks mer explicit 
och på en öppnare och mer reflektiv nivå i samtalets metakommunikativa 
spår. Studien utgick därför från frågan på vilket sätt deltagarnas tolkning 
och förståelse av samtalen explicit uttrycks och därigenom synliggörs meta-
kommunikativt, och hur dessa uttryck används i interaktionen. En annan 
fråga gällde vilka kontextuella ramar som görs relevanta av deltagarna i 
detta meningsskapande arbete. En tredje fråga var hur rollasymmetrierna i 
samtalet kan påverka det metakommunikativa arbetet att nå samförstånd.  
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Analysen av den institutionella ordningen (kap. 5), den interaktionella 
ordningen (kap. 6), av svaren (kap. 7) och av de metakommunikativa 
aktiviteterna (kap. 8) visar att deltagarna i sitt (omedvetna) val mellan olika 
metakommunikativa resurser påverkas av ett antal faktorer i den kontext-
uella ramen. Det situerade meningsskapandet i de studerade sekvenserna 
förefaller till stor del ha påverkats av en balansgång mellan den institu-
tionella och den sociala ramen.  

För det första kan arbetet för samförstånd sägas vara institutionellt för-
ankrat. Samtalen styrs av rekryteraren och de institutionella/kulturella 
ramar som i sin tur styr henne. Skillnaden mellan hennes professionella roll 
som intervjuare frontstage och de institutionella krav som ställs på hennes 
fortsatta arbete backstage synliggörs i analysen främst genom den blankett 
som hon fyller i. Den spelar en grundläggande roll i samtalet och utgör en 
viktig intertextuell länk mellan intervjun och databasen, där de arbets-
sökandes profiler läggs in. 

I kraft av sin institutionella roll har rekryteraren den interaktionella rätten 
till den första och tredje turen i varje delaktivitet, vilket ger henne möjlighet 
att formulera frågeställningarna men också rätt att avgöra relevansen i de 
arbetssökandes svar. I studien förefaller det som om rollen frågeställare i 
frågeturen i huvudfrågan mest används i syfte att upprätthålla en syste-
matisk och strukturerad intervjuform för att ge alla arbetssökande en lik-
nande intervjuram. Detta bidrar till att den psykometriska ansatsens krav på 
rättvis behandling kan uppfyllas (se 5.3). I den tredje turens uppföljningar 
kommer rekryterarens tolkningsföreträde tydligt till uttryck, men även en 
social ansats. Här använder hon inte enbart minimala responser, vilket kan 
ses som en neutral återkopplingssignal. Analysen visar att hon också an-
vänder flera olika typer av utbyggda responser i sin tolkning och uppfölj-
ning av svaren. En av de viktigaste resurserna för henne i detta arbete utgörs 
av omformuleringar av de arbetssökandes svar. Dessa omformuleringar, 
speciellt i form av adjektiv, överförs sedan till blanketten. 

De arbetssökande är i sin interaktionella roll hänvisade till den andra och 
fjärde turen. I upptaget av frågan arbetar de ibland proaktivt med meta-
kommentarer för att antyda hur deras svar ska tolkas, men det är i reak-
tionen på rekryterarens utbyggda responser som möjligheten till förhandling 
av svaret ligger. Denna möjlighet utnyttjas minst i den första sekvensen om 
starka sidor och framför allt i den tredje sekvensen, dvs. i frågan om vad 
som präglat dem. 

Analysen visar för det andra att den svenska institutionella verksamhets-
ramen till viss del är kulturellt fördold för de arbetssökande. Rekryterarens 
omformuleringar är ett synligt tecken på vad som kan ligga bakom de 
kulturella förväntningarna på situationen i en svensk kontext. Att hon för-
väntar sig adjektiv som beskrivning av personliga egenskaper blir uppenbart 
av analysen eftersom de arbetssökandes svar som innehåller adjektiv inte 
omformuleras, medan det är tvärtom med många svar utan adjektiv.   
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Även hur de arbetssökande hanterar de kommunikativa dilemman som 
frågorna utgör visar på skillnader mellan dem och de förväntningar rekryt-
eraren kan ha. Speciellt tydligt blir detta när det gäller dilemmat att tala om 
personliga egenskaper som bör förbättras samtidigt som man söker framstå 
som en lämplig arbetsstagare (sekvens 2). I den här studien tolkar de arbets-
sökande rekryteraren på ett direkt sätt och flera av dem talar öppet om svaga 
sidor som dåligt självförtroende i stället för att dölja detta eller omvandla 
det till en egenskap som också kan uppfattas som något positivt. Detta skil-
jer denna studie från Adelswärds (1988) studie med svenska arbetssökande.   

I den fördjupade analysen av fyra arbetssökande (kap. 8) visade det sig 
dessutom att det finns krockar mellan samtalsstilar. I några samtal kommer 
rekryteraren inte till tals så att en balans mellan samtalsturer kan upprätt-
hållas. I ett annat samtal har rekryteraren och den arbetssökande olika upp-
fattning om hur mycket den arbetssökande bör utveckla presentationen av 
sig själv i denna situation; den arbetssökande eftersträvar en kortfattad och 
informationseffektiv stil, medan rekryteraren arbetar för att få henne att 
bygga ut sina yttranden. 

Den kulturella ramen utgörs även av den arbetsmarknadsmässiga resurs 
som de arbetssökandes etnolingvistiska bakgrund utgör. Denna bakgrund 
förblir till viss del fördold i de tre sekvenserna. Varken rekryteraren eller 
den arbetssökande orienterar sig mot denna bakgrund i någon högre grad, 
trots att man kunde tycka att erfarenheten av flera kulturer torde vara en 
personlig tillgång för de arbetssökande på arbetsmarknaden.  

Parallellt med den institutionella ordningen upprätthålls hela tiden en 
moralisk ordning. Deltagarna tar hela tiden sociala hänsyn. Att respekten 
för det egna ansiktet liksom den andras måste bevaras och ständigt påverkar 
det som sägs styr samtalen i hög grad. Detta drag har kommit att förstärkas 
av sekvensernas karaktär. De gäller frågor om självbild, vilket leder till 
kommunikativa dilemman som inte så ofta uppstår när man talar om sina 
starka och svaga sidor i mer informella sammanhang. Både rekryteraren och 
den arbetssökande deltar i det sociala ansiktsarbetet genom att exempelvis 
använda metakommentarer och modifierande uttryck. 

Rekryteraren tar också själv på sig mycket av ansiktsarbetet. Detta märks 
speciellt i den andra sekvensen i vilken rekryteraren frågar efter eller själv 
ger förklaringar till de arbetssökandes svaga sidor. Att hon här tar på sig 
detta arbete kan vara orsakat av att fler arbetssökande än förväntat tar upp 
sådana egenskaper. Hon är dessutom i denna sekvens försiktigare i sitt sätt 
att tolka och omformulera de arbetssökandes svar. I kraft av sin institu-
tionella roll hade hon inte behövt göra detta ansiktsarbete, vilket visar att 
hon inte enbart styrs av den psykometriska ansatsen utan även av en ansats 
till ömsesidig respekt i samtalet. I Adelswärds och Zivs studie (1993) 
jämfördes svenska och israeliska rekryterare och där visade det sig att de 
svenska rekryterarna gav mer stöd till de arbetssökande än de israeliska, 
vilket kan vara intressant att nämna i sammanhanget. 
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Min andra frågeställning handlade om deltagarnas explicita uttryck för 
hur de tolkar och förstår samtalen och hur dessa används i interaktionen. 
Förståelsearbetet synliggörs både proaktivt och retroaktivt: i rekryterarens 
frågor i flera led och i de arbetssökandes metakommentarer, repetition av 
eller frågor i upptaget av huvudfrågan, liksom i rekryterarens olika typer av 
utbyggda uppföljningar av svaret och de arbetssökandes reaktion på upp-
följningarna. Det metakommunikativa arbetet sker inte enbart genom sido-
sekvenser, till exempel reparationssekvenser, utan mycket är interaktionellt 
inbäddat. Det kan innebära att rekryteraren i sin uppföljning av svaret visar 
sin förståelse och tolkning genom en ordagrann upprepning eller en om-
formulering samtidigt som detta är en fortsättningssignal. Detta är ett smid-
igt sätt att arbeta för samförstånd utan att den språkliga asymmetrin lyfts 
fram mer än nödvändigt. Genom att med olika rekontextualiseringsmedel 
arbeta för koherens i samtalet visar deltagarna också aktivt engagemang och 
delaktighet i samtalet. På detta sätt bidrar turorganisationen till att respekten 
för den andra kan upprätthållas trots olika tillgång på språkliga resurser.  

Analysen visar också att rekryteraren trots de arbetssökandes brist på 
språkliga resurser inte direkt orienterar sig mot det språkliga uttrycket. Sam-
talet handlar i liten grad om meningsförhandling i betydelsen förhandling 
om språklig form eller om de möjliga betydelser som ingår i språkets betyd-
elsebank. Den förhandling som någon gång sker, i korta sidosekvenser, 
gäller de arbetssökandes brist på relevanta ord och det är då de arbetssök-
ande som tar dessa initiativ. 

Analysen visar således att arbetet på att uppnå samförstånd i mycket är en 
förhandling om olika kontextuella ramar snarare än om språkligt uttryck. 
Det som förhandlas är för det första en ömsesidig förståelse av de institu-
tionella/kulturella ramar som samtalen realiseras inom. Ömsesidig förstå-
else handlar då om att dela det sätt på vilket man orienterar sig mot den 
sociala praktiken, här erfarenhetsintervjuer. Hur mycket säger man, vad 
säger man och vilket perspektiv uttrycker man är exempel på sådana 
gemensamma synsätt. För det andra gäller förhandlingen förståelsen av 
ansiktsarbetet i den sociala ramen. 

Som den fördjupade analysen av fyra samtal (kap. 8) visade finns det i 
dessa förhandlingar också dolda krockar. Den intersubjektiva förståelsen 
kan aldrig bli fullständig i ett samtal, och det är inte heller deltagarnas fulla 
förståelse som kommer till uttryck i yttrandena. Mycket måste förbli för-
dolt. Clark (1996) menar dock att man gemensamt måste försöka uppnå en 
ömsesidig förståelse som man anser vara tillräcklig för stunden för att man 
ska kunna gå vidare i samtalet (principen om gemensamt avslut). Mina 
analyser har antytt att deltagarna ibland har olika uppfattning om vad till-
räcklig gemensam förståelse innebär utan att detta tas upp till förhandling. 
Detta tyder på att Clarks princip även bör ses i skenet av att samtal inte sker 
på lika villkor. Arbetet för samförstånd påverkas av olika och ojämlika 
förhållanden och av att vi som samtalsdeltagare inte har samma interaktion-
ella rättigheter och skyldigheter. 
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Ett sådant ojämlikt förhållande kan vara olika tillgång till språkliga 
resurser. Då kan det för det första hända att man låtsas förstå, både i rollen 
som den som besitter resurserna och den som har brist på dem. Genom att 
ge en förståelsesignal har man då visserligen visat att man förstår vilka sam-
talsorganisatoriska grundregler som gäller, men man ger en signal utan att 
egentligen förstå. Orsaken kan kanske vara att man är trött eller att man inte 
vill försöka. En annan kan vara att man som andraspråkstalare inte vågar 
protestera mot den tolkning som modersmålstalaren, i dessa samtal också i 
kraft av sin institutionella roll, gör. Den risken ser man som för stor att ta.  

Den arbetssökande kan också som vi sett använda en strategi som innebär 
att hon ger metakommentarer om att hon inte behärskar språket så bra i 
syfte att bli accepterad som fullvärdig samtalspartner trots sina tillkorta-
kommanden. Hon gör sig då accountable (Garfinkel 1967) genom en ratio-
nell och öppen förklaring till varför samtalet inte löper tillräckligt smidigt. 
Därmed visar hon att hon inte kan ta lika stort ansvar för förståelsearbetet 
som hon vet förväntas av henne. Detta berör alltså ansvarsfördelningen i 
samtalet och är därmed en del av det sociala ansiktsarbetet. Hon tar sam-
tidigt en risk att det hon säger inte blir taget på allvar eller att attityden till 
henne som kompetent arbetstagare försämras.  

Det kan även hända att deltagarna tolkar varandras signaler om förståelse 
på olika sätt och att detta förblir dolt. Några av analyserna visar hur den 
arbetssökande och rekryteraren talar förbi varandra, bland annat eftersom 
rekryteraren upplever att hon inte får det utrymme hon är van att ha och att 
samtalet då kommer i obalans.  

Med bakgrund i dessa resultat ser jag Clarks princip om gemensamt av-
slut som att deltagarna visar medvetenhet om och ett ömsesidigt ansvar för 
förståelsesignaler, men att det inte alltid handlar om att deltagarna uppnått 
en tillräcklig gemensam förståelse bakom den signal som ges.  

I följande två avsnitt vill jag därför resonera kring de roller som rekryter-
aren och den arbetssökande har i samtalen.  

9.1 Att vara rekryterare på en global arbetsmarknad 
På en global arbetsmarknad är den situation som illustreras i denna under-
sökning inte unik. I många intervjuer i samband med rekrytering kan en 
rekryterare ha många tolkningsföreträden. I denna studie har rekryteraren 
såväl ett institutionellt som ett kulturellt och språkligt tolkningsföreträde. 
(Man kan förstås tänka sig en annan intervjusituation där rekryteraren är 
andraspråkstalare men inte den arbetssökande, vilket då innebär att hon 
visserligen har ett institutionellt tolkningsföreträde men inte ett språkligt 
och kulturellt.) 

Jag skulle vilja påstå att tolkningsföreträden av den typ som rekryteraren 
har i denna studie både är en resurs och en begränsning för deltagarna. På 
samma sätt som tolkningsföreträdet kan missbrukas, kan det vara en viktig 
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tillgång för båda parter genom rekryterarens mer omfattande kunskaper och 
erfarenheter i situationen, speciellt om det hos henne finns en lyhördhet för 
balansen mellan den institutionella och sociala ramen. De institutionella 
rollerna kan därför ofta ses som kompletterande varandra och asymme-
trierna behöver alltså inte vara något som i sig har med maktutövning att 
göra. Det är hur de olika rollerna tolkas och används för olika syften som är 
väsentligt.  

En kvalitet som eftersträvas i rekryteringsarbete är lika eller rättvis be-
handling av arbetssökande. Det är ett mycket relevant men samtidigt 
vanskligt mål på en global arbetsmarknad där mångfald och olikhet kan ut-
göra en grundläggande norm eller eftersträvat mål. Studien ger ett mycket 
litet utsnitt ur verkligheten, men visar ändå att ett sätt för en rekryterare att 
använda asymmetrin som en resurs kan vara att utnyttja både den psyko-
metriska och den sociala ansatsen, vilket i sin tur speglar balansen mellan 
den institutionella och den sociala kontextuella ramen. Delar av, och argu-
ment från, båda ansatserna utgör förutsättningar för att en rättvis och kvali-
tetssäker behandling av de arbetssökande ska kunna ske.  

Den psykometriska ansatsen kan ses som en vilja att upprätthålla struktur 
i samtalet och representerar en orientering mot den institutionella verk-
samhetsram som omger samtalet. Rekryteraren strävar mot en objektiv 
professionell roll i syfte att ge alla liknande villkor. Den sociala ansatsen 
kan ses som ett sätt att upprätthålla en social, eller med Goffmans ord, 
moralisk ordning i själva interaktionen. Den innebär en mer subjektiv roll 
som ger stöd till de arbetssökande och som erkänner allas unika erfarenheter 
och kompetens.  

Man kan i studien se rekryteraren som professionell i sin roll genom det 
sätt på vilket hon integrerar och balanserar mellan den psykometriska och 
den sociala ansatsen. Det är exempelvis tydligt att intervjuerna är relativt 
hårt strukturerade och att rekryteraren försöker göra informationen till de 
sökande likadan vilket man kan se som ett villkor för att de arbetssökande 
ska behandlas lika. Man kan också hos intervjuaren spåra en ovilja mot att 
hela tiden använda en hårt strukturerad intervjuform, och hon applicerar 
även den sociala ansatsens synsätt om ömsesidigt givande och tagande. 
Informationen är öppen och tydlig främst i inledningen och i avslutningen 
av intervjuerna, men även i introduktionen av faser och frågor. Genom att i 
en slags metadiskurs presentera intervjun och vad som ska ske gör 
rekryteraren ett viktigt försök att skapa förståelse kring situationen. Denna 
diskurs skulle dock ha kunnat vara bättre om hon haft mer kunskap om vad 
som gäller i andra länder och kulturer. Det är också tydligt att en del av den 
dolda agendan liksom frågornas kommunikativa dilemman inte uppmärk-
sammas av alla arbetssökande. 

Rekryterarens förmåga att avväga mellan dessa ansatser illustreras även i 
hennes första och tredje tur i de olika sekvenserna, i det att hon går från ett 
strukturerat förhållningssätt i huvudfrågans frågetur till ett alltmer socialt 
förhållningssätt i den tredje turen i sekvens 3 enligt följande mönster: 
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Sekvens 1:  huvudfråga  psykometrisk ansats 
 uppföljning psykometrisk ansats 
Sekvens 2:  huvudfråga  psykometrisk ansats 
 uppföljning social ansats 
Sekvens 3: huvudfråga  psykometrisk ansats/social ansats 
 uppföljning social ansats 
    

Frågeturen förändras från enledad i sekvens 1 till flerledad i sekvens 3. I 
uppföljningarna i den tredje turen återfinns de flesta minimala responser 
efter ett första svar i sekvens 1, medan de i sekvens 2 ersätts av olika typer 
av utbyggda responser, exempelvis förklaringar. Sekvens 3 är lång och 
innehåller en väl avvägd blandning av olika utbyggda responser (se tabell 
8). Även i rekryterarens blankett får sekvens 3 mest plats, vilket visar att 
frågan är viktig. Svaren i sekvens 3 är dock mycket individuella och sek-
vensen får sägas spegla den sociala ansatsens försök att se den arbets-
sökande som både unik och föränderlig. Genom att i sin sociala ansats på 
detta sätt visa på vars och ens unika roll som individ kan rekryteraren vara 
professionell i sin hantering av de arbetssökande.  

Den professionella intervjurollen och den sociala ansatsen begränsas 
dock starkt av den institutionella roll som rekryteraren också har backstage.  
Den vidare institutionella ramen dominerar över och påverkar det profes-
sionella samtalet. Något som blir tydligt i intervjuerna är hur blanketten, 
och förmodligen det faktum att det som skrivs i blanketten ska vidare till en 
databas, styr samtalet och rekryterarens samtalsbidrag, främst de omformu-
leringar hon gör som uppföljning av de arbetssökandes svar. Rekryterarens 
professionella erfarenhet verkar ha gett henne en uppsättning egenskaps-
adjektiv som hon använder för att beskriva de arbetssökande, ett språkligt 
redskap som förenklar hennes arbete, men som också kan sägas förenkla 
bilden av den arbetssökandes personlighet. Tillsammans med andra fakta 
utgör dessa adjektiv grunden för bedömningen av de arbetssökande. Man 
kan fråga sig om den heterogeniseringstendens som finns i samtalen 
uppvägs av en strävan till homogenisering föranledd av behovet av effektiv 
institutionell hantering i blankett och databas.   

Man kan även spekulera i om det faktum att detta inte är en anställ-
ningsintervju ansikte mot ansikte med en arbetsgivare utan ett första steg i 
rekryteringsprocessen gör att bilden av den arbetssökande kommit att göras 
mer positiv än om den sökande skulle konkurrera direkt med andra arbets-
sökande för ett visst arbete. Om så är fallet, är det ytterligare ett tecken på 
hur verksamhetsramen sätter sina spår i det som sägs. Rekryteraren repre-
senterar ett företag som har både den arbetssökande och andra företag som 
kunder vilket gör att hon just i denna situation inte behöver stå till svars för 
en anställning. 

Den sociala ansatsens synsätt om ömsesidigt givande och tagande är 
också i hög grad kopplat till den vidare samhälleliga ramen och arbets-
marknadens hög- och lågkonjunkturer, dvs. hur attraktiv på arbetsmark-
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naden arbetstagaren är. Intervjuerna spelades in i slutet av en högkonjunktur 
i vilket just utländska akademikers situation hade haft medialt intresse. 
Akademiker med utländsk bakgrund sades då, och sägs fortfarande ofta, i 
Sverige utgöra ett ”outnyttjat kapital”. Man kan fråga sig om inte också 
andra spelregler gäller på arbetsmarknaden än dem som eftersträvas i tal om 
ömsesidigt givande och tagande i en rekryteringsintervju.  

Ett annat drag som speglar parallella tendenser av homogenisering och 
heterogenisering i samtalen är att rekryteraren i intervjuerna visar ansatser 
till att normalisera den arbetssökande (doing being ordinary, Sacks 1984). I 
samspelet i interaktionen konstrueras den arbetssökande som normal eller 
avvikande (Goffman 1963:108). Rekryteraren använder då normalisering 
som ett sätt att visa förståelse för svaga sidor eller känsliga uppväxt-
förhållanden (se exempelvis samtalet med Aneta i avsnitt 8.5). Men vad 
som ska tolkas som normalt eller avvikande i en självpresentation i rollen 
som arbetstagare i Sverige idag avgörs dessutom av samspelet mellan den 
lokala och globala kontexten. I det sammanhanget gäller diskussionen hur 
varje arbetssökande kan konstrueras som individ med unika egenskaper, 
kunskaper och erfarenheter och på vilket sätt synen på mångfald är en 
naturlig utgångspunkt för samhällets och företagens diskurs och förvänt-
ningar i rekryteringssammanhang. I erfarenhetsintervjuerna i studien verkar 
det finnas en tendens från både rekryterare och arbetssökande att normali-
sera de arbetssökande i betydelsen att de liknar andra arbetssökande som 
rekryteraren har mött. En positiv tolkning av denna tendens till homo-
genisering är att den bottnar i att människor behöver hitta likheter sig 
emellan för att förstå och hantera olikheter. En negativ tolkning kan vara att 
det i Sverige idag är svårt att hantera de språk- och kulturmöten som uppstår 
mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.  

Vad som än är svaret på denna fråga så gäller det i rollen som rekryterare 
att i rekryteringssamtal hantera balansgången mellan det som gör arbetssök-
ande lika och det som gör dem olika. Att både likheter och olikheter mellan 
människor kan ses som normalt torde vara en viktig utgångspunkt för 
mångfald på en global arbetsmarknad. 

9.2 Att vara arbetssökande i ett nytt land  
Att komma som invandrare och arbetssökande till ett nytt land, som 
Sverige, innebär ofta många mer eller mindre formella samtal med institu-
tionella representanter. För många är kanske sådana möten ett vanligare sätt 
att samtala med modersmålstalare än i informella vardagssamtal. Ett insti-
tutionellt samtal av den typ som här studerats kan ses som en social praktik 
av vikt för språkinlärning och socialisering in i ett nytt samhälle.  

Analyserna visar att det som förhandlas i erfarenhetsintervjuerna genom 
metakommunikation ofta är hur den institutionella/kulturella ramen ska 
tolkas och förstås. Det situerade meningsskapandet handlar här om förhåll-
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ningssättet till denna ram snarare än om förhandling av enstaka språkliga 
uttryck. Samtalet är därför ett tillfälle till socialisering in i en kulturell kon-
text med sina specifika förväntningar och dolda regler. Benämningen andra-
språksanvändare eller andraspråksbrukare, i stället för andraspråkstalare, 
ger därför en sannare bild av de processer som språkbruk innebär, eftersom 
det handlar om att använda, inte ”bara tala”, språket i en viss situation. Man 
kan spekulera i om det därför för en andraspråksanvändare som behöver 
(träna att) delta i institutionella samtal kan vara viktigt att närma sig det nya 
språket uppifrån och ned, dvs. från en förståelse av kontextuella ramar och 
roller i olika kommunikationssituationer till hur denna förståelse kan ta sig 
uttryck språkligt. 

Men det handlar inte enbart om att förstå och ta till sig ett nytt samhälles 
talspråksgenrer utan som språkbrukare är man även delaktig: ”members of 
societies are agents of culture rather than merely bearers of a culture that 
has been handed down to them and encoded in grammatical form” (Ochs 
1996:416). Även relativt fasta konventioner för ett samhälles kommunika-
tionssituationer är föränderliga och i denna process är också språkbrukare 
som är andraspråkstalare delaktiga.  

Om den institutionella representanten är modersmålstalare kan, som 
studien har visat, samtal innebära många olika asymmetrier och o(jäm)lika 
roller som ska hanteras. För att andraspråksanvändaren ska kunna delta i 
förhandlingen om samtalets ramar och språkliga uttryck krävs tillgång till 
och kunskap om hur man i samtal hanterar olika kommunikativa och 
strategiska redskap. I den interaktiva process som här studerats är turtag-
ningen ett grundläggande sådant redskap. Att vara språkbrukare innebär att 
vi visar att vi är medvetna om de interaktionella turtagningsreglerna genom 
att kontinuerligt bekräfta eller ifrågasätta den gemensamma förståelsen av 
verkligheten då situationen definieras tur för tur. I studien är det tydligt att 
andraspråksanvändarna inte bara visar förståelse genom återkopplingssig-
naler utan ibland också använder ordagranna upprepningar och kommen-
tarer i detta syfte. Omformuleringar används dock mest av modersmåls-
talaren. Även redskap för att visa om man inte hört, uppfattat eller förstått är 
viktiga att kunna hantera, exempelvis reparationer av olika slag.  

Som analyserna visar orienterar sig rekryteraren i dessa samtal sällan 
direkt mot de arbetssökande som andraspråksanvändare, och därför utsätter 
hon dem inte för något ansiktshot i onödan. Det faller i stället mera på 
andraspråksanvändaren att orientera sig mot denna roll då det behövs. Man 
kan också se det som att rekryteraren/modersmålstalaren delvis begränsas 
av ansiktsarbetet och att de arbetssökandes/andraspråkstalarnas språkliga 
och kanske även kulturella tillkortakommanden kräver aktivt men samtidigt 
lyhört meningsarbete av dem själva. Såsom de med minst resurser visar de 
genom metakommentarer och reparationsarbete att de förstår rekryterarens 
ansiktsarbete.   

De arbetssökande kvinnorna i studien skiljer sig från varandra då det 
gäller hur aktiva de är i att öppet ta metakommunikativa initiativ för att nå 
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samförstånd. Trots ett litet material är det intressant att konstatera att några 
samtal där de arbetssökande tar många initiativ verkar vara samtal med 
arbetssökande som också är måna om att uttrycka sig rätt eller väl på 
svenska. De verkar se språket som en personlig investering som, i deras roll 
som arbetssökande, är viktig för att bland annat ge dem ett arbete och liv i 
ett nytt land med en social identitet som därmed förändras. De berättar i 
samtalen om både med- och motgångar i denna process, men viljan att 
kämpa i den nya situationen förenar dem. Ett drag i de arbetssökandes svar 
var också att ambition och viljestyrka var den viktigaste personliga 
egenskapen i deras syn på sig själva. Då de berättar om sina tidigare erfar-
enheter av samtal i anställningssituationer visar det sig dock att de i dessa 
känt sig nedtryckta eller begränsade i sin möjlighet att komma till tals. 
Detta antyder hur samtal och självpresentationer kan gestalta sig och upp-
levas på olika sätt och att ett samtal är ett föränderligt och dynamiskt sam-
spel mellan parterna. Trots att vissa arbetssökande i denna studie alltså 
framstår som aktiva, kan vi inte veta hur samma personer konstrueras i 
andra samtal eller vilka kommunikativa resurser de använder tillsammans 
med andra intervjuare. Peirce (1995:19f), som i Kanada har studerat invand-
rarkvinnors möjlighet att komma till tals bland annat genom att låta dem 
skriva dagböcker, menar att ”language learner’s motivation to speak is 
mediated by investments that may conflict with the desire to speak”. I sin 
studie visar hon bland annat att både tystnad och språklig aktivitet kan vara 
sätt att protestera mot en upplevd maktobalans i samtal. Det är viktigt att 
komma ihåg att språket också är identitetsskapande och att denna process 
kan vara omtumlande och svår i en ny kultur och med ett nytt språk. 

Som arbetssökande i ett nytt land och med en identitet som förändras av 
denna process kan det vara lätt att förbli tyst. Samtalsorganisationen är dock 
i sin uppbyggnad komplementär och om man i dialog har ett gemensamt 
mål har man rätt att aktivt delta som part. Det finns då många möjligheter 
att tillsammans skapa samförstånd.  

9.3 Omformuleringar som resurs och begränsning  
I samtal kan vi känna oss mer eller mindre delaktiga, vilket innebär att vi 
arbetar mer eller mindre aktivt och engagerat för att uppnå samförstånd. I 
just denna studie har omformuleringarna kommit att bli centrala då de visat 
sig vara ett av rekryterarens viktigaste redskap för att visa delaktighet och 
därmed bidra till det meningsskapande arbetet. Detta innebär inte att vi ge-
nerellt kan säga att så är fallet, men olika typer av intratextuell rekontext-
ualisering fyller en viktig meningsskapande funktion i alla samtal, alltifrån 
ordagranna upprepningar till friare tolkningar av andras yttranden. Härigen-
om skapas koherens i samtalet och därmed delaktighet mellan samtalsdel-
tagarna.  



 213

Den fråga jag i detta avslutande kapitel vill beröra då det gäller omformu-
leringar är hur de kan ses som både en tillgång och en begränsning. Denna 
fråga kan diskuteras både från rekryterarens och den arbetssökandes syn-
vinkel. I avsnitt 6.5.3.5 nämnde jag några olika funktioner som omformu-
leringarna fyller: en institutionell, en sekventiell och en stödjande funktion 
samt en funktion för att uppnå samförstånd. Denna mångfunktionalitet är i 
sig ett effektivt verktyg i situationen för båda parter (Duranti 1991:13). För 
rekryteraren skapar det en möjlighet att samtidigt få återkoppling på sin 
institutionella roll och på sin förståelse, vilket gör att hon kan spara tid.   

Den inbyggda mångfunktionaliteten eller flertydigheten fyller tillsam-
mans med den strukturellt inbäddade placeringen i tredje turen också en 
viktig strategisk funktion. Den innebär att den arbetssökande kan reagera på 
den funktion som hon själv finner mest relevant och nödvändig att orientera 
sig mot. Därför är mångfunktionaliteten även en resurs för den arbetssök-
ande. På det sättet mildras det ansiktshot omformuleringen kan innebära. 
Omformuleringen blir ett medel för intersubjektivitet och samförstånd 
snarare än ett ansiktshotande medel för att betona asymmetri. (Det innebär 
dock inte att det tolkningsföreträde som den institutionella representanten 
har försvinner.) 

Omformuleringen är vidare en resurs i arbetet för samförstånd. Å ena 
sidan innehåller språket konventionaliserade sociala och kulturella kategori-
seringar och perspektiv. Språket kan därigenom begränsa vår syn på värld-
en. Å andra sidan är semantisk variation liksom möjligheten att inta flera 
perspektiv en förutsättning för förhandling av (ny) mening (Graumann & 
Kallmeyer 2002:8). En omformulering gör det möjligt att infoga nya 
perspektiv liksom ny kunskap och mening. Därigenom har den såväl en 
retroaktiv som en proaktiv karaktär (Adelswärd 1988:106). Omformuler-
ingen återspeglar därigenom den dynamik och möjlighet till förändring som 
ligger i rekontextualiseringens natur. 

I ett samtal mellan personer med olika bakgrund kan man inte alltid 
förlita sig på delade ramar och kommunikativa resurser. Det kan vara så att 
rekonstruktionen av mening i sådana samtal är mer explicit för att etablera 
koherens i samtalet. I studien deltar rekryteraren aktivt genom att ofta 
omformulera svaren med en mer eller mindre subjektiv tolkning. Hon tar 
bland annat på sig den rollen eftersom hon besitter institutionella kunskaper 
men också eftersom hon har större språkliga resurser än de arbetssökande. 
En viktig iakttagelse är dock att hon genom omformuleringen visar att hon 
förstår, snarare än att hon inte förstår. Genom att föreslå en tolkning och 
bädda in omformuleringen i den tredje turen, där även en minimal respons 
kan återfinnas, fokuserar hon härmed på sin institutionella uppgift och inte 
på språklig asymmetri. Omformuleringens sekventiella placering är en 
resurs som möjliggör detta samtidigt som Clarks (1996) princip om gemen-
samt avslut uppfylls. 

Möjligheten för andraspråkstalaren att se sig själv genom rekryterarens 
ögon är vidare en socialiseringsprocess som ger henne tillfälle att se och 
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förhandla olika perspektiv som annars kanske hade varit dolda. Omformu-
leringarnas möjligheter innebär dock inte att omformuleringar är effektiva 
förståelsesignaler ”in and of themselves” (Thomas 1985:776). Effektiviteten 
beror på hur de används, och möjligheten att skapa ny gemensam mening 
kan också störas av en asymmetrisk situation. Om rekryteraren använder 
omformuleringen som en färdig representation av verkligheten, kan hennes 
tolkning ses som auktoritär diskurs. Hennes roll är given och hon behöver 
inte nödvändigtvis vara tydlig eller öppen med sina tolkningar. I sekvens 1 
använder rekryteraren korta och direkta omformuleringar. Här framträder 
hennes institutionella auktoritet. (Man kan också fråga sig om inte alterna-
tivet, en minimal respons, skulle ha gjort diskursen ännu mer auktoritär.) I 
sekvens 2, som är mer ansiktshotande, karaktäriseras hennes omformuler-
ingar i stället av synonymer och diskursmarkörer. Omformuleringsred-
skapet används sålunda på olika sätt i de två sekvenserna så att det i den 
känsligare frågan även används som ett medel för förhandling och socialt 
ansiktsarbete.  

9.4 Att vara forskare i mångfald 
Jag har i denna studie undersökt hur självpresentationer sker som sam-
konstruktioner mellan personer som delvis har skilda referensramar. För att 
synliggöra deltagarnas arbete för samförstånd i detta möte har jag använt en 
kombination av analysmetoder: metoder på mikro- och makronivå samt 
metoder för kvantitativ och kvalitativ analys. Samtidigt som jag själv natur-
ligtvis genom min egen tolkning av materialet är en länk till resultatet, bely-
ser denna kombination av metoder svårigheten med, men kanske också för-
utsättningen för, att beskriva hur komplexa språkliga kulturmöten kan vara.  

Ett exempel på denna komplexitet är den intra- och intertextuella rekon-
textualiseringsprocessen i samtalen. Då deltagarna försöker visa hur och 
genom vilket perspektiv de tolkar varandra uppstår en textuell kedja. Denna 
rekonstruktion visar hur föränderlig bilden av en arbetssökande kan vara. 
Då jag som uttolkare försöker säga något om det som sker i samtalen, måste 
jag vara medveten om föränderligheten i de roller och identiteter som jag 
försöker beskriva. Det språkliga kulturmöte jag studerar är inte statiskt utan 
inrymmer en förändringsprocess. Rekontextualiseringsprocessen speglar 
alltså både kontinuitet och förändring.  

Ett annat exempel på att en kombination av metoder kan vara givande för 
att fånga deltagarnas förståelse av varandra är hur frågor som ställs på 
makronivå kan belysas och empiriskt få svar genom mikroanalysen av 
interaktionen. Människor utför sociala handlingar och deltar i samhället 
med språk och interaktion som verktyg, exempelvis lexikon och turtag-
ningsregler. Deltagarna i samtalen förhandlar i varje tur om det perspektiv 
som ska råda i samtalet. Förhandlingen gäller hur den institutionella/kultur-
ella ramen och den sociala/moraliska ordningen i samtalen ska förstås. 
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Arbetet för samförstånd speglar härmed hur samhällets verksamheter och 
individens förståelse av dessa konstituerar varandra i interaktion. 

Jag har i detta arbete stött på flera sätt att se på likheter och olikheter 
mellan människor. Som forskare i mångfald riskerar jag att befästa kate-
gorier som jag egentligen vill problematisera eller nyansera. Jag tror dock 
att vi måste se drag av likheter och olikheter, av homogenisering och 
heterogenisering, av kontinuitet och förändring, inte som motsatta utan som 
parallella tendenser som är i ständig förändring. Mångfald, liksom likheter 
människor emellan, konstrueras som en naturlig del av vår livssituation.  

Det är många frågor som jag i studien inte haft möjlighet att beröra. 
Naturligtvis innebär samspelet mellan den verbala och den icke-verbala 
kommunikationen mycket för hur människor förstår varandra och en för-
djupad studie av denna hade kunnat ge viktiga nyanser till mina resultat.  

En annan intressant infallsvinkel på förståelse är hur uppbackningar och 
andra återkopplingssignaler fungerar i samtal med andraspråkstalare. Som 
framgått innehåller mitt material vidare ovanligt många omformuleringar 
och det rekontextualiserande draget i samtalen är ytterligare ett område som 
det skulle vara intressant att studera djupare. Detta kan vara ett sätt att få 
syn på dolda svenska kulturmönster. Slutligen är det också viktigt att vända 
på de asymmetriska rollerna och fråga sig vad som händer då andraspråks-
talaren är den institutionella representanten.  

9.5 Slutord 
I Sverige uppstår idag oftare än tidigare möten mellan människor med olika 
språklig och kulturell bakgrund, vilket kan göra det mer ansträngande att nå 
samförstånd. Att försöka förstå innebär på ett djupare plan att sätta sig in i 
andra personers tankevärld, att försöka översätta ditt till mitt och mitt till 
ditt och se hur våra olikheter bygger på likheter oss emellan.  

Vetenskap behöver ibland formuleras på alternativa sätt för att vi ska för-
stå de resultat man vill diskutera och förmedla. Skönlitteratur kan ge en 
möjlighet att nå bortom de förnuftiga orden och in i en sådan förståelse. Jag 
vill sluta med ett utdrag ur en roman av Lena Andersson (2004:28f), Du är 
alltså svensk? I romanen illustreras hur en rekryterare och Fatima, som är 
arbetssökande, talar förbi varandra i en dialog som ibland blir absurd. Detta 
speglar inte direkt de intervjuer jag har studerat, men romanens dialog 
förmedlar ändå en viktig känsla av hur svårt det kan vara att nå sam-
förstånd. I följande utdrag beskriver rekryteraren den bakomliggande pro-
cess som Fatima är utsatt för och hur hon i processen blir stoppad in i ett 
förutbestämt fack. Lena Andersson menar att när tillvaron inte går att 
formulera med de ord som står till buds, skapar vi i stället en värld som går 
att hantera. Om kartan och verkligheten inte stämmer överens håller man 
sig då till kartan. 
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– Du kanske undrar varför jag ställer alla dessa frågor? 
– Ja. 
– Vart allt det ska leda? 
– Ja. 
– Du kanske undrar vad allt det här har med din plats på arbetsmarknaden att göra? 
– Ja. 
– Då ska jag berätta det för dig. Jag talade förut om Herr T. Nu ska jag förklara lite 
mer. Vår uppgift idag är att fastställa din kvot. Din mångfaldskvot. Det är därför vi 
sitter här och pratar om allt möjligt du och jag. Kvoten är en formel våra veten-
skapsmän räknat ut. I varje människa finns en kärna i form av en cirkel. Kärnan är 
identiteten, hos somliga synonym med olikheten, annorlundaskapet. Varje cirkel 
har en yta. Varje yta kan man räkna ut arean av. Det blir i vår tid allt viktigare att 
ha en identitet i betydelsen ett annorlundaskap.  
 
Med en passare ritar rekryteraren upp en cirkel på ett papper.  
 
– Det här är en cirkel.  
 
När Fatima pekar mot cirkeln känner hon hur hennes finger är korvigt och 
klumpigt bredvid cirkelns exakta rundhet. Hon lägger pekfingertoppen mot 
cirkelns avgränsning, dess kontur, men känner bara papper.  
 
– Den är väldigt rund, säger hon. Fulländad. 
 
Rekryteraren nickar.  
 
– Ja, den kan inte bli rundare. Passaren sköter det. 
 
Fatima smeker papperet och cirkeln som om de vore hud.  
 
– Men jag är rombformad. 
 
Rekryteraren tittar forskande på henne innan hon säger: 
 
– Det tror jag inte. Men i så fall får vi sätta in din romb i en cirkel.  
– Det blir oprecist. Kan ni inte räkna ut arean av romben i stället? 
– Nej. Vi har ingen formel för romber. 
 
Fatima tar pennan och ritar en romb, men utan linjal blir den krokig och skev och 
inte alls lika fin som cirkeln bredvid.  
 
– Du sa något om en kvot. 
– Mångfaldskvoten. 
– Men är inte kvoten resultatet av något dividerat? 
– Vår kvot är en area. Nu är det bestämt så. Metoderna är vetenskapligt utprovade.  

 



Summary 

In a global job market, self-presentations in employment interviews are pro-
bably becoming more and more important. In many cases, job candidates 
present themselves in a language other than their first language and re-
cruiters judge job candidates on the basis of these presentations.  

   The employment interview is an example of institutional talk with 
special institutional and cultural frames and roles tied to it. In modern 
Western society, the employment interview is a communicative genre in 
which hierarchies are downplayed, power relations are concealed, and co-
operation and equality stressed (Auer 1998). It is a highly cultural event 
with an informal surface, beneath which strong institutional asymmetries 
are hidden.  

   The data analysed in this study are job interviews between a recruiter 
and fourteen job candidates at an employment company in Sweden. In the 
interviews, called erfarenhetsintervjuer (“experience interviews”), the re-
cruiter and the job candidates, who are all immigrants to Sweden, meet for 
the first time. The study focuses on three questions about personality in the 
interviews: What do you consider to be your strengths? What personal 
characteristics do you want to improve? What has made an impact on you? 

   When people do not share language and cultural background, the co-
construction of meaning in interaction becomes complex. A general aim of 
this study is therefore to gain knowledge of the processes whereby self- 
presentations are co-constructed and how participants in this process try to 
reach common understanding by showing how they interpret and under-
stand each other.  

   An important interactional resource in the work on mutual under-
standing is the principle of joint closure (Clark 1996). Clark stresses that in 
the meta-communicative track of trying to reach mutual understanding, the 
interactional sequential development depends on the participants showing 
how they understand each other. They try to reach a mutual belief of under-
standing that is “well enough for current purposes”. Clark further claims 
that “agents try to minimize their effort” in this project. Apparently, there is, 
on the one hand, a need to show understanding but there are, on the other, 
constraints as to how this is done in an efficient way.  

   A conversation between participants with different linguistic and 
cultural resources can be expected to be more explicit than a conversation 
between participants that share language and culture, especially if they 
share a communicative goal. On the other hand, in the attempt to reach mut-
ual understanding, there is a principle of least effort. My research questions 
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arise from these two, possibly conflicting, presumptions. My first question 
is thus in what way the participants explicitly display for each other how 
they interpret and understand the conversation in the employment 
interviews. Another question is what contextual resources they orient to in 
this meta-communicative project. Of crucial importance to the co-con-
struction of meaning and understanding are also the asymmetrical roles 
inherent in the situation. My third question therefore is how the different 
role asymmetries, institutional, cultural and linguistic, affect the project of 
reaching mutual understanding. 

   Three different lines of research have informed this study (see Chapter 
2). The first is research on gate keeping situations like employment inter-
views (Adelswärd 1988, Scheuer 1998). Another is the study of interaction 
with second language speakers within a second language acquisition frame-
work. The third is research on second language conversations in institu-
tional settings (e.g. Svennevig 2003, Kurhila 2003, Gardner & Wagner 
2004). This latter approach has resulted in an increasing number of studies 
of second language use where the focus is on the co-construction of 
meaning as a tool for interactional success and meaningful social action.  

   This is also my point of departure. Discourse is, in my study, seen as 
the place where society, culture, situation, individual and language meet and 
where meaning is constructed between participants. I use a broad contextual 
framework with the purpose of studying how the macro and micro levels 
inform each other in the way the situation is made meaningful for the 
participants.  

   Theoretically, the view of meaning and understanding as situated and 
socially co-constructed reflects a dialogic view of language and meaning-
making (see Chapter 3). Words and sentences have possible meanings, but 
they only acquire their full sense in dialogue, which in turn is embedded in 
a broader socio-cultural context, at the same time reflecting the past and the 
future (Mikhail Bakhtin 1952–53, double dialogicity, Linell 1998). A study 
of mutual understanding in dialogue is thus dependent on a description of 
the response of the addressee but also on the surrounding situation and the 
socio-cultural context. In this reciprocal process between language and 
context, many different contextual resources can be used, for example co-
textual, situational and background assumption resources. In analyzing what 
contextual resources the participants in the interviews orient towards, the 
concept of recontextualization becomes important, both intra-textually and 
inter-textually. It is an important way for the participants to establish co-
herence and mutual understanding in an efficient way. 

   The study also draws on Erving Goffman’s (1959, 1967) writings about 
self-presentation and the social order, in which an embedded moral order 
makes participants in conversation use face-work to show each other self-
respect and considerateness. Important for this study are how the social con-
straints on interaction balance the institutional constraints and also how the 
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social constraints can influence the interaction in a more equal or symmet-
rical way than institutional roles. 

  The study is written within an interactional sociolinguistics framework 
(Gumperz 1982), in which situated meaning-making is seen as both inter-
actionally and contextually dependent (see Chapter 4). Therefore an holistic 
analytical approach has been attempted, even though a complete picture of 
the interviews has not been possible to achieve. I have chosen to ground my 
study in a combination of methodological perspectives: ethnography of 
communication, ethnomethodology and conversation analysis. Thus the 
institutional setting is described as a background for the interactional micro 
analysis (Sarangi & Roberts 1999). 

   My data are described in section 4.2. During the video taped inter-
views, which last around 45 minutes, the recruiter fills in a form, which 
helps structure topics and questions. Afterwards, this information is entered 
into the data base of the company, where personnel look for candidates for 
different positions. This means that there is no job available at the moment 
of the interview, which makes it different from a regular job interview, 
since it has a more general substance and aim.  

   I also have secondary data, both non-elicited and elicited. The form that 
the recruiter filled in, together with a summary by the recruiter at the end of 
every interview, provides an important picture of the intertextual chain and 
the recontextualization of the candidates’ answers. Elicited data is from a 
questionnaire filled in by the recruiter directly after the interview, while I 
audio taped follow-up interviews between myself and the candidates. 

   The candidates that were invited to take part in the study were all in 
their last semester of Swedish language studies at Stockholm University, 
i.e. they were both students and job applicants. They had been in Sweden 
for around two or three years at the time the interviews were held. They 
were all women, academics and between 24 and 35 years of age, thus re-
flecting a large group of immigrants coming to Sweden between 1998 and 
1999. Their ethnolinguistic identities were based in different parts of the 
world: eight of them from northeastern Europe, two from the Middle East, 
two from eastern Asia and two from South America.  

   In Chapter 5, I first describe the institutional frame. An important 
feature at the societal level are changes in the employment market that in 
Sweden have resulted in new and more flexible legal regulations and in 
employment agencies hiring and supplying personnel.  

   In the recruiting process, the interview plays a crucial role as the only    
relational contact between the candidate and the company or the employer. 
The interview frontstage is, however, connected to the work backstage, 
before and after the interview. The form that is filled in is a concrete ex-
ample of this relationship, and it is shown in the study that this has 
implications for the interaction and the content of the interviews. 

   Traditionally, employment interviews have been conducted according 
to a psychometric approach (Bolander 2002), in which a belief in an 



 220

objective procedure underlies the selection of employees. To treat every 
candidate in the same way is, for example, seen as a prerequisite for non-
discrimination. The interviews in the material adopt this approach, using a 
highly structured format. The recruiter asks the same main questions and 
uses the same structured format in every interview, which is partly based on 
the use of the form. A more social approach is however also used, in which 
the interaction as conversation more than as interview is stressed, advo-
cating a mutual exchange of information. The recruiter uses this approach in 
her introduction, using meta-discourse to describe the contents and purpose 
of the interview. Furthermore, in responding to the candidates’ answers, the 
recruiter takes on a more unstructured and personal conversational format. 

   Job interviews have to do with impression management. The recruiter 
has to make judgements about each candidate’s qualities, and to this is 
connected a relational goal in which co-operation and building of common 
ground are important ingredients. The candidate further has to create trust, 
which means that she has to demonstrate to the recruiter that she is the 
person she claims to be. These two goals can be said to be part of a hidden 
agenda. 

   The candidate is, however, also asked to explicitly describe her per-
sonal qualities. These sequences are the focus of this study, and together 
they form an important part of the interview since the candidate cannot use 
facts from a CV but has to present strengths and weaknesses from a certain 
perspective. The first two questions concern the candidate’s qualities as 
employee: What do you consider to be your strengths? What personal 
characteristics do you want to improve? The third question complements 
the first two questions, since it tries to relate now and then: What has made 
an impact on you? These were also the questions that the candidates in the 
post-interview found most difficult to answer. In addition, they are ques-
tions that most candidates have not met before, since they are often not used 
in interviews in their home countries.  

   The questions are communicative dilemmas for the participants. In in-
formal situations you are in many cultures, Sweden included, not supposed 
to talk positively about yourself. But in this situation the candidate is 
expected to praise herself in the future role as an employee. On the other 
hand, you can speak negatively about yourself in everyday conversations, 
but here the candidate has to do it without risking her image as a reliable 
employee. In this sense the second question is more face threatening than 
the first one on strengths and has to be dealt with with care. 

   The participants play different roles in the interviews, which I discuss 
in terms of asymmetries. The asymmetrical roles are crucial to the study of 
how common understanding is created and displayed, since understanding 
is not constructed on the basis of an equal distribution of resources. To be 
able to say something about power relations, rights and obligations in this 
asymmetrical situation, it is however necessary to study how the institu-
tional roles are enacted in interaction, in the discursive roles, as it cannot be 
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taken for granted that the different roles are also used to exercise power and 
to stress the unequal distribution of resources.  

   One type of asymmetry refers to the fact that the participants have 
different background knowledge about the situation. This means that the 
recruiter has done several interviews before, whereas for most of the candi-
dates this genre is new, both because they do not have long experience of 
the job market and also because of their background from other countries 
than Sweden.  

   The professional role of the recruiter further means that she plays the 
roles of recruiter, interviewer and gate keeper, whereas the candidates are 
job applicants, interviewees and presumptive employees. In this respect 
their roles are complementary with mutual responsibilities and goals.  

   Apart from the institutional and cultural asymmetries, there is also a 
linguistic asymmetry since the participants have different linguistic re-
sources. As a native speaker, the recruiter has an advantage, whereas the 
candidate has to deal with possible problems on all linguistic levels. 

   This description of the institutional frame and its role asymmetries 
forms the background for three analyses in Chapters 6–8. First, the inter-
actional and sequential order of the three sequences is analysed in chapter 6. 
The answers of the candidates from the perspectives that have been shown 
to be relevant in the interactional analysis are focused on in Chapter 7. In 
Chapter 8, the meta-communicative activities of the participants are extract-
ed in order to see how and why these are used. 

    Since the interviews are highly structured, the micro analysis of the 
interactional order in the three sequences in Chapter 6 is done on the basis 
of a recurring pattern that every sequence takes on: 1) question from the 
recruiter, 2) answer from the candidate, 3) response from the recruiter, and 
4) possible reaction from the candidate.  

   The recruiter has in her discursive role the right to the first and the third 
turns in every sequence. In the question in the first turn, she uses the form 
as a script, even though it does not contain stated questions. The question is 
analyzed in consideration of how it is constructed, how many units it 
contains.   

   In the response to the answer, i.e. the third turn of every sequence, the 
recruiter in some way has to display her interpretation of the answer to the 
candidate. This is an important indication for the candidate of how her 
answer is interpreted but also an indication for me as an analyst of the 
situated meaning-making. The candidates’ answers are divided into answers 
that are accepted with a minimal response and answers that produce an 
extended response from the recruiter. The extended responses are divided 
into commentaries, completions, verbatim repetitions, reformulations and 
contingent questions. 

   The results of the analysis show that mutual understanding is worked at 
both proactively and retroactively. The format of the question turn can be a 
way to proactively prevent problems. In the questions in the first two se-
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quences, the recruiter uses rather straight forward questions, whereas the 
main question in the third sequence has a multi-unit question format in 
which both declarative and interrogative units are used. This can be caused 
by the fact that this question can be regarded as a sensitive or difficult 
question to answer, which is also confirmed by the post-interviews. The 
multi-unit question format can be seen as a way of preventing problems of 
understanding by directing the candidate towards an appropriate answer but 
also as a way to help the candidate save face.  

   In the third turn, the recruiter shows her understanding of the candi-
date’s answer. In some cases, she accepts it with a minimal response. The 
answers that are accepted in the first sequence often contain an adjective, 
describing a personal strength.  

   The recruiter, however, quite often gives a more extended response, for 
example by commenting on the answer in some way. In institutional dis-
course it may be the case that the institutional representative chooses to hide 
reactions and interpretations from the client in the third turn, trying to react 
in a neutral way. But in the sequences I have studied, there is an interesting 
pattern of varying kinds of extended responses in the third turn. This pro-
vides an insight into what perspective the institutional representative applies 
and makes relevant in relation to the answer. The most common extended 
answers are commentaries, reformulations and contingent questions.  

   Most commentaries indirectly display an understanding and acceptance 
of the answer. They can be positive or supportive (second) assessments like 
vad kul ‘how nice’, or explanations like det är typiskt för oss tjejer ‘that’s 
typical of us gals’. Commentaries in the form of explanations (using gene-
ralizations and reasons) are used in sequence 2, where they are part of the 
face-work that the recruiter herself takes on in the face threatening question.  

   The most common type of extended response in the third turn is a 
reformulation of the candidate’s answer. A reformulation is here defined 
interactionally: it is a declarative that follows immediately after an answer, 
and it clarifies something in the candidate’s answer. It is also the first turn 
in an adjacency pair, which means that a response is required.  

   In the first sequence on personal strengths, the candidates’ answers are 
often reformulated. The reformulations share the characteristic that they are 
all elliptic, transforming the answers containing verb phrases into a single 
adjective (for example jag försöker gå till målet som jag ställer framför mej 
‘I try to move towards the goal I put ahead of me’ becomes mm målinriktad 
‘mm goal oriented’). 

   There is also another type of reformulation. In the second sequence, 
asking about personal traits that can be improved, the recruiter instead uses 
more extended reformulations, sometimes several full clauses in a row, as if 
trying different possible alternative formulations (ibland kan jag inte sova 
‘sometimes I cannot sleep’ becomes du kan inte trycka off, det är liksom, 
det är full fart på nåt sätt ja ‘you cannot switch off, it’s like, it’s in some 
way full speed ahead yes’). The extended reformulations in the second 
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question appear later in the negotiation of an answer, not as a direct re-
sponse as in the first question. They are sometimes accompanied by 
reformulation markers such as så att säga ‘so to say’, vad du menar ‘what 
you mean’, etc.  

   The reformulations have several parallel functions. In the first se-
quence, the recruiter applies a matter-of-fact institutional perspective to the 
candidate’s answers through her elliptic reformulation. This institutional 
function is validated by the intertextual recontextualization: the reform-
ulation is filled in on a form. This means that the institutional purpose of the 
employment interview takes priority in the perspective chosen for the re-
formulation in the first sequence. 

   In the second sequence the format of the reformulation changes; it be-
comes more extended and alternatives are provided. In orienting to the 
stronger face threat of the second question, the recruiter’s perspective 
changes from being primarily institutional to being a social perspective as 
well. The social and institutional frames interact. One of the functions of the 
reformulation can in this case be said to offer interactive support to the 
candidate.  

   The reformulation is the first part of an adjacency pair. The recruiter 
always wants a response to her reformulations. By orienting to mutual 
understanding in this way, the recruiter also focuses on the reformulation as 
a source for checking her understanding. In the reformulation she shows the 
candidate that she understands. The reformulation is embedded in the third 
turn where a response signal can also be given. It can therefore also be seen 
as a way of effectively reaching an agreement on meaning before the 
interview continues. 

   One research question concerned which contextual frames are made 
relevant in the interviews. An important result of the interactional analysis 
is that the recruiter orients primarily towards the institutional frame in the 
third turn. Answers with adjectives are accepted and many answers without 
them get reformulated using adjectives, which are then transferred to the 
form that is filled in.  

  However, the recruiter also orients towards the social frame. Especially 
in the second sequence, dealing with weaknesses, answers are not accepted 
by a minimal response, which reflects the communicative dilemma inherent 
in the question. It would be impossible, or a dispreferred response, to accept 
a person’s weaknesses in this way in an informal situation. Instead, she 
reacts with commentaries and explanations, thus partly taking on the social 
face-work. In the second sequence, the recruiter also changes her way of 
reformulating the answers into a more cautious interpretation of the candi-
dates’ answers. 

   The recruiter does not, however, explicitly orient towards the linguistic 
asymmetry of the situation. The reformulations that transform answers into 
an appropriate institutional format (adjectives) are all embedded in the third 
turn, where several functions interact at the same time.  
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   In Chapter 7 the candidates’ answers are analyzed using a broader ana-
lytical framework, including the post-interviews. The answers are divided 
into four different categories.  

   The first group of answers is related to the candidate’s relation to her-
self: talking about strengths, she is ambitiös ‘ambitious’ and självständig 
‘independent’, and talking about weaknesses, she can be otålig ‘impatient’. 
Qualities in the second group have to do with interpersonal skills: she is 
tolerant ‘tolerant’ and optimistisk ‘optimistic’. On the weak side is behöver 
mer självförtroende ‘needs more self confidence’. The third group relates to 
qualities of flexibility, which are mentioned by very few candidates. In the 
fourth group are answers that do not seem to fit into these three categories 
and that the recruiter explicitly asks the candidate to explain. This group 
contains snäll ‘kind’, intelligent, förnuftig ‘intelligent’ and känslig 
‘sensitive’, personal characteristics that do not seem to fit into the institu-
tional frame.  

   An interesting result in this analysis is that answers to the question of 
weaknesses are more direct and blunt than might be expected. Many candi-
dates admit to weaknesses, which seems to make the recruiter herself take 
on a lot of face-work in her extended response, as is also shown in the 
interactional analysis. 

   The communicative dilemma of the questions is also shown in the way 
the candidates downgrade their answers, using modifying adverbials such as 
kanske ‘perhaps’, ganska ‘rather’, lite ‘a little’, etc. A few candidates do the 
opposite; they upgrade their qualities adding jätte-, väldigt ‘very’, which 
seems unusual in this situation.  

   The analysis in Chapter 8 focuses on explicit meta-communicative 
activities in the interviews. It is sometimes claimed that in second language 
conversations participants more explicitly work on the negotiation of 
meaning, interpreted as linguistic problems of meaning. The question is 
however, taking Clark’s principle on least effort into account, whether this 
is so and how it can be done in an efficient way.  In addition, face concerns 
have to be considered. One research question in this study was how and 
why the participants explicitly show each other how they interpret or under-
stand each other’s utterances.  

   Four interviews are closely studied, using both primary and secondary 
data for the analysis, for example the recruiter’s summary, post-interviews 
and the questionnaire. In these interviews, the recruiter and the candidate 
take many as well as few meta-communicative initiatives. The initiatives 
are both proactive and retroactive in character, thus both preventing and 
repairing communication problems. 

   The results show that the reasons for the meta-communicative activities 
arise mainly from problems of interpreting and understanding the institu-
tional and cultural frame and what is expected in the situation. There some-
times seem to be differences in the candidates’ conceptualizations of the 
goals to be fulfilled and the procedures to be followed in the job interview.  
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   Another result is that when there are few meta-communicative activi-
ties, different communicative styles sometimes clash with the recruiter’s 
expectations of the interaction. The interpretation of what the participants 
consider to be “the most valid, economical, and timely” signal of under-
standing for current purposes sometimes seem to be different between the 
recruiter and the candidates. These problems are however not made explicit. 

   Negotiation of meaning in the sense of purely linguistic problems is 
scarce and is usually initiated by the candidate who lacks words to express 
herself. In this way, the candidate makes her role as second language 
speaker relevant, thus making herself accountable for these side-sequences.  

   In this study, I have gained insights into what happens in the interaction 
of employment interviews that are at the same time second language 
conversations. I have used a combination of methods and materials to better 
understand the contextual resources used in the co-construction of meaning 
and the project of reaching mutual understanding in an intercultural inter-
view. I find that a study of an encounter where institutional, cultural and 
linguistic asymmetries exist gains from this holistic perspective (see Chap-
ter 9).  

   To summarize, the meta-communicative project of mutual under-
standing seems in this institutional situation to be strongly institutionally 
framed, culturally hidden, socially constrained by face-work and inter-
actionally embedded.  

   The asymmetric roles as recruiter and job candidate, as cultural expert 
and novice, as first language speaker and second language speaker are 
dynamic, and the interlocutors change their orientation to these roles during 
the interview. The self-presentations are co-constructed, and the powerful 
role of the recruiter can be seen as both a resource and a constraint in the 
situation. She varies the way she exercises her power or utilizes her expert 
knowledge in her institutional role and in her role of showing support and 
social face-work. An important example of this is multifunctional reform-
ulations, which in this study are abundant. By using them as a tool for 
mutual understanding, support and institutional relevancy, she avoids 
foregrounding the linguistic asymmetry of the situation. On the other hand, 
the recruiter shows a tendency to normalize the candidates according to her 
own institutional and cultural knowledge. This dynamic play between 
heterogenization and homogenization tendencies is an important feature in 
the interviews. 
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Bilaga 1: Delar av rekryterarens blankett 

(Den övre delen hänför sig till sekvens 3, den nedre till sekvens 1 och 2.) 
 

PERSONLIGA DATA 
------ 
Uppväxttid (flyttat geografiskt, speciella händelser, normer, värderingar 
etc): 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
ALLMÄNNA OMDÖMEN 

 
Kandidatens egen spontana uppfattning om: 

 
Starka egenskaper                 Egenskaper som kan förbättras 

 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 



Bilaga 2: Enkät till rekryteraren 

Enkät till intervjuaren: 
 

1. Hur bra var den sökande? 
 

1 2 3 4 5 
inte alls bra mindre bra möjlig bra mycket bra 

 
 
 

2. Hur bra var kontakten som ni etablerade? 
 

1 2 3 4 5 
dålig mindre bra  normal  god utmärkt 

 
 
 

3. Hur besvarade den sökande frågorna? 
 

1  2 3 4 5 
för något lagom  lite för  för   
kortfattat kortfattat långt detaljerat  detaljerat 



Bilaga 3: Frågor i efterintervju med de arbetssökande 

Frågorna är indelade i tre block: 
 

A–C Institutionell asymmetri 
D  Språklig asymmetri 
E Kulturell asymmetri 
 
A. Det omedelbara intrycket av intervjun 
1. Vad tyckte du om intervjun? Hur upplevde du den? 
2. Hur kände du dig under samtalet? Trygg, nervös?  
3. Hur var kontakten med intervjuaren? Dålig, normal, utmärkt? 
4. Tänkte du på kameran? 
 
B. Förberedelse jämfört med resultatet 
1. Hade du förberett dig? Hur?  
2. Kom du till din rätt? Gjorde du det intryck du ville? 
 
C. Själva intervjun 
1. Vad handlade intervjun mest om? (utbildning, yrkeserfarenhet, 

personlighet, företaget) 
2. Var det några frågor som överraskade dig? 
3. Vilka frågor var svårast att svara på? 
4. Fick du tillräckligt med tid att tala? 
 
D. Språklig kontakt 
1. Har du tillräckligt med språk för att klara dig i denna situation? 
2. Uppstod det några missförstånd? 
 
E. Den arbetssökandes möte med Sverige. Kulturskillnader 
1. Valde du kläder med tanke på intervjun?  
2. Har du ändrat dig i ditt sätt att vara sen du kom till Sverige? 
3. Hur är ditt folk? Fördomar? 
4. Är svenskar speciella på något sätt? 
5. Hur många intervjuer har du varit på i Sverige? Hur var de? 
6. Har du varit på intervju i ditt hemland? Hur är de? Jämför dem med de 

svenska.



Bilaga 4: Intertextuell kedja mellan samtal och 
blankett, exempel 

 
Sekvens 1: starka sidor 
Arbetssökande Ritas omformulering 

med adjektiv 
Blankett 

faktiskt jag försöker gå till målet som jag 
ställer framför mej 

målinriktad Målinriktad 

jag tycker om siffror att jobba med dom måste vara noggrann 
och så ju 

Siffror 

jag tycker att ehm jag kan förklara bra det 
som jag förstår själv  

pedagogisk Pedagogisk 

 

sen eh tror jag att jag om eh om jag börjar 
göra nånting eh då eh jag brukar göra det som 
eh (2.0) SUCK ordentligt ah till slut eh räkna 
varje små sak och  

noggrann Noggrann 

jag (1.0) um tycker om det är ordning och 
reda  

noggrann 

 

Noggrann 

 

om någon säger att det måste vara gjort så jag 
ser till att det är gjort  

pålitlig Pålitlig, ”gör 
jobbet” 

jag tar ganska ofta min egen initiativ ja jag 
tror att det är bra 

initiativrik 

 

Initiativrik 

jag tycker att ta ansvar jag tar jättemycket 
ansvar och jag är inte rädd r- rädd för det 
annat ta ansvar 

ansvarsfull 

 

Ansvarsfull 

jag kan (1.0) hantera med stress stresstålig Stresstålig 

jag helst lyssnar och pratar och sen (.) jag vill 
inte att  (3.0) eh bråka med någon annan jag 
vill så 

ganska diplomatisk Diplomatisk 

jag jag passar mej bra på miljön eh lätt på 
anpassa kan man säga  

anpassningsbar Anpassn.bar 

 

jag är helt säker på att jag ska nå målet som 
jag har här i PEKAR PÅ HUVUDET  

målinriktad 

 

Målinriktad 

(exempel +) det var jag som tog ansvar för att 
alla saker 

ansvarsfull Ansvarsfull 
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Sekvens 2: egenskaper att förbättra   
Arbetssökande Ritas omformulering 

med adjektiv 
Blankett 

som när jag pratar kanske snabbt och nånting 
och kanske också gans- 

du blir lite forcerad 

 

Pratar snabbt 

ibland kan jag inte sova det är som brist du är lite speedad så 
så att säga 

– 

ganska svårt att kommunicera med människor 
som jag inte känner så kanske så det tar tid för 
mej (1.0) så ibland man kan tänka att jag är 
lite tillbakadragen från början 

lite tystlåten så först,
du är inte så spontan 
bababababa utan  

mer pratför 

kanske min självförtroende SKRATT det det 
skulle vara (1.0) ja (1.0) ja jag tror ja 

bli lite självsäkrare 
och tryggare ja 

Självförtroende 

jag jag vägrar ju ganska m- ja jag gör ju mina 
steg och tar mina steg men samtidigt jag är 
lite så åååh lite  

ja lite orolig så – 

jag jag har för för mycket på mej hela tiden 
här och där och där och SKRATT 

du är för för 
initiativrik 

– 

jag är sensitiv person FNISS känslig Känslig 
(sensitive) 

att vara lite vänligare när man kontaktar med 
personer (.) eh vänligare eh kanske jag är så 
tyst  

ja du menar du 
skulle vara lite mer 
pratsam då eller 

Vill prata mer i 
sociala 
sammanhang 

när jag bestämmer själv nånting då (1.0) eh 
(2.0) är det lite svårt för mej att ändra min 
åsikt (1.0) senare 

envis Envis/svårt att 
ändra sig  
↔ gör för mkt 

jag vill ha allt på en gång nu jag det är lite 
svårt för mej att vänta 

du vill vara lite mer 
tålmodig 

Tålmodig/ 
uthållig 

 
 
 
 
 



Bilaga 5: Initiativ till metakommunikativa aktivi-
teter: faktiska antal och omvandlade till värde 1–6  

Arbetssökande 
Proaktivt – som talare Retroaktivt – som lyssnare 

Förebygger  Ber om hjälp Problem att förstå Visar förståelse 

 

Metakommentar Ber om hjälp 
Påbörjar kstr 

Förstår ej frågan Upprepar/om-
formulerar frågan 

Samtal Antal 
initiativ 

Värde  
1–6 

Antal 
initiativ 

Värde  
1–6 

Antal 
initiativ 

Värde  
1–6 

Antal 
initiativ 

Värde  
1–6 

1 5 5 0 0 0 0 1 1 
2 0 0 2 2 0 0 2 2 
3 3 3 1 1 0 0 2 2 
4 2 2 1 1 0 0 2 2 
5 1 1 1 1 1 2 0 0 
6 1 1 1 1 0 0 5 5 
7 2 2 2 2 0 0 2 2 
8 3 3 6 6 0 0 1 1 
9 7 6 1 1 0 0 0 0 
10 3 3 6 6 2 4 0 0 
11 2 2 1 1 3 6 4 4 
12 0 0 0 0 0 0 2 2 
13 1 1 2 2 0 0 0 0 
14 1 1 1 1 1 2 2 2 

 
Rekryterare 

Proaktivt – som talare Retroaktivt – som lyssnare 
Förebygger  Ber om hjälp Problem att förstå Visar förståelse 

 

Flerledad fråga  Följdfråga Upprepning 
Omformulering 

Samtal Antal 
initiativ 

Värde  
1–6 

  Antal 
initiativ 

Värde  
1–6 

Antal 
initiativ 

Värde  
1–6 

1 2 2 –  3 3 7 1 
2 2 2 –  4 3 14 4 
3 2 2 –  4 6 3 0 
4 5 5 –  1 2 8 4 
5 2 2 –  3 3 12 6 
6 2 2 –  1 1 7 3 
7 3 3 –  3 2 17 6 
8 1 1 –  0 0 14 2 
9 2 2 –  4 4 6 1 
10 2 2 –  5 4 17 6 
11 4 4 –  0 0 11 4 
12 3 3 –  0 0 10 2 
13 0 0 –  0 0 6 6 
14 1 1 –  3 3 8 2 
 
Rekryterarens värden för retroaktiva intitiativ är dessutom satta i förhållande till det 
totala antalet uppföljningar. 
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