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Sammanfattning
I den här uppsatsen analyserar jag tilltal och artighetsstrategier i tolv läkare-patientsamtal från 
Sverige och Svenskfinland. Jag utgår från Brown & Levinsons politeness theory och gör en 
empirisk prövning av materialet utifrån begreppen solidaritets- och respektstrategier, direkt och 
indirekt stil. Syftet är att se vilket samband som finns mellan artighetsstrategier och tilltal, och 
om dessa skiljer sig mellan de olika språkvarieteterna. Det finns också en institutionell aspekt av 
mitt material som skiljer den från tidigare jämförande studier mellan sverigesvenska och 
finlandssvenska tilltal och artighetsstrategier.

Materialet visar att varieteterna har en jämn fördelning av samtal som är huvudsakligen direkta 
eller huvudsakligen indirekta, men däremot att de finlandssvenska samtalen präglas av en högre 
grad av indirekthet än vad de sverigesvenska gör. Det bekräftar också ett samband mellan ni-
tilltal och indirekt samtalsstil, om än inte ett lika tydligt mellan du-tilltal och direkt samtalsstil. 
Slutligen visar uppsatsen att den institutionella kontexten är relevant för att förstå valet av 
artighetsstrategier och hur dessa hänger ihop med tilltal, både för att den styr vilka möjliga 
språkhandlingar som finns för samtalsdeltagarna, och för att den skapar roller de måste förhålla 
sig till i sin interaktion med varandra.

Nyckelord
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1. Bakgrund

1.1 Syfte
Inom ramen för den här uppsatsen undersöker jag tilltal och artighetsstrategier i ett urval 
läkare-patientsamtal. Jag vill veta vilka artighetsstrategier som förekommer i materialet 
och i vilken utsträckning, samt om detta har något samband med vilket tilltal som 
används. Jag undersöker också om det finns några skillnader mellan sverigesvenska och 
finlandssvenska tilltal och artighetsstrategier. Jag tar även i beaktning hur den 
institutionella kontexten påverkar vilka tilltal och artighetsstrategier som används, och 
på vilket sätt. 

Det föreligger ett flertal tidigare studier som undersöker skillnader i tilltal och artighet 
mellan finlandssvenska och sverigesvenska. Utifrån det givna materialet har jag ingen 
möjlighet att dra slutsatser om finlands- respektive sverigesvenska generellt, men 
däremot kan jag se om jag hittar några återkommande mönster i mitt material, och om 
dessa stödjer tidigare forskares slutsatser eller inte.

1.2 Bakgrund

1.2.1 Tilltalsforskning

Den systematiska forskningen om tilltal och vilka sociala och kulturella mekanismer 
som ligger bakom dem dyker upp i språkvetenskapen i början av 1960-talet, med Brown 
och Gilmans Who says ’tu’ to whom (1958) och Pronouns of power and solidarity 
(1960) som pionjärarbeten (refererat i Ahlgren 1978:17). Brown och Gilman introducerar 
termerna V-pronomen (lat. vos) och T-pronomen (lat. tu) för att kunna jämföra de 
likartade pronomensystemen i flera europeiska språk, som franska, spanska, tyska och 
italienska (Ahlgren 1978:18). Brown och Gilman tecknar två parallella normer för 
tilltalsbruket i de europeiska språken: å ena sidan en statusnorm där reciprokt bruk av 
antingen T eller V används mellan jämlikar, medan personer som har högre status blir 
tilltalade med V och svarar med T. Vid sidan om statusnormen visar Brown och Gilman 
på en solidaritetsnorm, där ömsesidigt T dyker upp i samtal mellan jämlikar för att visa 
solidaritet och förtrolighet.

Clyne, Norrby och Warren (2009) utgår i sin analys av tilltal i franska, tyska och 
svenska från en modell där social närhet och distans ställs upp som polerna som avgör 
vilket tilltal som används. I svenska, och i högre grad franska och tyska, används T och 
förnamn för att signalera social närhet, medan V-tilltal signalerar formalitet och social 
distans.
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1.2.2 Tilltalspronomen i svenskan

Det svenska Ni har aldrig riktigt motsvarat mönstret i franska, tyska etc. som formellt V-
pronomen i kontrast till ett solidariskt T-pronomen (Ahlgren 1978:9). I början av 1900-talet 
brukades titulering som formellt tilltal i svenskan, och Norrby (2005) förtydligar att niandet för 
många därför hade negativa konnotationer. Ni hade kommit att användas endast till människor 
utan titel, d.v.s. människor i lägre social ställning. 

Avsaknaden av ett neutralt tilltalspronomen gjorde följaktligen att det i svenskan uppstod ett 
komplicerat system av undvikandestrategier såsom att tala till personer i tredje person eller helt 
undvika tilltal (Kan tant komma imorgon? Önskas kaffe eller te? Vad får det lov att vara?). 

Erik Wellander (1948) förespråkade ett allmänt, artigt Ni, som tilltal till en såväl som till flera 
personer, men påpekar att bruket i samtalsspråk är omtvistat. 

”Vad som står hindrande för ett sådant språkbruk [ni-tilltal] är uteslutande missförstånd och 

fördomar. Särskilt som tilltalsord till e n anses ni av många vara oartigt eller rent av 

kränkande. Denna uppfattning har sin hisoriska förklaring, men den saknar numera varje stöd i 

förebildligt språkbruk.” (Wellander 1948:225)

Den svenska ni-reformen slog dock aldrig riktigt igenom, och för särskilt äldre svenskar har Ni 
fortfarande en negativ klang. I finlandssvenskan saknar Ni helt de negativa konnotationerna, och 
betraktas allmänt som ett artigt pronomen. (Norrby 2005:3)

Att samtal i offentligheten blivit mer intimiserade kan beläggas i nästan hela västvärlden i slutet 
av 1900-talet (Josephson 2004:93), och blir särskilt tydligt i Sverige där du slår igenom som 
univerellt pronomen i slutet av 1960-talet. En ofta anförd förklaring till varför du-tilltalet slog 
igenom så allmänt och kraftigt i Sverige är att det har med ideologiska faktorer att göra. Sedan 
efterkrigstiden har det svenska samhället dominerats av socialdemokratins jämlikhets- och 
folkhemsideologi, och ett allmänt du-tilltal låg i tiden (Norrby, Nilsson, Nyblom 2007:8). 

I Svenskfinland har den sociolingvistiska situationen, liksom utvecklingen av tilltal sett 
annorlunda ut än i Sverige. Historiskt användes titulering främst i de övre samhällsklasserna, 
medan vanligt folk på landsbygden uppfattade ni som ett artigt pronomen att använda uppåt. I 
Helsingforsregionen och i de övre samhällsklasserna slog en finlandssvensk ni-reform igenom 
på 1950- och 60-talet, och än idag anser många finlandssvenskar att ni är det mest korrekta 
tilltalet i samtal med obekanta (Norrby, Nilsson, Nyblom 2007:10).

Ett par studier de senaste 30 åren har försökt klarlägga hur närvarande Ni är i modern svenska. 
Eva Mårtenssons uppsats om ”det nya niandet” från 1986 visar hur ni-tilltalet fått en renässans i 
servicesituationer för att signalera artig distans, och att gymnasister generellt uppfattar ni som 
ett artigt tilltalspronomen. Två senare studier, en av Catrin Norrby och Gisela Håkansson från 
2004 och en av Ingela Tykesson-Bergman 2006, har dock inte funnit några belägg för att ni-
formen blivit den vanliga i servicesituationer (refererat i Clyne, Norrby, Warren 2009:23, 
Norrby, Nilsson, Nyblom 2007:9). 

Clyne, Norrby och Warren konstaterar i sin studie av tilltal i bl.a svenskan att du-tilltal är det 
normala och allmänt gällande tilltalet, medan ni-tilltal bedöms som undantag i både sverige- och 
finlandssvenska (2009:47).  De olika varianternas stilvärde uppfattas däremot olika i Sverige 
och Finland. Fokusgruppen i Vasa menar att människor över 40 använder ni som artigt 
pronomen till främlingar, medan yngre är uppvuxna med att alla duar, och därför är mer osäkra 

5



om vilket pronomen som ska användas i kontakt med särskilt äldre främlingar. I fokusgruppen 
från Göteborg är det istället de allra äldsta deltagarna (60år och äldre) som är de största 
anhängarna till allmänt du, medan den yngsta generationen rapporterar att de själva inte niar 
eftersom formen känns främmande (2009:48). På det stora hela är du-tilltal det klart 
dominerande och allmänt gångbara i modern sverigesvenska.

1.2.3 Politeness theory

De forskare vars teorier jag använder mig av i den här uppsatsen utgår alla i viss mån från 
Goffman och hans face-begepp. De kanske mest inflytelserika i sammanhanget är Brown & 
Levinson, vars artighetsteori bygger på Goffmans face men fokuserar på språkhandlingar. 
Tanken är att vi alla har två motstridiga ansikten att upprätthålla när vi kommunicerar med 
andra (Norrby 2004:191). Å ena sidan söker vi samförstånd och vill att vår samtalspartner ska 
förstå och hålla med oss (positive face med Brown & Levinsons terminologi). Å andra sidan vill 
vi få vår integritet respekterad och inte bli ifrågasatta (med Brown & Levinsons terminologi 
negative face). Vissa yttranden, som frågor eller förebråelser, kan verka hotande gentemot 
samtalspartnerns ansikte (eller självbild). Därför använder vi oss av olika artighetsstrategier för 
att minska ansiktshotet. 

På samma sätt som Brown & Levinson gör en distinktion mellan positive och negative face, 
delar de också in artighetsstrategierna i positive och negative politeness. Med positive politeness 
avses strategier som skapar en närmare relation med hjälp av rak och direkt kommunikation. 
Man signalerar solidaritet med sin samtalspartner genom att försöka skapa vi-känsla. Negative 
politeness å andra sidan är strategier där man undviker konflikt genom att vara ödmjuk, formell 
och undvikande. Man respekterar sin samtalspartners integritet och håller sig på sin planhalva 
(Clyne, Norrby, Warren 2009:24).

Brown och Levinsons begrepp positive politeness kontra negative politeness har flera 
översättningar till svenska. Direktöversättningarna positiv och negativ artighet väcker fel 
associationer på svenska och jag anser dem därför olämpliga. Norrby (2004) kallar dem i 
enlighet med Viveka Adelswärd, för solidaritetsstrategier kontra respektstrategier medan Mirja 
Saari väljer termerna närhetsskapande strategi och avståndsskapande strategi (1995). I den här 
uppsatsen använder jag mig av Norrbys terminologi.

Valma Yli-Vakkuri visar i artikeln Politeness in Finland, avoidance at all costs (2005) hur artig 
tillstalsstil i finskan kännetecknas av en hög grad av indirekthet. Mirja Saari, som utgår från 
Brown & Levinsons begrepp positive politeness kontra negative politeness menar att samma 
mönster är kännetecknande för finlandssvenskan. 

För den anglosaxiska och nordiska kulturen tycks dock huvuddragen i Browns & Levinsons 

teori ha relevans. Tillämpar man den på kommunikationsstrategierna i Sverige och Finland 

förefaller det som om den positiva artighetsstrategin är mer kännetecknande för 

kommunikationen i Sverige, medan den negativa artighetsstrategin var mer framträdande i 

Finland. Talarna uppmärksammar varandra aktivt genom t.ex. tilltal och vädjan i Sverige, 

medan man i Finland gärna drar sig tillbaka och uttrycker sig opersonligt. (Saari 1995:82)
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1.2.4 Direkt och indirekt stil

Catrin Norrby presenterar (2004:197),  med utgångspunkt i Brown & Levinsons artighetsteori, 
en modell där direkt och indirekt stil förs samman med social närhet och distans. 

Givetvis finns det fler sätt att formulera sig på än med hjälp av så kallade artighetsstrategier, och 
direkthet och indirekthet är därmed mer övergripande termer än solidaritets- och 
respektstrategier. Det allra mest indirekta sättet att kommunicera någonting är rimligtvis att inte 
säga det alls, medan direkt klarspråk kan användas utan att vara en solidaritetsstrategi. Med 
tanke på att jag fokuserar på just artighetsstrategier finner jag det dock rimligt att inom ramen 
för arbetet belysa den direkta korrelationen mellan indirekt stil, social distans och 
respektstrategier å ena sidan, och direkt stil, social närhet och solidaritetsstrategier å andra 
sidan.

Medan artighetsstrategier används som övergripande begrepp, kan man plocka ned dessa i ett 
antal olika kategorier som blir relevanta för att avgöra om ett samtal präglas av en direkt eller en 
indirekt samtalsstil. I det här arbetet har jag valt att fokusera på några, som verkar särskilt 
relevanta för att analysera materialet (för utförligare detaljer om hur jag gått tillväga, se 
metodkapitlet 2.2 nedan):

Tilltal och pronomen

Den indirekta stilen kännetecknas av undvikande av direkt tilltal, eller användande av V-tilltal 
(på svenska alltså ni), titlar och efternamn, medan den direkta stilen kännetecknas av T-tilltal 
(du) och förnamn. 

Flera läkare i materialet använder vi när de pratar om sig själva. Lindholm (2003:43) menar att 
detta är ett exempel som synliggör den institutionella kontexten, att läkaren förefaller betona sin 
institutionella istället för sin personliga identitet (vi torde alltså syfta på vårdinstitutionen). 
Denna sorts institutionella vi förekommer i materialet, och bör tolkas som ett formellt 
distansskapande vi, men jag vill också lyfta upp vad jag uppfattar som ett solidaritetsskapande, 
inkluderande vi. När läkaren använder formuleringar som vi ska väga dig här eller sätter vi den 
här inom parentes verkar vi snarare syfta på läkaren och patienten, och användas som en 
gemensamhetsskapande strategi. 

Ett annat kännetecken för indirekt stil är att använda man när man egentligen menar jag, 
ett språkdrag som både i Finland och Sverige uppfattas som blygsamt och opersonligt 
(Törnudd-Jalovaara 1997)

Frågor och uppmaningar

Frågor och uppmaningar i den indirekta stilen kännetecknas av omskrivningar (Hur är det med 
sådana här livsstilsfrågor?) och inlindningar (Skulle ni vilja vara snäll och…), medan den 
direkta stilen ställer frågor mer rakt på sak.

Camilla Lindholm lyfter fram en särskild form av indirekt stil i sin avhandling (2003:277), i 
form av markörer för känsliga ämnen. Dessa dyker upp när en fråga kan vara potentiellt 
ansiktshotande för samtalspartnern. Vilka ämnen som är känsliga definieras inte av Lindholm 
utifrån ämnesinnehållet, utan samtalsanalytiskt utifrån om de innehåller den här sortens 
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känslighetsmarkörer. Det här exemplet om patientens preventivmedel innehåller partiklar som 
dedär, tveksamhetsljudet e:, några längre pauser, en omtagning, och frågan har blivit flerledad 
och fått svarsalternativ.

L 5: dedär, (0,8) nå va de så att: (1,0) e: (0,5) <med> (1,4) 

du har du använder int p-piller [eller eller nå någå dedär har 

du p-piller 

P 20:[(.h) hördu i-

L 5:[eller nå (0,2) kierukka1 eller nånting

(INK 20:4-5)

Uppbackningar

Ett annat signifikant drag i materialet är förekomsten av uppbackningar. Samtal som i övrigt 
präglas av en direkt samtalsstil innehåller mycket fler uppbackningar, än vad de indirekta 
samtalen gör. Det här överensstämmer med tidigare iakttagelser om att vardagsspråkliga samtal 
innehåller en större andel uppbackningar än vad institutionella samtal i allmänhet gör (vi backar 
upp andra talare mer runt middagsbordet än på ett formellt möte). I det här exemplet 
förekommer de både i form av mm, ja just de och upprepningar av vad samtalspartnern just sagt:

P: Värker på nätterna värst på [Jaha] morron

L: Aa just de jaa

P:             [Sen har] ja värk i händerna

/

L: Å händerna=

P: =Ja

L: Mm / ja just de

P: Ja visst=

(LOP 11:1)

Småprat och skämt

Andra närhetsskapande strategier som är förbundna med den direkta samtalsstilen, är småprat, 
anekdoter och skämt. Småpratet är ett effektivt sätt att visa solidaritet med varandra, medan den 
respektfulla, indirekta stilen tvärtom håller sig formellt korrekt och gör färre utvikningar från 
det bestämda samtalsämnet.

L 4: nå jaha du ha hu- hunni hem här emellan

P 18: jå+å

(p)

L 4: mm+m

(p)

P 18: å: (p) hann sitta en stund å (p) ta igen mej

((skrapande ljud))

L 4: precis jå [(- -) skönt

P 18:           [.jå::

1 Kierukka (fi. spiral) 
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(INK18:1)

1.2.5 Svenska som pluricentriskt språk

Termen pluricentrisk används för att beskriva ett språk som är spritt över flera länder, där varje 
nationell variant åtminstone i viss utsträckning har en egen kodifierad språknorm (Clyne 
1992:1). Svenska talas av ca 9 500 000 talare i Sverige,2, ca 300 000 talare i Finland3 och 
någonstans mellan 250 000 och 550 000 talare i andra länder runt om i världen4. 

Svenskan i Finland har en förhållandevis stabil ställning som officiellt nationalspråk, och den 
svensktalande minoriteten har tillgång till undervisning på modersmålet från förskola till 
universitet och samhällsservice på svenska. 1992 fanns i Finland ett tjugotal dags- och 
veckotidningar på svenska, och finska Rundradion (Yle) sänder dagliga tv- och radiosändningar 
på svenska. (För en utförligare genomgång av svenskans samhälleliga och politiska ställning i 
Finland, se t.ex. Reuter 1992, Beijar 2000). 

I den här uppsatsen kommer jag genomgående att använda termerna sverigesvenska för 
svenskan i Sverige och finlandssvenska för svenskan i Finland. Som Reuter (1992:101) påpekar 
är dessa termer givetvis generaliseringar, eftersom vare sig sverigesvenska eller finlandssvenska 
existerar i en homogen form.  

Den finlandssvenska språkvården har alltid haft som uttryckligt mål att inte låta de två 
nationella varieteterna av svenska språket glida alltför långt isär, och åtminstone i skrift följer 
sverigesvenska och finlandssvenska till största del samma normer. Onödiga finlandssvenska 
särdrag, så kallade finlandismer, bekämpas ständigt av språkvården (Reuter 1992:114). 
Samtidigt talas sverigesvenska och finlandssvenska i två olika samhällen, vilket också speglar 
sig i språkbruket. 

Mirja Saari påtalar att även om olikheterna i själva språksystemet är små mellan de nationella 
varianterna, finns det skillnader i språkbruket på en pragmatisk nivå (1995:75). Saari utgår från 
den kulturella kontexten som de båda språkvarieteterna verkar i, och menar på att det framförallt 
är sättet att kommunicera på som slår en som olika mellan Helsingfors, Stockholm och 
Göteborg. Dessutom betonar Saari likheterna i kommunikationsmönster som samtal på svenska 
och finska i Helsingfors uppvisar, och konstaterar att Helsingfors är att betrakta som en 
talgemenskap (eng. speech community), ett socialt definierat ”universum” med gemensamma 
språkbruksnormer. 

Det förefaller uppenbart att språkbruksnormer kan vara gemensamma

också för ett tvåspråkigt samhälle och gälla språk som är obesläktade med

2  Svenska statistiska centralbyrån för inget register över modersmål. Befolkningsantalet i Sverige 28 

februari 2013 uppgick dock till 9 566 945 personer (http://www.scb.se hämtad 2013-04-24) . 
3 Vid årsskiftet 2011-2012 var 291 219 finländare (5,39 %) registrerade med svenska som 

modersmål (Befolkningsregistercentralen 2012).
4Det är mycket svårt att hitta tillförlitlig statistik på hur många svenskar som är bosatta 

utomlands. Föreningen Svenskar i Världen uppger att utlandssvenskarna är ca 550 000 personer, 

medan valmyndigheten och OECD rapporterar mycket lägre siffror (för utförligare resonemang om 

antalet utlandssvenskar, se Westling 2012). 
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varandra. Helsingfors tycks vara ett exempel på detta i och med att samma

sociala normer styr både finskt och svenskt språkbruk (Saari 1995:79)

1.2.6 Institutionella samtal

Viveka Adelswärd (1995)  identifierar ett institutionellt samtal som ett samtal som äger rum 
mellan en professionell företrädare och en lekman. Läkare-patientsamtalet är ett typexempel på 
ett institutionellt samtal. 

Det centrala för ett institutionellt samtal är att syftet med det är bestämt på förhand, och därför 
följer det en typisk struktur, med en klar rollfördelning mellan parterna i samtalet. Samtalet 
kännetecknas av asymmetri i interaktionsmönstret och rörande deltagarnas perspektiv. Det finns 
tydliga ramar för vilka samtalshandlingar som vem får använda sig av (Lindholm 2003:41). Den 
institutionella företrädaren har rätt att sätta ramarna för samtalet och avgöra vilka fakta som är 
relevanta. Patientens problem måste tolkas genom den institutionella ramen, och läkarens 
uppdrag är att få fram tillräckligt med information för att ställa en diagnos. Läkaren dominerar 
därför samtalet genom att ställa frågor och tolka/värdera svaren, och är den som har rätt att 
bestämma vad samtalet ska handla om och hur långt det ska vara. Patienten svarar på läkarens 
frågor, men har inget större handlingsutrymme för att själv styra samtalet. 

Det institutionella samtalet tvingar fram en kompromiss mellan det opersonliga, likartade och 
det personliga, anpassade samtalssättet (Adelswärd 1995:117). Å ena sidan har den 
institutionella företrädaren ett uppdrag att sköta samtalet smidigt och professionellt, med lika 
bemötande av alla klienter. Å andra sidan måste klienten känna sig trygg och lyssnad på. En 
hypotes är att olika läkare använder sig av olika strategier för att hantera den här balansgången, 
och antingen lutar åt en mer direkt närhetsskapande, eller en indirekt respektskapande 
samtalsstil.

1.3 Frågeställningar
 Vilka tilltal, respekt- och solidaritetsstrategier förekommer i de tolv läkare-

patientsamtal som utgör material för uppsatsen?

 Hur ser sambandet ut mellan artighetsstrategier och tilltal?

 Vem initierar tilltal i läkare-patientsamtalen och hör det ihop med samtalsdominans?

 Kan man urskilja några mönster i det sverigesvenska respektive finlandssvenska 
materialet, och hur förhåller det sig till tidigare studier om respektive talgemenskaps 
strategier för tilltal och artighet?
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2. Metod och material

2.1 Materialet
Materialet jag använder mig av består av totalt 12 läkare-patientsamtal. Av dessa kommer sex ur 
den sverigesvenska korpusen Läkare och patientsamtal (LOP). Samtalen är insamlade av Ulla-
Melander Marttala som skrev sin avhandling utifrån dem. De är inspelade i Mellansverige 
mellan 1988 och 1992, och transkriberade av Ulla Melander-Marttala och två icke-namngivna 
forskarassistenter vid Uppsala Universitet. (För en utförlig genomgång av materialet, se 
Melander-Marttala 1995).

Det finlandssvenska materialet är inspelat för projektet Interaktion i en institutionell kontext, 
Finlandssvenska samtal mellan läkare och patient (INK) vid Institutionen för nordiska språk 
och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Samtalen är insamlade för och utgör grunden i 
Camilla Lindholms avhandlingsarbete. De är inspelade i Österbotten och Södra Finland 1998-
2000 och transkriberade av Camilla Lindholm, Åsa Mitts och Lieselotte Lehrer vid Helsingfors 
universitet. Alla informanter i det finländska materialet har svenska som förstaspråk. (För en 
utförlig genomgång av materialet, se Lindholm 2003). 

Samtliga samtal har spelats in på videoband med en separat ljudupptagning och därefter 
transkriberats. Jag har för den här uppsatsen inte haft tillgång till video eller ljud, utan fått 
förlita mig på transkriptionerna. Materialet ur INK har tillhandahållits av Camilla Lindholm vid 
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors Universitet och används med 
speciellt tillstånd. Jag bifogar avtalet med användarrestriktioner för materialet som bilaga 1. 
Materialet ur LOP har tillhandahållits och används för uppsatsen med tillstånd av Ulla Melander 
Marttala.

För att få så stor spridning på materialet som möjligt fick jag tillgång till sex samtal per korpus, 
uppdelade i två med hög frekvens av tilltalspronomen, två med låg, och två på mellannivå. De 
finlandssvenska samtalen är längre än de sverigesvenska, mellan 35 och 50 minuter långa. De 
sverigesvenska samtalen är 10-30 minuter långa. 

De flesta samtalen äger rum mellan en läkare och en patient som är på återbesök, men några 
läkare och patienter är nya för varandra. Det är olika patienter för varje samtal, men två läkare i 
det finlandssvenska materialet förekommer i fler än ett samtal. Alla samtal och informanter har 
tilldelats nummer av Ulla Melander-Marttala (1995:36) eller Camilla Lindholm (2003:23–25), 
som jag återupprepar i nedanstående tabell.  Samtliga samtal behandlar någon form av 
smärtsjukdom: fibromyalgi eller reumatism.

Tabell 1: Materialförteckning: typ av samtal och samtalsdeltagare. Ljusgrå fält är 

finlandssvenska samtal medan vita fält är sverigesvenska.

Samtal Läkare Patient Typ av besök

INK 20 L5 P20 Andra mötet, syfte att ställa diagnos
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INK 19 L5 P19 Andra mötet, syfte att ställa diagnos

INK 18 L4 P18 Återbesök

INK 9 L1 P9 Återbesök 

INK 8 L2 P8 Nybesök (men tidigare diagnostiserad patient)

INK 7 L2 P7 Nybesök (men tidigare diagnostiserad patient)

LOP 14 32LKY 33PKY Nybesök

LOP 11 10LMY 11PMÄ Inskrivningssamtal

LOP 3 18LMÄ 19PKÄ Återbesök

LOP 6 23LKY 24PKY Återbesök

LOP 4 20LMY 21PMÄ Återbesök

LOP 9 13LKY 14PKÄ Inskrivningssamtal

2.1.1 Urval och avgränsning

Baserat på grundantagandet att en hög frekvens av direkt tilltal är en indikation på en hög grad 
av solidaritetsstrategier fick jag av Catrin Norrby hjälp att välja ut sex samtal per korpus, 
baserat på den relativa frekvensen av direkta tilltalsord (ni respektive du) i hela samtalet. Norrby 
räknade ut och rangordnade den relativa frekvensen av direkt tilltal i alla samtal i respektive 
korpus, och gav mig tillgång till de två med högst frekvens, de två med lägst och två runt 
medelvärdet i bägge korpusarna. (För hela tabellen över relativa tilltalsfrekvenser, se bilaga 2) 

Materialet jag har fått tillhanda är mycket omfattande, och samtalen varierar kraftigt i längd. I 
flera av samtalen har jag därför valt att bara analysera de första sex sidorna av transkriptionen, 
med antagandet att de är representativa för stilen även i resten av samtalet. I tabell 2 följer en 
översikt över vilka samtal och hur stor del av samtalen jag använt mig av.

Tabell 2: Samtal ur databasen INK. Mörkare färg indikerar högre relativ frekvens av 

direkt tilltal.

Transkriptio
n

Tilltalsfrekvens (%) Transkriptionen utförd av Sidor

INK 20 2,58 Camilla Lindholm, Åsa Mitts 1-6 (av 32)

INK 19 2,36 Camilla Lindholm, Åsa Mitts 1-6 (av 17)

INK 18 1,21 Camilla Lindholm 1-6 (av 29)

INK 9 1,20 Lieselott Lehrer 1-6 (av 36)

INK 8 0,29 Camilla Lindholm 1-6 (av 35)

INK 7 0,25 Camilla Lindholm 1-41 (av 41)

Tilltalsfrekvens medelvärde: 
1,32%
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Transkription Tilltalsfrekvens (%) Transkriptionen utförd av Sidor

LOP 14 3,01 Ulla Melander-Marttala 1-8 (av 8)

LOP 11 2,95 Ulla Melander-Marttala 1-4 (av 4)

LOP 3 2,16 Ulla Melander-Marttala 1-6 (av 11)

LOP 6 2,14 Ulla Melander-Marttala 1-8 (av 8)

LOP 4 1,33 Ulla Melander-Marttala 1-6 (av 17)

LOP 9 1,13 Ulla Melander-Marttala 1-9 (av 9)

Tilltalsfrekvens medelvärde: 
2,12%

Tabell 3: Samtal ur databasen LOP. Mörkare färg indikerar högre relativ frekvens av 

direkt tilltal.

2.2 Metod

2.2.1 Initiation

Till en början har jag identifierat vilken talare som initierar en tilltalsform, genom att se vem 
som först använder ett direkt tilltalspronomen och vilket detta är. Jag har också undersökt ifall 
båda talarna tilltalar varandra, eller om tilltal är ensidigt. 

Jag använder termen ensidigt tilltal i de fall där bara den ena parten tilltalar den andra, och 
ömsesidigt tilltal när de tilltalar varandra. Termen asymmetriskt tilltal syftar på ett förhållande 
där parterna använder olika tilltalspronomen till varandra.

2.2.2 Direkt och indirekt stil

Jag har därefter letat igenom materialet efter belägg på direkt eller indirekt stil. Beläggen jag 
hittat har strukturerats upp och analyserats i enlighet med kategorierna jag redovisade i kapitel 
1.2.4. Av pedagogiska skäl gör jag här en snabb repetition av kategorierna och hur de går in i 
respektive stil. 

Direkt stil Indirekt stil

Direkt tilltal.
T-tilltal (du)
Användande av förnamn
Frågor ställs ”rakt på sak”
Många uppbackningar 
Närhetsskapande anekdoter, småprat och 
skämt

Indirekt tilltal
V-tilltal (ni)
Användande av titlar och efternamn
Opersonliga man istället för jag
Frågor med omskrivningar och inlindningar
Känslighetsmarkörer
Håller sig till saken

Givetvis är det en gråzon mellan stilarna, det finns inget samtal som är genomgående direkt 
eller indirekt. Jag utgick från antagandet att kunna hitta fler övriga markörer för direkt 
samtalsstil i transkriptionerna med hög frekvens av direkt tilltal, och vice versa,. Det antagandet 
har jag försökt att empiriskt pröva genom att leta efter respekts- och solidaritetsstrategier i 
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materialet. Jag har alltså inte räknat tilltalsform och tilltalsfrekvens som belägg för att ett samtal 
är direkt eller indirekt, utan redovisar dessa variabler separat. På så sätt kan jag testa ifall det 
verkligen finns ett samband mellan tilltalsform, tilltalsfrekvens och artighetsstrategier.

Undersökningen och resultatredovisningen är disponerad på så sätt, att jag först gör en kvalitativ 
analys av samtalen vart för sig. Baserat på resultaten ordnar jag in dem i en förhållandevis grov 
uppdelning mellan samtal som präglas av en indirekt samtalsstil och samtal som präglas av en 
direkt samtalsstil. Här delar jag också in samtalen efter talgemenskap: sverigesvenska eller 
finlandssvenska samtal. På så sätt får jag en fyrfältare som kan användas för att dra slutsatser 
om likheter och skillnader i materialet.

2.3 Anonymisering
Eftersom jag använder ett material som redan är insamlat och transkriberat har jag valt att citera 
samtalstranskriptionerna som de är. Ibland förekommer ortsnamn, personnamn etc. i dem, och 
ibland gör de inte det. Jag menar att de som gjort transkriptionerna redan tagit etiska 
överväganden som anonymisering i beräkning och gör därför inga egna ställningstaganden på 
området.

I analysen av transkriptionerna använder jag genomgående hen (med böjningsformerna henom, 
hens) som könsneutralt pronomen, eftersom jag inte ser någon anledning att fokusera på 
informanternas kön inom ramen för den här undersökningen.

3. Resultat

3.1 Solidaritets- och respektstrategier
Under den här rubriken redovisar jag en sammanfattning av den kvalitativa analysen, samtal för 
samtal, och kartlägger vilka solidaritets- och respektstrategier de olika samtalen innehåller.  
Både i transkriptionerna och analysen används L om läkaren, och P om patienten.

3.1.1 De finlandssvenska samtalen

INK 20

De första tjugo raderna av transkriptionen är småpratiga och närhetsskapande, och handlar 
förmodligen om inspelningsutrustningen. Både P och L skrattar.

20:1

L 5: du hoppar över den där sladden

(p)

P 20: *jå ja ska*

L 5: jå+å?

(p)

P 20: oj va he
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(p)

L 5: så här lustiga arrangemang

(p)

P 20: *säj du he* ((skrat[tar))

L 5:                    [*(- -) me på de här* 

*(- [-)*

P 20:       [*nä* ((skrattar)) *ej ej ej*

I första fasen av samtalet ställer L mycket direkta frågor: Du har inga barn? Dricker du mjölk? 
Tar du alkohol?. Hen blir lite mer indirekt när hen frågar om sjukdomar i Ps familj, Å sen 
dedäran om man funderar på din, din släkt. L blir lite mer indirekt i andra halvan av samtalet 
och gör fler omtagningar men lindar inte in frågorna. P-pillerfrågan omgärdas av 
känslighetsmarkörer (se citat på s.8). Utdrag 20:2 visar hur L och P därefter börjar prata i 
munnen på varandra och skapar en kollaborativ samtalsstil när de diskuterar Ps p-piller:

20:2

P 20:nej [ja ha

L 5:    [nej du (va int) [(-)

P 20:  [p-piller va [(ja) 

L 5: [du hade haft p-piller [jaha]

P 20                              [jå  ] jå

(p)

P 20:men ja prova en massa olika å ja tyckte att egentligen i- (.h) ingen 

rikit passa mej (h)

(p)

L 5:jåjå

P 20:dom va liksom alla ((skrattar)) ja vet int

L 5:de va olika: (p) svåriheter, [eller

P 20:                      [jå   

L 5:besvärliheter [eller du t- (p) du tyckt att dom 

P 20:        [jå olika sån

L 5:hade bieffekter

Det övergripande intrycket av samtalet är att det präglas av en direkt samtalsstil.

INK 19

L återkopplar i exempel 19:1 nedan genom att läsa en lång lista över vad patienten tidigare 
svarat, ni dricker int mjölk å e int allergisk, men ställer inga direkta frågor. 

19:1

L 5:men att dedär vi kan ju lite repetera om å å sen om dom där nya (.h) att 

att dedär (p) men att ja ha skrivi här (p) vi ska si nu dedär (p) e: ja ha ju 

satt sån där grundfakta ha ja ha ja nu här (p) tagi opp då när ni (h) (p) när 

när ja att att ni har då en syster som eventuellt har ledgångsreumatism ha ja 

sk[rivi

P 19: [m .jå
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(p)

L 5:å att å att de att ni e gift, å har två barn, å 

           [va icke-rökare å tar int alkohol, å aktar [er

P 19: [.mm                                       [.mm

L 5:ni tar dricker inte mjölk [å, (.h) å e int 

P 19:                         [nä

L 5:allergisk? å ni har int använt östrogent hormon 

(p)

Frågor från L är tämligen inlindade, hen konstruerar ofta flerledsfrågor eller ställer fram 
svarsalternativ för P att ta ställning till, som i exemplet här nedan: 

19:2

L 5: nå men att: om ni men ni badar bastu [var 

(-) å blir ni i (.) på- påverkar de 

P 19: [jo de gör ja

L 5: [er ofördelaktit eller e de e de ingen 

P 19: [nej de sku ja

L 5: skill[nad

L ställer till sist en öppen fråga och låter P berätta sin sjukdomshistorik från 1998 och framåt 
själv. Samtalet präglas överlag av en distansskapande, indirekt samtalsstil.

INK 18

L och P verkar nyligen ha träffat varandra. Det märks på kommentarer i samtalets inledning 
som Jaha du ha hunni hem här emellan. De låter som bekanta, småpratar lite. Det finns 
många återkopplingsmarkörer, både till det pågående och till tidigare samtal, ju, som sagt, 
du vet, som ja ju fråga dej om. L ställer mycket specifika och direkta frågor, som i exempel 
18:1 nedan. 

18:1

P 18: å så sätter ja mej ner om ja (p) ska skriva, å 

(p) som där vi (p) arbetsborde [du vet

L 4:                                [mm+m (p) mm+m å 

du har bekväm stol [där å bra höjd på skrivborde

P 18:              [jå

P 18: ja å så får ja lägga in fötterna där i

L 4: ja[+a

P 18: [före detta skåpe så att de blir riktit stabilt 

(p)

L 4: pre#cis [jå#

P 18:         [å skönt

Vid ett par tillfällen upprepar de vad den andra sagt, direkt återkoppling som i exempel 18:2.

18:2
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L 4: (.h) hade du vari nå förkyld innan eller haft nån >infektion i 

kroppen< innan de blev värre nu då #i i# höst

P 18: lite förkyld

L 4: lite förkyld °hade du vari jå°

P 18: mm+m=

L 4: =mm+m

Slutet av samtalsutdraget innehåller rak och direkt kommunikation om dåliga gamla 
vårdkontakter. Samtalet präglas överlag av en direkt samtalsstil.

INK 9

Samtalet inleds utan hälsningsfras, men med återkoppling att de setts tidigare. L ställer en öppen 
fråga: ska du berätta när börja du få sån här mera långvarig värk?. P börjar tidigt i 
samtalet att prata om sig själv som man, och fortsätter göra så när hen beskriver sin värk, 
som i exempel 9:1 nedan.
 

9.1

P 9: man känner jo sej ibland som man sko (0,5) ha en såndä riddarrostning 

påssej att man e alldeles 

L 1: mm[+m

P 9:  [styv [å stel å i [synnerhet då på mårån å in[nan man

L 1:  [mm+m             [mm                        [mm+m

P 9: ko- 

L formulerar frågor indirekt. L ger uppbackningar i form av mm, men återupprepar sällan vad P 
säger. Vid ett tillfälle (i utdrag 9:2) använder P generiskt du som alltså inte syftar på L, 
utan på P själv. Den här sortens generiska du är en variant av att använda man om sig själv 
(Törnudd-Jaalovara 1997): 

9:2

P 9: ja i å me att du sjuk å öm så (p) så känne do dej (p)

L 1: ((ohb))               mm    mm

P 9: föstås trött å orkar int ta itu me [nånting annat hel[lä

Samtalet präglas generellt av en indirekt samtalsstil.

INK 8

L ställer öppna frågor utan att tilltala P, som i utdrag 8:1 nedan. P pratar mest i samtalet, och 
berättar fritt. L ger sparsamt med bekräftelsesignaler:

8:1

L 2: nu sku de va bra att höra hur den där diagnosen ställdes när den 

ställdes å sen ska vi lite fundera på hurudana besvären °ha vari°

(0.6)
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P 8: jå nå de (.) ((stönar)) (.hh) de s- ((stönar)) sjä- (-) själva diagnosen 

fastställdes där #va de nitti eller nittiett# (.) (.h) 

men då hade ja no i flera år redan haft sån hä olika

(0.6)

P 8: (mt) äh

(0.4) 

P 8: liksom ja hadd ibland ont i ryggen? å ja hadd ibland besvär me 

(.) #m:# i synnerhet me den vänstra armbågen å vänstra handleden (.h) 

å å så nacken (h)

(0.4)

P 8: (mt) men [de+e så] där när man går ti hälsocentral 

L 2:          [m      ]

P 8: så e de olika läkare, å (.h) å de+e int allti som dom 

kopplar sen

(0.5)

P 8: samman att man

(1.1) ((bakgrundsljud))

P 8: ibland kommer för ryggen å sen 

(0.4)

P 8: att, (.) men sen börja ja (0.2) (.h) (0.4) börja ja där 

på nittitale gå hos en (.) privatläkare #å: å:# han va sen å efter 

((skrattar)) en tid å koppla ihop de här att kanske de

 I utdraget ovan använder P man om sig själv i ett antal rader, för att beskriva sina 
sjukdomssymptom. L använder sig av institutionellt vi vid ett tillfälle, men inga 
närhetsskapande vi. Båda parterna framstår som respektfullt distanserade och samtalet 
präglas överlag av en indirekt samtalsstil.

INK 7

L ställer öppna och direkta frågor men utan att tilltala:

7:1

L 2: <de gäller alltså fibromyalgi> (hh) och ja förstår 

att den diagnosen e gjord för nån [tid] sen (0.2)

P 7:                                   [jo ] 

L 2: berätta lite om den diagnosen å var 

[den gjordes å]

P dominerar samtalet förhållandevis mycket. P introducerar nya topiker, småpratar och drar 
anekdoter, till exempel i utdrag 7:2 nedan: 

7:2

P 7: så känner ja också av av:

(1.2)

P 7: av väderlek till exempel? 
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(1.2)

P 7: så ja brukar skämta å säja att ja behöver ingen barometer på 

väggen

(0.6)

P 7: ja vet *när de blir annat väder* (.nff)

L låter P berätta under tystnad, med förhållandevis få bekräftelsesignaler. P gör långa pauser i 
sin berättelse utan att L avbryter. P är pratsam och närhetsskapande medan L är respektfullt 
distanserad. I utdrag 7:3 berättar P, förhållandevis orelaterat till ämnet för läkarbesöket, om sin 
son:

7:3

P 7: och han själv hade också min son hade vari mycky sjuk 

där före de å dedär han bådeled av epilepsi som kom som stora hus över oss 

å så vidare å så vidare å dedär men att de ha klara sej bra ifrån 

(.) (.h) (0.2) å e int ens på medicinering å ingenting nu

(0.5)

P 7: å han ha orka studera så han blev färdi i maj byggmästare å går 

vidare nu till (0.2) byggnadsingenör=

L 2: =°jå[+å°]

P 7:     [så ] att ja tycker att ja ja lyfter *hatten för 

honom* (hehe) för honom.

3.1.2 De sverigesvenska samtalen

LOP 14

P duar L redan på rad 4. L tilltalar P med förnamn: Birgitta om du tar av dig å bara behåller 
underkläderna på. L småpratar en del med P, åtminstone 9 rader handlar om Ps studier och 
ytterligare ett par turer om Ps framtidsplaner efter examen och senare om Ps 
veckopendling, överlag många rader som behandlar småprat utanför agendan. L ställer 
direkta frågor, frågan om Ps alkoholvanor (utdrag 14:1) visar en total avsaknad av 
känslighetsmarkörer. 

14:1

L: Nehej / alkohol

P:     [Nån i månaden] kanske

L: Hur e de me alkohol

P: Ja de e ja dricker lite vin emellanåt [mm] till god mat

L: Till helgen 

P: Jaa [mm] 

((Paus 5 sekunder. L skriver))

L: Okej

L pratar om sig själv som jag tills samtalet kommer in på att boka in en ny tid för röntgen åt P, 
och hen plötsligt övergår till att säga vi, med formuleringar som sätter vi den där inom 
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parentes° / så // då blir du kallad för röntgen å då röntgar vi hand- händerna. Samtalet 
består av många korta turer, uppbackningar etc. Den enda långa oavbrutna passagen i 
samtalet är när L sammanfattar diagnosen, på 37 rader i transkriptionen utan att P bryter in. 
Samtalet präglas överlag av en närhetsskapande direkt samtalsstil.

LOP 11

Samtalet inleds med att L skämtar med P, en närhetsskapande inledning (11:1): 

11:1

L: Just de ja pt / ja välkommen hit får ja väl säja==

P:                                      [Tackar]

L= till Sätra brunn ja / eh: du har varit här e de / (två)

P:                                                  [Tredje gången] ja e här

L: Tredje gången ja [Jo] å du har inte blivi avskräckt än inte==

P:                                                        [Nej] nä

((båda skrattar))

L börjar med en öppen fråga där hen ber P berätta, och Ps berättelse ackompanjeras av ständiga 
återkopplingar från Ls sida (se även citatet på s.7). L frågar en gång och önskar därefter 
senare (11:2) att besöket ska vara till nytta för P, en fråga som låter närmast 
serviceinriktad. 

11:2

L: Å e de nån ting så kan du ju komma in här [A: visst] finns ju 

allti [Ja] möjlihet å komma tibaka

P: Ja visst

L: Ja då få ja önska [Mm] dej en / trevli

 vistelse här å att de blir till nytta för dej

P:            [Jo tack då]

Både närhetsskapande vi och institutionellt vi förekommer från Ls sida i materialet. P tilltalar 
aldrig L direkt men använder vid ett tillfälle den informella formen serru. Överlag 
uppfattas samtalet som närhetsskapande, direkt och lättsamt.

LOP 3

Samtalet börjar mitt i, i någon form av kommunikationsmiss mellan L och P som återges i 
utdrag 3:1 nedan: 

3:1
/ej inspelat parti/
P: E den de
L: Jaa // ja frågar mer än ja påstår
/
P: Jaha ja tr- ja trodde inte
L: [Har du nå- du har i-] du har inga såna besvär
P: Nej de tycker ja inte=
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L påpekar att hen frågar mer än hen påstår, vilket jag tolkar som en respektstrategi för att 
försöka reparera missförståndet. L visar också respekt genom att uttryckligen fördela 
talutrymmet: du får berätta först. Därefter följer ett långt stycke där L på ett mycket direkt sätt 
rättar P genom att läsa upp hur hen tidigare uppgett att ett läkemedel fungerat. L blir mer 
indirekt när det är dags för den fysiska undersökningen, genom formuleringen jag tror du får ta 
av dig jackan i alla fall. 

3:2
L: pt De e bra hundraförti genom sjuttifem de / du har kvar 
ditt konfirmandblodtryck så so far so good

Referensen till Ps konfirmandblodtryck i 3:2 ovan är en närhetsskapande strategi. I slutet av 
besöket (3:3) berättar L en anekdot om läkemedelsreklamer, som jag tolkar som en 
skämtsam närhetsmarkör:

3:3
L: När de- fabriken kom med Ba- Bamyl S ((skratt)) den lösliga 

så skrev dom då i annonsen att den löses lätt i ett glas 
vatten [Jaa] å då kom / magnecylfabriken som ju inte har 
lösliga tabletter / pt med sin reklam å skrev / obs 
tabletten behöver ej [((Skratt))] lösas / ((skratt)) i ett 
glas vatten så en del upplever de alltså som besvär andra 
att de smakar / pt [Ja nä] illa den lösliga å att de e 
mycke lättare å svälja en hel blank tablett men

Samtalet visar alltså upp karaktäristika för bägge stilarna, men väger över åt en direkt och 
närhetsskapande samtalsstil.

LOP 6

Inspelningen börjar mitt i samtalet. 

6:1

L: Tycker du själv att de har ändrat sej nånting nu sen i våras

P: Ja dom dom har ju .h / de slår ju opp såna såna här ((visar på handen)) 

[Mm] vettu serru / så där

L: Mm / e dom ömma

P: Ja emellanåt så e [Mm] rom ju de

/

L: pt Hur tycker du de har gått me kraften / i händerna

P: Ja den e ju inte mycke å hurra för ((dämpat skratt))

Utdrag 6:1 ovan kommer relativt tidigt i samtalet, men är inte det första som sägs. L ställer en 
direkt fråga, medan P framstår som informell genom uttryck som vettu serru och inte 
mycket att hurra för. Ett tag senare (6:2) går samtalet in i en mer känslig fas, när de börjar 
diskutera Ps förtidspension. L framstår här som mer respektskapande, ödmjuk och 
försiktig:

6:2

L: Eh men du vet att den e ju ändå inte så här livslång utan de går 

ju å bryta==
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P:   [Ja / nä dom sa ju de att / a ja]

L= också om man skulle / vilja

P: [Jo dom f- förklara de] så att / men dom tyckte ju liksom att de va väl 

lika å ge den nu rå=

L: =Mm / ja / jo men de e många som brukar==

P: [Väl]

L= säja att dom tycker att de känns lugnare [A] att ha den [Mm] / tryggheten 

ändå

P:[Ja jo de tycker ja]

L fortsätter att ställa öppna, respektskapande frågor, och undrar om P kommit att tänka på några 
hjälpmedel hen behöver. L använder också en indirekt fråga, med formuleringen ja skulle 
vilja titta ändå då på knäna för att kunna undersöka P. Vid ett par tillfällen fäller P små 
skämtsamma kommentarer. 

Slutligen kommer L och P överens om att ha telefonkontakt och avslutar samtalet. Samtalet 
väger över åt en indirekt respektskapande samtalsstil.

LOP 9

P inleder med sitt förnamn och efternamn, men ingen hälsningsfras. L välkomnar, och inleder 
med en indirekt fråga utan tilltal (9:1):

9:1

L:  [Okej / jaha] / då ska vi se / (pt) / just de / pt va e de för 

bekymmer som e värst [pt .h] / nu

P: Jaa de e min / högra fotled

/

L: Jaha

P berättar om sin vårdhistoria relativt fritt utan så mycket uppbackningssignaler från L. L ställer 
direkta, korta frågor i undersökningen: Å armbågarna? Å händerna i övrigt? Få se hur 
pass du kommer upp. Frågan om P kan klä av sig (9:2) är å ena sidan indirekt formulerad, 
men innehåller å andra sidan ett inkluderande vi: 

9:2

L: Ska du klä av dej lite får vi lyssna på hjärtat å så där

L använder ofta inkluderande vi. Så vi får kolla sänkan en gång till. P duar L vid flera tillfällen. 
P ber om behandlingar på ett inlindande och ödmjukt sätt, som i utdrag 9:3. Jag tolkar detta som 
en respektstrategi från patientens sida:

9:3

P: Ja när de gäller behandlingar så e ja väldit 

tacksam om ja kan få // allt möjlit

/.../
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P:   [Ja / de e bra men ja e väldit tacksam om du] talar [Ja] me Huddinge för 

att ja

L:      [Ja självklart] ja menar ja tänker inte börja me nånting utan

P:                                                        [Dom har tagi] så 

väl [Mm] hand om mej [Ja] å då vill inte [Mm] ja=

L: =pt Nä nä nä de vill inte ja

Samtalet innehåller en del närhetsskapande strategier men är övervägande indirekt.

LOP 4

P bestämmer ämne för samtalet så fort de hälsat på varandra. Genom att på frågan om hur det 
står till på en gång ta upp sin medicinering (istället för att t.ex. säga tack bra som vore förväntat 
i ett vardagsspråkigt samtal) anpassar sig P till den institutionella kontexten .

4:1
P: Hej
L: Hej
P: Hej
L: Hej / ha / hur / står de till
P: Joo de / de e väl så här att / de e rätt så bra men men de 

medicin kan ja inte äta
L: Den här nya som du har fått==
P:                   [Nej]
L= / nähä

L ställer många frågor till P, men ofta med indirekt tilltal som i utdrag 4:2:

4:2
L: Mm
P: A men nu går de ju bra
L: Så att de e / de har blivi e- en viss / en

viss förbättring / i==
P:             [Ja / oja]
L= lederna

Frågor ställs ofta på ett indirekt sätt som deklarativer med inte, som i slutet av utdrag 4:3 nedan. 
Trots att patienten tilltalas är frågan relativt inlindad.

4:3
P: kontrollera dom ju / pt me EKG va
L: A a
P: Å [A] de va ju helt [A] perfekt
L: Nä de kan va de kan svullna lite i fötter å / så om hjärtat 

inte==
P:          [F-]
L= orkar me riktit / men då brukar man kan känna av även att 

man blir andfådd å trött [Ja] när [A] man [Ja] anstränger 
sej men de har du inte känt nånting

P: Nej de har ja inte gjort

Det förekommer mycket uppbackningar: A, Jaa, A a. P använder du vid ett tillfälle, men det är i 
en tur med direkt anföring och syftar egentligen på vad någon annan sagt till P själv. L använder 
institutionellt vi. På ett ställe använder L också ett institutionellt man, som syftar på vården. Av 
utrymmesskäl har jag dessvärre inte möjlighet att visa exempel på alla de här företeelserna, utan 
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har fokuserat på att exemplifiera de artighetsstrategier som är mest relevanta för analysen av 
samtalet. Generellt hålls samtalet i en indirekt stil.

3.1.3 Sammanfattning

Indirekt och direkt stil, Sverige kontra Finland

Finland Sverige 

Direkt stil
Solidaritet

INK 20
INK 18
INK 7

LOP 14
LOP 11
LOP 3

Indirekt stil
Respekt

INK 19
INK 9
INK 8

LOP 9
LOP 6
LOP 4

3.2 Initiation
I samtliga av mina samtal är det läkaren som tar initiativ till tilltal, genom att kalla patienten för 
antingen du eller ni. Inget av samtalen innehåller aktiv asymmetri i tilltalet. P använder antingen 
samma tilltalsform tillbaka som L introducerat, eller undviker att tilltala L över huvudtaget. De 
flesta samtalen innehåller inte något större utrymme för P att tilltala L, så även när patienterna 
gör det är det inte i någon större utsträckning.

Initiation av tilltal. Ju mörkare färg, desto högre relativ tilltalsfrekvens i samtalet.

Samtal Tilltal

INK20 L initierar du. P duar L och säger mycket hördu och vetdu.

INK19 L använder genomgående ni. P tilltalar inte L.

INK18 L initierar, jaha du. P duar L vid flertalet tillfällen.  

INK9 L initierar du. P tilltalar inte L.

INK8 L initierar ni men P tilltalar inte L.

INK7 L tilltalar P med ni. P tilltalar inte L.

LOP14 L initierar du. P duar tillbaka. L använder FN om P.

LOP11 L initerar du. P duar L vid 2 tillfällen (plus ett serru)

LOP3 Transk. börjar mitt i samtalet. L duar P, som duar tillbaka.

LOP6 Transk. börjar mitt i samtalet. L duar P, som duar tillbaka.

LOP9 L initierar du. P duar L vid ett par tillfällen.

LOP4 L initierar du. P tilltalar inte L.
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4. Diskussion

4.1 Samband mellan tilltal och 
artighetsstrategier

4.1.1 Ni-tilltal och indirekthet

I min undersökning har jag försökt att empiriskt testa sambandet mellan indirekt 
stil/respektstrategier, ni-tilltal och en låg frekvens av tilltal överlag. 

Tre samtal i det finlandssvenska materialet innehåller ni-tilltal. Det är INK19, INK8 och INK7.  
Av dessa är INK8 det enda samtalet som genomgående bekräftar hypotesen: det präglas av en 
indirekt stil, har en mycket låg frekvens av tilltal överlag, och när tilltal förekommer är det ni.

De andra två samtalen avviker båda på något sätt från det förväntade mönstret, och förtjänar 
därför en utförligare resultatdiskussion:

INK7 är ett samtal med mycket låg frekvens av direkt tilltal. Läkaren i samtalet ställer 
genomgående direkta, öppna frågor. Hen använder sig i mycket liten utsträckning av 
inlindningar, undvikandestrategier etc, men framstår som respektfullt distanserad genom att 
heller inte i någon större utsträckning ge P bekräftelsesignaler. Patienten å sin sida använder sig 
av ett flertal solidaritetsstrategier; hen skrattar, småpratar, berättar anekdoter. Med undantag för 
just tilltalet innehåller det här samtalet alltså få markörer för indirekt stil. Att samtalet ändå har 
låg frekvens av direkt tilltal verkar framför allt bero på den institutionella kontexten; läkaren 
frågar saker om patienten, och patienten pratar om sig själv. Läkaren initierar ni-tilltal, och trots 
att patienten i övrigt använder sig av en mängd andra solidaritetsstrategier gör den institutionella 
kontexten att det inte riktigt finns utrymme för P att tilltala L.  

Även samtalet INK19 avviker från den förväntade normen. Samtalet innehåller en mycket hög 
frekvens av direkt tilltal, som genomgående är ni från L till P. Det förekommer dock knappt 
någon dialog i samtalet, utan den stora mängden ni kommer av att L läser upp en lång lista med 
Ps tidigare svar i en hälsodeklaration från ett papper. Här finns utrymme för P att gå in och 
avbryta eller bekräfta informationen, men några direkta frågor från L förekommer inte i 
samtalet. När L ställer frågor är de flerledade och inlindade. Trots den höga frekvensen av direkt 
tilltal uppfattar jag därför samtalet som i huvudsak präglat av en indirekt samtalsstil.

I både INK7 och INK19 tycks alltså sambandet mellan mängden tilltal och samtalets övriga stil 
vara svagt. Däremot anser jag att mitt material stödjer kopplingen mellan ni-tilltal och en 
samtalsstil som i övrigt präglas av indirekthet och respektstrategier.

4.1.2 De sverigesvenska samtalen

Samtliga sverigesvenska samtal innehåller du-tilltal, vilket stämmer bra överens med den 
tidigare forskning (Norrby 2005, Clyne, Norrby och Warren 2009) som slår fast att ni-tilltalet i 
sverigesvenskan används mycket sparsamt. 

I det sverigesvenska materialet finns en tydligare koppling mellan mängden tilltal och 
indirekthet/direkthet. De tre samtal som präglas av indirekt stil, är också de som innehåller 
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minst direkt tilltal, medan samtalen som präglas av en direkt samtalsstil också innehåller en stor 
relativ frekvens av direkt tilltal.

4.1.3 Tilltal och ömsesidighet

Eftersom samtliga läkare-patientsamtal handlar om patienten och hens åkommor är normalläget 
att läkaren tilltalar patienten men att P inte tilltalar L tillbaka. I några av samtalen finns det dock 
belägg för att patienten tilltalar läkaren tillbaka, vilket jag tolkar som en solidaritetsstrategi och 
försök att skapa ömsesidighet från patientens sida. Ömsesidigt tilltal hänger i stor utsträckning 
samman med du-tilltal: alla utom en (i LOP4) av de sverigesvenska patienterna tilltalar sina 
läkare, och samtliga använder du. I det finlandssvenska materialet är det bara patienter som blir 
duade av sina läkare som tilltalar läkarna tillbaka, medan de samtal där läkaren introducerar ni 
kännetecknas av ensidigt tilltal. Det förekommer alltså i materialet inte en enda patient som niar 
sin läkare.

4.2 Sverigesvensk och finlandssvensk artighet
På en övergripande nivå verkar det inte i mitt material finnas direkt stöd för att finlandssvenska 
läkarsamtal präglas av en större grad av indirekthet jämfört med sverigesvenska. Båda mina 
undersökta korpusar innehåller en jämn fördelning av samtal som präglas av en direkt stil, och 
samtal som präglas av en indirekt stil. 

De finlandssvenska samtalen innehåller däremot generellt en lägre frekvens av direkt tilltal än 
vad de sverigesvenska samtalen gör. Medelvärdet för den relativa frekvensen av direkt tilltal är 
2.12% i det sverigesvenska materialet och 1.32% i det finlandssvenska. Bara ett enda av de 
sverigesvenska samtalen, LOP9, innehåller mindre direkt tilltal än det finländska medelvärdet. 
Det skulle kunna vara en bekräftelse av Saari och Yli-Vakkuris framlagda fakta, att artighet 
inom den finländska talgemenskapen överlag präglas av fler undvikandestrategier och 
indirekthet än vad som är fallet inom den sverigesvenska. 

Jag vill å andra sidan mena att kopplingen mellan tilltalsmängd och direkthet/indirekthet är 
svagare i det finlandssvenska materialet än i det sverigesvenska (se stycke 4.1.1). Mitt material 
bekräftar alltså Saaris och Yli-Vakkuris slutsatser om att finländska samtal generellt använder 
mindre direkt tilltal än vad sverigesvenska gör. Däremot tål det att diskutera i vilken mån det 
bekräftar sambandet mellan finlandssvenska och indirekthet respektive sverigesvenska och 
direkthet. 

Å ena sidan är det tydligt att båda korpusarna innehåller en jämn fördelning av direkta och 
indirekta samtal. Samtidigt ska jag problematisera mina resultat genom att påtala att min 
indelning i direkt/indirekt stil varit förhållandevis grov. Varje samtal har kategoriserats som 
huvudsakligen mest direkt eller mest indirekt, men jag har inte gjort någon jämförande, 
kvantitativ analys av samtalen och mängden artighetsstrategier. Eftersom de finlandssvenska 
samtalen innehåller radikalt mycket mindre direkt tilltal än de sverigesvenska finns möjligheten 
att de generellt är mer indirekta än de sverigesvenska samtalen. Däremot är det en jämn 
fördelning av huvudsakligen direkta och huvudsakligen indirekta samtal i de båda korpusarna. 

För att belysa frågan närmare gör jag en uppställning och jämförelse mellan två samtal. LOP 9 
och INK 8 är de samtal i respektive korpus som har lägst frekvens direkt tilltal och i övrigt 
präglas av en indirekt samtalsstil. 
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LOP 9 INK 8

1,13 % direkt tilltal
Tilltalet är ömsesidigt du
Få uppbackningar från L
L använder ofta inkluderande vi
Frågor är korta och utan tilltal eller indirekt 
formulerade
P använder jag om sig själv
P ber inlindat och ödmjukt om behandling

0,28 % direkt tilltal
Tilltalet är ensidigt ni från L till P
Få uppbackningar från L
L använder bara institutionellt vi
Frågor är öppna och utan tilltal. Formulerade 
så att de låter P berätta fritt
P använder man om sig själv

Av den här uppställningen att döma är, trots att båda samtalen präglas av en indirekt samtalsstil, 
INK8 mer indirekt än LOP9. Det finlandssvenska samtalet innehåller radikalt mindre tilltal och 
ensidigt ni-tilltal där det sverigesvenska samtalet innehåller ömsesidigt du. Det sverigesvenska 
samtalet framstår som mer dialogiskt, med en patient som själv tar initiativ till att be om 
behandlingar (om än på ett mycket ödmjukt sätt) och vid flera tillfällen tilltalar läkaren (se 
exempel 9:3 på s.22). Den finlandssvenska patienten berättar på läkarens uppmaning om sina 
sjukdomsbesvär, men hen tilltalar aldrig sin läkare, och hen refererar till sig själv med 
opersonliga man, medan patienten i LOP9 använder mer direkta jag om sig själv. 

Slutligen gör jag också en jämförande uppställning mellan två samtal som båda präglas av 
direkt samtalsstil och hög frekvens av direkt tilltal: det finlandssvenska INK20 och det 
sverigesvenska LOP14.

LOP 14 INK 20

3,01 % direkt tilltal
Tilltalet är ömsesidigt du
L tilltalar P med förnamn
Mycket småprat utanför agendan
Många direkta frågor
Total avsaknad av känslighetsmarkörer i 
frågan om alkohol
Mycket uppbackningar och korta turer

2,58 % direkt tilltal
Tilltalet är ömsesidigt du
L tilltalar inte P med förnamn
Samtalet inleds med småprat
Många direkta frågor
Känslighetsmarkörer i fråga om p-piller
Kollaborativ samtalsstil: P och L pratar i munnen 
på och fyller i varandras yttranden.

Båda samtalen här innehåller en stor andel av direkt tilltal, men det är ändå betydligt mer i det 
sverigesvenska samtalet än i det finlandssvenska. Båda samtalen innehåller ömsesidigt duande, 
och småprat mellan läkare och patient om saker som ligger utanför samtalets agenda. Däremot 
innehåller det sverigesvenska samtalet närhetsmarkören förnamnstilltal, som inte förekommer i 
något av de finlandssvenska samtalen. Det finlandssvenska samtalet innehåller också 
känslighetsmarkörer, en respektstrategi som inte återfinns i det sverigesvenska samtalet. 
Sammantaget är alltså det sverigesvenska samtalet mer direkt än det finlandssvenska. 

Av de här två jämförelserna att döma, bekräftar mitt material Yli-Vakkuris och Saaris slutsatser 
att den finlandssvenska talgemenskapen är mer indirekt än den sverigesvenska. Trots att båda 
korpusarna innehåller såväl direkta som indirekta samtal, så är de finlandssvenska direkta 
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samtalen mindre direkta än de sverigesvenska, medan de finlandssvenska indirekta samtalen är 
mer indirekta. 

4.3 Tilltal och samtalsdominans
Den mest slående skillnaden mellan de samtal ur INK som har hög frekvens respektive låg 
frekvens av direkt tilltal verkar främst höra samman med vem i samtalet som pratar mest. Att 
samtalet INK7, trots patientens många solidaritetsstrategier, innehåller en mycket låg frekvens 
av direkt tilltal beror på den institutionella kontexten. L frågar saker om P, och P svarar på dem. 
Det finns alltså inte utrymme för P att tilltala L inom ramen för samtalet. Samma slutsats drar 
jag utifrån samtalet INK19, som trots sin indirekta stil visar upp en hög frekvens av direkt tilltal. 
Här beror det på att den som talar mest i samtalet är L, som läser upp patientens 
hälsodeklaration ur en lista istället för att låta henom berätta om den själv. Eftersom samtalet 
handlar om patienten blir L tvungen att tilltala P väldigt många gånger när hen läser upp 
sjukdomshistoriken. De samtal där läkaren låter P själv berätta om sitt hälsotillstånd innehåller 
en betydligt lägre frekvens av direkt tilltal.  

I det finlandssvenska materialet verkar det finnas en direkt koppling mellan vilka 
artighetsstrategier läkaren använder, och vilket tilltal hen introducerar i samtalet. I samtalen 
INK7 och INK8 är det samma läkare som deltar. Hen introducerar i båda samtalen ni-tilltal, och 
har även i övrigt en indirekt och distanspräglad samtalsstil. Även läkaren i INK19, som initierar 
ni-tilltal med sin patient, har en indirekt samtalsstil. I det sverigesvenska materialet initierar 
samtliga läkare du med sina patienter.

4.4 Den institutionella kontexten och övriga 
faktorer

Som Norrby, Clyne och Warren påpekat finns det många andra faktorer som styr tilltal, än 
vilken talgemenskap talarna tillhör, och som jag skulle kunnat ta med i beräkningen. Att ta 
hänsyn till samtalsdeltagarnas kön och ålder, eller vilken del av respektive land samtalet spelats 
in i skulle kanske kunna ge intressanta aspekter på resultatet som jag inte haft möjlighet att 
undersöka inom ramen för den här uppsatsen. Det hade också varit intressant att jämföra 
resultaten om jag haft några informanter med svenska som andraspråk, men av utrymmes- och 
tidsskäl har jag varit tvungen att avgränsa mig till ett mindre antal faktorer.

En faktor som jag inte räknade med från början, men som framkom när jag började undersöka 
materialet, var att många av patienterna i både det sverigesvenska och det finlandssvenska 
materialet själva arbetar inom vården. I det finlandssvenska materialet visade det sig att alla de 
tre samtal som präglas av en solidaritetsskapande och direkt samtalsstil, har patienter som själva 
arbetar inom vården. Samtalsdeltagarna i INK18 verkar rentav arbeta på samma 
hälsovårdscentral. Kanske blir den kollegiala gemenskapen en social närhetsfaktor som gör de 
finlandssvenska läkarna mer beredda att släppa sin institutionella roll, till förmån för en mer 
närhetsskapande direkthet.

Samma tendens är inte lika tydlig i det sverigesvenska materialet. Ett av de direkta samtalen, 
LOP 14, har en patient som studerar till sjukgymnast, vilket också framkommer av samtalet. De 
två andra samtalen som präglas av direkt samtalsstil behandlar dock inte patientens yrkesliv 
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över huvudtaget. Ulla Melander-Marttala (1995:37) bifogar en informantförteckning där alla 
patienternas yrken framgår. Någon liknande förteckning finns inte i Lindholms avhandling. Där 
framgår istället patienternas yrken av samtalen.

De finlandssvenska samtalen: patienternas yrke

INK 20 Hälsovårdare

INK 18 Arbetar på samma hälsovårdscentral som läkaren

INK 7 Arbetar på demenshem. Tidigare inom hemsjukvård, sjukhus och åldringshem

De sverigesvenska samtalen: patienternas yrke

LOP 14 Sjukgymnast

LOP 11 Förtidspensionär, tidigare stålverksarbetare (Melander-Marttala 1995:37)

LOP 3 Förtidspensionär, tidigare hemma med barn, kokerska (Melander-Marttala 1995:37)

5. Sammanfattning
Både de sverigesvenska och de finlandssvenska samtalen uppvisar en bred flora av solidaritets- 
och respektstrategier, och båda korpusarna innehåller en jämn fördelning av samtal som är 
huvudsakligen indirekta respektive huvudsakligen direkta. 

Materialet ur INK och LOP bekräftar dock bilden av ni-tilltalet som vanligare i 
finlandssvenskan och utan de negativa konnotationer som följer med pronomenet i Sverige. I 
flera av de finlandssvenska samtalen används ni-tilltal, genomgående i kombination med en i 
övrigt indirekt och respektskapande samtalsstil. I det sverigesvenska materialet lyser ni med sin 
frånvaro, och de sverigesvenska läkarna duar oavsett om de i övrigt använder en direkt eller 
indirekt samtalsstil.

Det sverigesvenska materialet uppvisar däremot en större korrelation mellan mängden tilltal och 
artighetsstil än vad det finlandssvenska gör. Samtal som präglas av respektstrategier innehåller 
också en mycket lägre frekvens direkt tilltal, än vad samtal som präglas av solidaritetsstrategier 
gör.

Genomgående i mitt material är det läkaren som initierar en tilltalsform, ni eller du, och 
patienten som kan välja att antingen använda samma tilltalsform eller inte tilltala läkaren över 
huvudtaget. Asymmetriskt tilltal förekommer inte i materialet. Några reciproka V-tilltal 
förekommer inte heller i materialet, utan patienter som blir niade av sina läkare tilltalar dem inte 
tillbaka. Patienterna som blir duade av sina läkare duar dem däremot i förhållandevis stor 
utsträckning tillbaka. I de nio samtal som innehåller du-tilltal är detta ömsesidigt i sju. 
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Min analys av de tolv samtalen ur korpusarna INK och LOP bekräftar på det stora hela tidigare 
forskares slutsatser. Som Saari och Yli-Vakkuri påtalat präglas finländska samtal av en högre 
grad indirekthet, vilket också visar sig i mitt material, där de finlandssvenska samtalen är mer 
indirekta än sina motsvarande sverigesvenska samtal. Clyne, Norrby och Warrens studie visade 
att ni-tilltal är betydligt vanligare i finlandssvenskan än i sverigesvenskan, vilket också 
bekräftas av mitt material. Samma studie gjorde också en tydlig koppling mellan val av 
tilltalspronomen och social närhet/distans, vilket bekräftas i den finlandssvenska delen av mitt 
material. De läkare som tilltalar sina patienter med ni har en även i övrigt distansskapande och 
indirekt samtalsstil. För det sverigesvenska materialet finns det dock inte möjlighet att belägga 
någon sådan koppling, i och med att pronomenet ni inte förekommer över huvudtaget i det 
sverigesvenska materialet.

Jag har inte haft möjlighet att inom den här uppsatsen dra några mer övergripande slutsatser om 
varför vissa läkare-patientsamtal är mer direkta än andra. Klart är att talgemenskapen spelar en 
stor roll, med de finlandssvenska samtalen som utpräglat mer indirekta än de sverigesvenska. 
Den institutionella kontexten verkar också spela en nyckelroll, dels eftersom den dikterar 
villkoren och vilka roller som är tillgängliga för vem i samtalet, men också för att läkarna verkar 
mer benägna att släppa sin indirekta, formella yrkesstil när de behandlar patienter som själva 
arbetar inom vården, till förmån för mer solidaritet och direkthet. 

Det är möjligt att andra faktorer, som samtalsdeltagarnas ålder, kön, regionala hemvist eller hur 
många gånger de tidigare träffat varandra är mer avgörande för valet av tilltal och 
artighetsstrategier, men det får i sådana fall bli föremål för en annan undersökning.
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Bilaga 1: Användaravtal för 
INK 
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Bilaga 2: Relativ tilltalsfrekvens 
i INK och LOP

Sweden Swedish (LOP) du Finland Swedish (INK) du Finland Swedish (INK) ni
Consultation: Relative 

frequency:
Consultation: Relative 

frequency:
Consultation: Relative 

frequency:
9 1.13 14 0.78 7 0.25
4 1.33 2 0.89 8 0.29

12 1.35 17 0.92 5 0.74
7 1.36 13 0.97 6 0.99
8 1.52 4 0.98 19 2.36

10 1.70 9 1.20
13 1.82 18 1.21

6 2.14 11 1.32
3 2.16 1 1.47
5 2.17 10 1.53

15 2.77 15 1.67
2 2.88 12 1.74
1 2.95 16 1.76

11 2.95 3 1.88
14 3.01 20 2.58

Median: 2.14 1.32 0.74
Average: 2.08 1.39 0.93
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