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TANDHYGIENISTERS ARBETE
MED PATIENTER I ETT

MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE
– en studie av migrationsrelaterade

frågeställningar och samtal

Tandhygienister arbetar med förebyggande tandvård och har en inriktning 
mot folkhälsoarbete. Carin Björngren Cuadra utgår i denna doktorsav-
handling från att tandvården skall behandla alla patienter lika och samtidigt 
uppmärksamma samhällets etniska mångfald på skilda sätt. Studien gäl-
ler hur denna paradox, att kombinera jämlikhet med olikhet, kommer till 
uttryck i tandhygienisters arbete med patienter. Studien har två analytiska 
ingångar, praktik och diskurs. Den bygger på intervjuer, observationer och 
videodokumenterade patientsamtal. Intresset gäller samverkan mellan insti-
tutionella dynamiker i tandvårdsarbetet samt frågeställningar och processer 
som vi förstår som relaterade till samhällets etniska mångfald, migration 
och kultur.

Migrationsrelaterade kategorier och fenomen är relaterade till den institu-
tionella uppgiften och uppfattas i avhandlingen som ”situerad särbehand-
ling” i syfte att uppnå likabehandling. Avgörande är inte patientens etniska/
kulturella tillhörighet, utan om patienten orienterar sig mot tandvårdspro-
blematik eller handlar som ”vetande subjekt”. Samtidigt fi nns tendenser att 
”kulturalisera” patienter samt förlägga förståelse av ”kultur” på gränssnit-
tet mellan patientens livsvärld och tandvårdsrelation och uttrycka detta i 
moraliska ordalag.

Detta fl erbottnade resultat sätts i samband med folkhälsoarbetets historiska 
innebörd, att integrera ”folket” utifrån starkt normerande utsagor och 
praktiker på vetenskaplig grund. Detta sammanhänger även med att det i 
uppfattningar kring moralisk personlighet och subjektivitet fi nns invävt en 
förståelse av etnicitet och kultur.
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DENTAL HYGIENISTS´WORK WITH
PATIENTS IN A MULTICULTURAL SOCIETY

– a study of migration related issues
and talk-in-interaction

by Carin Björngren Cuadra

Abstract
The aim is to illuminate aspects of dental hygienists’ work in multiethnic/multicul-
tural societies, with focus on the intersection between the institutional activity and 
migration, ethnic diversity and culture issues. Hence, a tension between equality 
and diversity is discussed. The thesis has two analytical approaches, practice and 
discourse. The focus is on talk-in-interaction with patients (practice) and how the 
dental hygienists conceptualise their work when treating people with migrant back-
ground (discourse).
 The theoretical and methodological considerations are drawn from the sociolo-
gical tradition of “Verstehen”, Foucault and discourse analysis. The empirical ma-
terial is based on documented observations (VCR) and interviews with dental hy-
gienists and patients.
 The analysis of practice suggests that the interaction is organised by the institu-
tional activity type. A patient’s readiness to position oneself as a “knowing subject”, 
and not ethnicity, is crucial to how the interaction is structured. Migration related 
categories and phenomena are related to the institutional task and understood as 
situated including practices. In discourse, ethnicity intersects with gender and class. 
The patient’s power resources are of vital importance in a discourse on “immigrant 
patients”. The hygienists relate to culture, in terms of relationship with dental care. 
References in exclusionary discourses were also found. Based on multilayered fin-
dings and theories of multiculturalisms, the concept of culture is discussed in con-
nection to agency, ethics of care and equal treatment.

Keywords: dental hygienist, public health, biopower, ethics, multiculturalisms, 
equal care, discursive practice, talk-in-interaction, migration related categories and 
phenomena, ethnicity, culture, agency, discourse analysis.
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FÖRORD

“Du får det aldrig mer så bra som när du är doktorand” sa en kollega till 
mig härom året. Nu förstår jag vad hon menade. Jag tar tillfället i akt att 
tacka, åtminstone några av alla dem som bidragit till genomförandet av 
mina forskarstudier.
 Björn. Björn Fryklund. Vidden av vad du gett mig som handledare och 
person kan jag ännu inte greppa. Men jag vet, att du vet, att denna av-
handling och erfarenheten av att arbeta med den i tillit, växte fram i ett 
utrymme du skapade mellan mitt tilltal ”– du” och ditt lyssnande svar 
”– mm, ja”. Tack Björn. Tack för tålamod, begrundan, omtanke, din läs-
ning och underbara samtal.
 Jag vill tacka professor Björn Söderfeldt och dekanus Lars Matsson vid 
Tandvårdshögskolan som möjliggjorde för mig att bli en områdesövergri-
pande doktorand vid Malmö högskola.
 Jag vill också tacka Arbetslivsinstitutet Syd som inte endast gett mig en 
arbetsplats, utan även ett angeläget forskningsintresse att dela med kolle-
gor. Speciellt vill jag tacka Linda Lill, Anne Fogelberg och Marie Svensson 
som tog sig tid med textgranskning och korrekturläsning samt Vesa Lepp-
änen som också bistått mig.
 Ett varmt tack till de tandhygienister och patienter som deltog i min 
studie. Tack också till Karin Ljungberg, ordförande i Sveriges Tandhygie-
nistförening i regionen, för viktiga sakupplysningar.
 För värdefulla kommentarer, bekräftelse och kritik vid mitt slutsemina-
rium tackar jag Arne Halling, Per Linell och särskilt huvudkommentatorn, 
Magnus Öhlander som verkligen förstod vart jag syftade.
 Kollegorna på IMER, har bjudit in mig i sin forsknings- och festarmiljö. 
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K A P I T E L  1

IMER-ANSATS PÅ ORAL HÄLSA

Inledning
Tandhygienisternas roll är att ”visa ställe för ställe” i munnen, lära patienten 
just sin mun eller vara ”en personlig tränare” för patienten och hennes tän-
der. En negativ motbild är när patienten tror att tandhygienister ”är mun-
nens parkeringsvakter”, att patienten relaterar till tandhygienisten som till 
en straffande instans som bör undvikas.1

Ämnet för denna avhandling är tandhygienisters arbete med sina patien-
ter. Tandvården i Sverige är reglerad av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) och tandvårdslagen (SFS 1985:125). Detta innebär att tand-
vården skall arbeta under den ledande principen att alla patienter har rätt 
till god vård på lika villkor. Inom (tand)vård tillskrivs vård av människor 
som migrerat till Sverige från andra länder en specifik plats, som ibland 
även associeras med dessa personers barn/barnbarn. Den förknippas med 
speciella krav och förutsättningar och ofta uttrycks detta i termer av en 
”problematik”. Avhandlingen utgår å ena sidan från, att tandvården för-
väntas behandla alla patienter lika, å andra sidan att samhällets etniska 
mångfald uppmärksammas på skilda sätt. Denna till synes motsägelsefulla 
kombination av jämlikhet och olikhet kallar jag, liksom Hall (2000), sam-
manfattande ”frågan om det mångkulturella”. Vad den innebär och hur 
den kommer till uttryck i tandhygienisters arbete avser jag att studera. Jag 
gör det utifrån två analytiska ingångar, praktik och diskurs. Vad som åsyf-
tas är dels arbetets praktik med fokus på samtal med patienter, dels hur 
tandhygienisterna i studien förstår och begreppsliggör sitt arbete i möte 
med människor från andra länder (diskursen). Annorlunda uttryckt, uti-
från vilka diskursiva ramar tandhygienisterna förhåller sig till den etniska 
mångfalden.
 Studiens material består av intervjuer med tandhygienister och patien-
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ter samt av videoinspelade samtal mellan tandhygienister och deras pa-
tienter. Jag utgår från att tandvårdsinstitutioner har arbetsprinciper eller 
en egen institutionell logik som kan sägas vara verksamma oavsett patien-
ters etniska tillhörighet. Forskningsintresset är, att med utgångspunkt i 
denna institutionella dynamik, undersöka hur tandhygienisternas arbete 
berörs av frågeställningar som är relaterade till migration, etnicitet och 
(föreställningar om) kultur, såsom de kommer till uttryck, antingen ge-
nom uppmärksammande av mina informanter, eller genom att jag som 
forskare, på teoretisk grund, uppmärksammar speciella praktiker eller 
diskurser.

Avhandlingens grundläggande inriktning och relevans
Forskning som rör sociala praktiker som vård och omsorg kategoriseras 
ofta i termer av om den är om praktiken eller för praktiken. Denna av-
handling måste ses som i första hand om tandvård, om dess arbetsliv och 
om dess samverkan med processer som begreppsliggörs med andra teori-
bildningar. I termer av professionsforskning har studien främst ett ”uti-
frånperspektiv” i motsats till ett ”inifrånperspektiv. Målsättningen är att 
avhandlingen genom att bidra till förståelse av vårdens villkor också i för-
längningen har ett värde för tandvården, dess patienter och vårdgivare. 
Genom en forskningsansats, i vilken jag håller samman ett samhällsveten-
skapligt teoretiskt ramverk med odontologins forskningsintresse, förvän-
tar jag mig att kunna begreppsliggöra det som den odontologiska forsk-
ningen tar sin utgångspunkt i, nämligen tandhygienisternas möte med pa-
tienten, på ett fruktbart sätt. Min förhoppning är att avhandlingen bidrar 
till att systematisera praktisk kunskap och göra ostrukturerad förtrogen-
hetskunskap gripbar.2 Den erbjuder även alternativa synsätt och tolk-
ningsramar. Med detta sagt formulerar jag nu avhandlingens syfte.

Syfte och frågeställningar
Avhandlingens övergripande och motiverande syftet är att bidra till för-
ståelsen av tandhygienisters arbete i mångetniska eller vad som även kall-
las mångkulturella samhällen. Intresset gäller samverkan mellan institu-
tionella dynamiker i arbetet och frågeställningar och dynamiker som vi 
förstår som relaterade till samhällets etniska mångfald, migration och 
kultur. En första frågeställning är hur denna berör tandhygienisters arbete 
i Sverige idag och hur detta kommer till uttryck. En andra frågeställning 
gäller tandhygienisternas diskursiva ramar i förhållande till ”det mång-
kulturella”, hur tandhygienister uppfattar och begreppsliggör sina relatio-
ner med patienter samt förhållningssätt, värderingar och eventuella pro-
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blemformuleringar. En tredje frågeställning är hur samtalen mellan tand-
hygienister och patienter går till. Fokus ligger på hur samtalet, förankrat i 
de institutionella praktikerna, samverkar med processer och fenomen re-
laterade till migration, etnicitet och kultur. Jag är således intresserad av 
praktikerna och om, och i så fall hur, vad jag sammanfattande kallar mig-
rationsrelaterade kategorier och fenomen framträder i samtalen. Med det-
ta avses om och i så fall hur migration, ”kultur” och/eller ”etnicitet” mo-
biliseras konkret som resurser i samtalen mellan tandhygienisterna och 
patienter med utländsk bakgrund. En ytterligare, fjärde frågeställning gäl-
ler möjligheter att kombinera jämlikhet/likabehandling med processer 
som är, eller uppfattas vara, relaterade till ”det mångkulturella”.

Frågan om det mångkulturella – spänningsförhållande 
mellan lika och (o)lika i välfärdsstaten
Avhandlingens problemområde spänner mellan frågor på en övergripande 
nivå som gäller likabehandlande vård i ett ”mångkulturellt samhälle”, 
och konkreta vårdkontexter vid ett enskilt vårdtillfälle i vilket samma frå-
gor kan formuleras. Avhandlingen gör därmed en rörelse som börjar i ett 
mer övergripande samhällsperspektiv och slutar i ett samtal som cirklar 
kring en enskild persons munhåla. Det kräver att jag både begreppsliggör 
samhällsfrågor och omdimensionerar dessa till vårdsituationen då en in-
divid sitter i behandlingsstolen hos en tandhygienist. Kärnfrågan kan sä-
gas vara ett spänningsförhållande mellan å ena sidan jämlikhet mellan 
medborgare i välfärdsstaten och likabehandling av dem och, å andra si-
dan olikhet, dels gällande medborgarnas ”egenskaper”, dels gällande be-
handling av dem. De centrala begreppen som ringar in kärnfrågan kom-
mer att vara å ena sidan social rättighet, substantiell rättighet, maktresurs 
samt å andra sidan kultur och etnicitet.
 När det gäller övergripande (samhälls)perspektiv är de frågor av speci-
ellt intresse för avhandlingens vidkommande, de som rör medborgares 
rättigheter i välfärdsstaten. Sådana rättigheter, eller egentligen själva med-
borgarskapsbegreppet, ställs på sin spets i samhällen som har en månget-
nisk befolkning, med olika etniska, nationella och kulturella tillhörigheter. 
Av detta framgår att de frågor avhandlingen berör har en oupplöslig 
koppling till demokrati- och maktfrågor. Hur vi kan skapa demokratiska 
trans- eller mångetniska samhällen och vilka villkoren är för detta 
(Schierup 1991) har Stephen Castles kallat ”århundradets nyckelfråga” 
(Castles 2000:25) d v s också internationellt sett. Grunden till detta är att i 
nationalstaten, så som den formulerats i västvärldens tradition, finns en 
inbyggd koppling mellan politiskt medborgarskap och etno-kulturell till-
hörighet (Castles 2000:13) som gör att etnisk olikhet innebär ett dilemma 
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för demokratin. Till detta finns olika förhållningssätt. Ett ytterlighetsal-
ternativ är att hävda nationell och kulturell homogenitet som enda möj-
lighet, varav ”tvångsintegrering” följer, alternativt en uppdelning av sta-
ten. Mot detta kan vi ställa ett annat och alternativt demokratibegrepp 
som, med Samir Amins (2002) språkdräkt ges följande karaktäristika: det 
”inbegriper en strikt jämlikhet i fråga om rättigheter och plikter (och ska-
pandet av de förutsättningar som krävs för denna jämlikhet ska förverkli-
gas) och samtidig respekt för olikheter. Respekt är ett starkare uttryck än 
tolerans.” (Amin 2002:213).3 Det är kring detta senare alternativ och vad 
som följer av det som framställningen nu skall fördjupa sig. Jag avgränsar 
mitt intresse till de aspekter som har bäring mot (tand)vård. Vård ses som 
inskrivet i medborgarskapet, eller snarare en social dimension av medbor-
garskapet. Jag tar därför min utgångspunkt för den vidare diskussionen i 
Thomas Humphrey Marshalls medborgarskapsteori som den svenska väl-
färdspolitiken historiskt relaterat till (Borevi 2002).
 TH Marshall (1950) formulerade en numera klassisk medborgarskaps-
teori vars ”nyckelaspekt” är att den är byggd kring idén om olika typer av 
ömsesidigt beroende rättigheter som bas för medborgarskap. Han skiljer 
mellan civila, politiska och sociala rättigheter som han menade utvecklats 
historiskt i nämnd ordning (Schierup 2002). De civila utvecklades under 
1700-talet, de politiska på 1800-talet och de sociala rättigheterna på 
1900-talet (Marshall 1950:295). Vård kan sägas ingå bland de sociala 
rättigheterna vid sidan av utbildning, boende och transfereringar i form 
av olika sociala bidrag. En viktig aspekt är att dessa tre rättigheter ses som 
ömsesidigt beroende av varandra på så vis att de sociala rättigheterna säk-
rar delaktigheten som medborgare. Endast i en kombination med sociala 
rättigheter blir politiska rättigheter meningsfulla och kan utövas. Mars-
halls teori har vidareutvecklats, delvis i kritik mot honom, och har även 
utvidgats till att också gälla de frågor och spänningsförhållanden som ak-
tualiseras av migration och etniska relationer (Schierup 2002; Borevi 
2002).4

 Marshalls m dborgarskapsteori förutsätter (implicit) att alla är lika 
och den utgick därvid från en homogen befolkning (Borevi 2002:27; Son-
gur 2002). Det är således en så kallad universalistisk diskurs. Av denna 
följer en speciell välfärdsstatlig modell som följer en integrationslogik 
vars tanke sammanfattat är att ”genom att garantera invånarna en upp-
sättning resurser och förmåner som ingår i ett socialt rättighetsskikt” 
främja en integrerad nationell medborgargemenskap” (Borevi 2002:14). 
Själva tillvägagångssättet vid fördelningen av olika nyttigheter blir en ge-
nerell modell, en slags likhetstänkande i förhållande till medborgarna som 
avser att inte stigmatisera eller särbehandla dem. På denna punkt upp-
kommer i ett mångkulturellt samhälle ett slags spänningsförhållande ef-
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tersom i ett sådant samhälle kan särskilda åtgärder specifikt riktade till 
invandrare eller etniska minoriteter aktualiseras (ibid:46). Sådana selekti-
va åtgärder står nämligen i motsättning till den marshallska idealtypiska 
generella välfärdsmodellen som således den svenska välfärdspolitiken va-
rit starkt orienterad till (ibid:47). Selektiva åtgärder ingår i stället i den al-
ternativa välfärdsmodellen Marshall tar upp och avfärdar. Skillnaden 
mellan de båda modellerna tydliggörs av skillnaden mellan medborgerliga 
rättigheter kontra fattigvård/allmosor, som förläggs utanför medborgar-
skapet och utöver detta är kopplat till skam och skuld. Selektiva åtgärder 
betraktas därför av Marshall som stigmatiserande och ses därmed även 
som kontraproduktiva i fråga om integration av samhället.5 En viktig dis-
tinktion är att ”behov” bedöms på olika sätt i modellerna. I en selektiv 
modell görs en prövning av de ekonomiska förutsättningarna, om veder-
börande är fattig eller inte medan den generella modellen avser att göra 
bedömningen utifrån det faktiska behovet, exempelvis en professionell 
medicinsk bedömning (ibid:47). Poängen här är att det finns en spänning 
mellan en allmän och en riktad politik, mellan den generella och den se-
lektiva. De selektiva, specifika eller partikulära kopplas till förnedrande 
stigmatiserande behovsprövningar. Detta leder Marshall till ett avstånds-
tagande från sådana tilltag. Jag kan konstatera att välfärdstaten står inför 
ett dilemma när den syftar till att genomföra en fördelningspolitik, utan 
att vara stigmatiserande och anti-integrativ, genom att undvika att selek-
tivt fokusera endast de fattigaste och samtidigt medger behovet av att rik-
ta sig till särskilda grupper (ibid:50). Min avsikt i det följande är att påvisa 
att denna spänning, mellan generella och selektiva åtgärder som är in-
byggd i välfärdstatens integrationslogik relativiseras eller kompliceras då 
den möter frågeställningar som kan uppkomma i ett mångetniskt och 
mångkulturellt samhälle. En grundläggande fråga är om ”invandrare” 
identifieras som målgrupp för åtgärder eller inte. Det kan ske utifrån den 
generella modellens fokus på faktiska behov eller utifrån den selektiva 
modellens fokus på ekonomisk grund. Fyra utfall (om man tänker sig en 
korstabell) blir då möjliga varav tre formerar ”målgruppen invandrare” 
och en inte möjliggör urskiljande av gruppen då de potentiella medlem-
marna täcks av eller smälter in i den generella politikens göranden (t.ex. 
allmänt barnbidrag).
 Enligt Marshalls resonemang är åtgärder utifrån behovsprövning inte 
stigmatiserande men, som Karin Borevi (2002) påpekar, riskerar varje se-
lektiv åtgärd riktad till invandrare att bli utpekande av en annorlundahet i 
förhållande till den övriga befolkningen. Borevi skriver

”Invandrare och etniska minoriteter kan förväntas vara kategorier som 
människor har synpunkter på redan på förhand; att det redan existerar en 
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uppdelning där kategorierna betraktas som ”annorlunda”, ”främlingar” 
och ”okända”. Förmåner som särskilt riktas till dessa kategorier löper där-
för en särskild risk att förstärka och cementera majoritetens uppfattning om 
dem som är ’de andra’.” (Borevi 2002:55).

Jag vill hävda att här har ett annat element tillkommit, en annan logik. 
Den hävdar att även behov formulerade i termer av vad jag här förenklat 
vill kalla ”kulturellt” eller migrationsrelaterade, uppfattas stigmatiserade 
i likhet med ekonomiska bedömningsgrunder. Det är en logik som kopp-
lar att bli särbehandlad till att vara stigmatiserad, bedömd som fattig och 
behövande utifrån socio- ekonomiska kriterier. Själva särskiljandet ses 
som ett problem och associeras till fattigvårdens skam och skuldstämpel 
trots att behovsgrunden inte är ekonomisk. Som jag ser det tycks där ha 
tillkommit en annan logik som hävdar att annorlundahet är stigmatise-
rande. Denna logik har fått arbetsnamnet ”invandrar/ras”-logik. Jag för-
djupar mig på denna punkt.
 Det universella medborgarskapet utgår ifrån att alla är lika, är jämlika 
och har samma förutsättningar av vilket följer en generell välfärdsmodell. 
Av detta följer en tanke om en ”lika – behandling” inom välfärdsinstitu-
tionerna. När detta skall implementeras av välfärdsinstitutionerna blir det 
mer komplext, i exempelvis vårdsammanhang. När den service de tillhan-
dahåller skall ges substans i konkreta ”nyttigheter”. Då uppkommer svå-
righeterna.
 Ett sätt att få dessa att framträda är att uppmärksamma att Marshall 
inte i sina texter reflekterar över vad det skulle kunna innebära för exem-
pelvis kvinnor, etniska minoriteter eller invandrare när det gäller att utöva 
rättigheterna, ge dem substans. Denna kritik har främst lyfts fram inom 
feministisk forskning och från IMER- forskningens håll. De har satt ljuset 
på den substantiella sidan av medborgarskapet – att vara medborgare– till 
skillnad från att bli medborgare. Detta möjliggör ett studium av de faktis-
ka förutsättningarna och möjligheterna att utöva sina rättigheter och 
skyldigheter som Marshall kallar att vara ”fullvärdig” medlem av samhäl-
let (Schierup 2002). Det som framstår som intressant är de substantiella 
rättigheterna, således det som i praktiken blir tillgängligt för rättighetsin-
nehavaren i ett möte med till exempel en myndighetsperson (Songur 
2002). När man skiljer mellan formell och substantiell rättighet synliggörs 
att det kan finnas ett glapp dem emellan. Vad som blir synligt är att en for-
mell rättighet inte skyddar mot diskriminering som hindrar att utöva rät-
tigheten. Den skyddar inte heller mot institutionaliserade rutiner som 
kanske inte har för avsikt att diskriminera ändå gör det (ibid). Det sub-
stantiella utfallet av en social rättighet är relaterat till patientens maktre-
surser. Detta syftar på patientens förmåga att ställa krav, dess kännedom 
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om verksamheten i fråga om sina rättigheter samt på språkliga aspekter 
(Songur 2002). Språkliga aspekter och hur de hanteras av vårdpersonal i 
en konkret situation påverkar kommunikationen. Till exempel brister i 
kommunikation kan leda till att en patient utestängs från sina sociala rät-
tigheter (Lukkarinen Kvist 2002:37).
 Frågan om formell och substantiell hänger samman med problemet om 
universalitet kontra motsatsen som kan kallas det partikulära, särskilda 
eller olika (Schierup 2002:5; se även Hall 2000:228). Frågan hänger såle-
des samman med den spänning som finns mellan en allmän och en riktad 
politik, som är en klassisk problematik i välfärdstatlig logik, det vill säga 
helt oavhängig frågor kring mångkulturalitet. Jag tar fasta på denna klas-
siska spänning, som är historiskt inbyggd i välfärdslogiken och korsar den 
med mitt intresse för samhällen med en etnisk och kulturell mångfald. Vad 
som då uppkommer är en avvaktande hållning till särskildheter och även 
till frågan om vad som har en stigmatiserande kraft. Jag hävdar således att 
en ny ”problematik” gör sig gällande. Jag renodlar först problematiken 
som om den vore dikotom, gjord av ett ”antingen – eller”.
 Den ena polen lyfts fram av Stephen Castles (1997) som påpekar att en 
betoning av universalitet, likhet, kan vara ett uttryck för en dominerande 
grupps tolkning av vad som är likhet, det vill säga vara ett implicit för-
tryck av särskildheter. Observera att särskildheten inte här associeras med 
stigmatisering. Den förmenta likabehandlingen är sannolikt konstituerad 
i överensstämmelse med en dominerande grupps normer, behov och förut-
sättningar (se även Fuller 1996:155; Zarlenga Kerchis&Young 1995).6 
Grupper i svagare maktställning har sällan delaktighet när vad som skall 
gå för ”allmängiltigt” skall formuleras (Schierup 2002:6). Den andra po-
len, å andra sidan lyfts fram av John Rex (1996), är risken att framhäva 
”det partikulära”, särskildhet, och låta detta legitimera att någon grupp 
av individer i praktiken får sämre villkor – de får service direkt riktat till 
sig, som är sämre än den annars generellt tillhandahållna välfärden eller 
vården.7 Vad som hävdas i båda exemplen, sker utifrån en annan syn-
punkt nämligen den att särarter i kulturella eller etniska termer kan for-
muleras i termer av behov. I det första fallet (Castles exempel) som en rätt 
att särbehandlas, i det andra fallet (Rex exempel) en särbehandling som 
blir negativ för en grupp. Jag vill därmed mena att en omvärdering skett 
kring om det selektiva är stigmatiserande. Vad vi möter är ett hävdande av 
särskildhet som samtidigt säger att skillnad inte är stigmatiserande utan 
snarare har ett värde, en särskildhet som samtidigt är jämlik. Stuart Hall 
(2000:235) har formulerat hela detta spänningsförhållande, som han me-
nar verkar överstiga vår nuvarande vokabulärs uttrycksförmåga 
(ibid:232) och kallar det en gåta:
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”How then can the particular and the universal, the claims of both difference 
and equality, be recognized? This is a dilemma, the conundrum – the multi-
cultural question – at the heart of the multi-cultural’s transruptive and re-
configurative impact” (Hall 2000).

Översatt till vårdkontext kan ”frågan om det mångkulturella” specifice-
rat formuleras. Till vilken grad kan en generell och universalistiskt orien-
terad service (t.ex. (tand)vård) fylla behov hos alla grupper och till vilken 
grad behövs särlösningar, riktade till vissa grupper för att fylla specifika 
behov (Fuller 1995).
 För att gå händelserna i förväg kan sägas att det gjorts flera försök att 
begreppsligt överskrida vad som framstår som en motsägelse. Fuller 
(1995) finner en lösning, i begreppet ”universal inclusion”, ”generell in-
kludering” och Sandro Cattacin8 i begreppen ”difference mainstreaming” 
och ”difference sensitivity”.9 De syftar till att lösa upp dikotomin och syf-
tar på ett generellt inriktat vårdsystem i vars formulering berörda grupper 
är delaktiga. D v s syftar således till en likabehandlande vård (universa-
lism) som samtidigt är samstämmig med unika och skiftande behov. Detta 
innebär i förlängningen att mångkulturella samhällen behöver söka nya 
former för organisering av vård och omsorg (Fuller 1995). Andra förslag 
på begrepp som klarar att uttrycka samma paradox, nämligen att förena 
universalism och partikularism, formulerade av feministiska forskare är 
”differentiated universalism” och ”transversal dialogue” (Ålund 2002:29 
med hänvisning till Lister 1996 och Yuval-Davis 1996).
 Det skall även nämnas att den officiella svenska integrationspolitiken 
också behandlar dilemmat (SOU 1997/98:16). I detta sammanhang mar-
keras att en generellt inriktad välfärdspolitik skall gälla. Detta innebär att 
de generellt riktade institutionerna skall ha kompetens att möta särskilda 
intressen och behov inom sin verksamhet och således tas avstånd från sär-
behandling.10 Vidare uttrycks att den etniska och kulturella mångfalden i 
samhället bör speglas inom olika områden, exempelvis inom vård 
(ibid:25). Detta innebär att tandhygienister i sitt arbete berör frågeställ-
ningar som handlar om i vilken mån befolkningens mångfald skall åter-
speglas (Songur 2002:252) i välfärdsinstitutionernas verksamheter och 
hur detta kan ta sig uttryck.
 Med detta menar jag inte att frågeställningar kring möjlighet att kom-
binera jämlikhet och olikhet funnit sin lösning. Snarare har de fått sin 
omformulering. Jag ansluter mig till Stuart Hall (2000) som menar att det 
kan vara så, att vi inte kan lösa dessa frågor abstrakt – att greppa 
(jäm)likhet och olikhet i ett. Vad vi däremot kan göra är att (om)förhandla 
det i praktiken (ibid:235). Det uppkommer ständigt nya frågor likt i ett 
ständigt pågående samtal som inte kan ta slut. Detta samtal, tänker jag 
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mig, har gjort sig gällande under de senaste decennierna och ännu har inte 
alla tänkbara aktörer gjort sig hörda i det offentliga samtalet (i Habermas 
mening). Frågeställningarna återspeglas i praktiken. Praktiker, verksam-
ma i exempelvis vårdinstitutioner söker, och ibland också finner, utifrån 
sina institutionella kontexter, samspelsmässiga lösningar på frågeställ-
ningarna. Dessa är värda att studera. Det är endast genom specificerade 
fallstudier vi kan analysera skiftande lokala uttrycksformer (Modood 
1997:5). Häri ligger det starkaste incitamentet för min samtals- och inter-
vjustudie. I likhet med Bhikhu Parekh (2000:15) uppfattar jag en möjlig-
het att både fördjupa den teoretiska förståelsen av dagliga praktiska pro-
blem, och bredda den teoretiska förståelsen genom praktikens erfarenhe-
ter och insikter. I studiet av praktik ligger således en begreppsgenererande 
potential.

Framställningen av hälsa, vård och migration som ett antal 
problemområden
Inledningsvis nämndes att vård av människor som migrerat till Sverige 
från andra länder (samt barn/barnbarn) ofta förknippas med ”problem-
beskrivningar” ur olika perspektiv. De lyfts således fram som en specifik 
grupp, ”invandrare” eller ”invandrarpatienter” (jmf Lithman 1987; 
Schierup 1991; Lukkarinen Kvist 2001, 2002; Öhlander 2005; Hertzberg 
2003).11 Jag skiljer ut fyra kategorier problemområden med förknippade 
problembeskrivningar. Den första gäller resultaten av epidemiologiskt in-
riktade studier som pekar på en sämre (oral) hälsa bland invandrare och 
deras barn. Till denna kategori hänför jag även kritik som riktas mot ge-
nomförda studier. Den andra kategorin gäller ”problem” med vissa pa-
tientgrupper (invandrare, personer med utländsk bakgrund, etniska mi-
noriteter) som kommer till uttryck i artiklar och annat material som vän-
der sig till vård- och omsorgspersonal. Den tredje kategorin utgår från pa-
tientperspektiv och rapporterar bland annat om upplevt missnöje med 
vård, misstro och diskriminering. En sista problembeskrivning återfinns i 
studier av välfärdsinstitutioner och deras arbetssätt och ger uttryck för 
kritik som även innefattar välfärdsinstitutionernas sätt att begreppsliggö-
ra hur resta frågeställningar skall förstås. Jag urskiljer således olika ”pro-
blemnivåer”. Jag vänder mig nu till den första, den orala hälsan.

Studier av oral hälsa
Begreppet tandhälsa byts ibland ut mot begreppet oral hälsa eller mun-
hälsa som används för att markera tydligt att munnens övriga vävnader 
ingår. En definition av oral hälsa är då ett ”från ocklusions- muskel- och 
käkledssynpunkt funktionsdugligt bett med så få karies och parodon-



20

titskador som möjligt” (Widenheim et al 1997:6). En bredare definition, 
som har fått spridning, erbjuder engelska hälsovårdsministeriet. Oral häl-
sa är ett ”tillstånd i munnen och angränsande vävnader som möjliggör för 
individen att tala och umgås utan aktiv sjukdom, obehag och besvär” 
(Karlberg 2004). Bristande oral hälsa ses som ett folkhälsoproblem av 
WHO (ibid). Ett mått som används i studier är svårighet att tugga hårda 
saker som äpple och hårt bröd men även kariesskador, protesförekomst 
och fickdjup. När det gäller oral hälsa saknas en samlad epidemiologisk 
information (SoS 1999a:13; Karlberg 2004) och en samstämmighet i hur 
den skall mätas. Ändå kan sägas att flera studier pekar i samma riktning, 
nämligen mot att den orala hälsan har förbättrats betydligt under de se-
naste 25 åren i Sverige. Dock finns skillnader mellan generationer (Ros-
ling 1997) och även regionala variationer.12 Det som avses är då antalet 
kvarvarande tänder, fyllningar och parodontit (tandlossning). Förbätt-
ringen sätts i samband med att en allmän tandvårdförsäkring infördes i 
Sverige 1974 vilken ökade tillgången till tandvård. En annan central fak-
tor är en ökad och spridd användning av fluortandkräm (Bratthall et al 
1996). Vad som också kan utläsas av genomförda studier är att det finns 
tydliga socioekonomiska skillnader när det gäller oral hälsa (SOU 
2002:53; SoS 2002a; Palmquist et al 2000; Petersen&Holst 1992:76). 
Skillnaderna gäller även i fråga om tandvårdutnyttjande vilket är fallet 
också internationellt. Sådana skillnader är dokumenterade i de flesta län-
der (Watt& Sheiham 1999:9; Formicola et al 2003 avs U.S; Karlberg 
2004). För Sveriges del, har Statistiska centralbyrån (SCB) i de levnadsni-
våundersökningar som genomförts, uppmätt att cirka 70 % av de svaran-
de i studien går regelbundet till tandläkare eller tandhygienist (SOU 
2002:53:128). Besöken varierar något med åldersklasser och antalet kvin-
nor som går regelbundet (74%) är högre än antalet män (68%) (se SoS 
2002b:19). Tandvårdsutnyttjande varierar med socioekonomiska fakto-
rer (Bagewitz et al 2002; se även Bagewitz et al 2000; Gillström 2001). I 
det avseendet är de mest utsatta kvinnor (Gillström 2001), specifikt en-
samstående kvinnor med barn, utrikes födda som vistats 5-9 år i Sverige, 
personer som uppbär socialbidrag eller sjukbidrag, studerande med barn, 
arbetslösa och låginkomsttagare (SOU 2002:53:102, SoS 2002b; 
Hjern&Grimfjord 2000);se även Halling&Unell 1996; Unell 1999;IV).13

 Med det uttalade intresse som avhandlingen har för frågor som relate-
rar till migration och etnicitet är det av speciellt intresse att invandrare el-
ler personer med utländsk bakgrund lyfts fram som en specifik grupp i 
både vetenskapliga studier och i officiella framställningar. Som specifik 
grupp uppges invandrare i genomsnitt ha sämre munhälsa kombinerad 
med lägre grad av nyttjande av tandvård, oftare protes och rapporterade 
tuggproblem (Hjern 2000; SOU 2002:53:89, SoS1999a; Karlberg 2004) 
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samt att den sökta vården i högre grad är akutvård (Zimmerman et al 
1990; Karlberg 2004:7).14 Studierna som har olika sätt att ”mäta” ger 
sammantaget mångtydiga resultat. Jag återkommer till detta nedan.
 Hjern och Grindefjord (2000) menar att skillnaderna vad gäller den 
orala hälsan mellan den svenskfödda och den invandrade befolkningen 
till stor del förklaras av socioekonomiska faktorer. Den återstående för-
klarande faktorn skulle kunna vara att de nu vuxna patienterna inte haft 
tillgång till förebyggande tandvårdsprogram i de länder de tidigare bott 
vilket gör att den orala hälsan är utsatt redan före och vid migrationen 
och att förebyggande munvårdsvanor inte är etablerade hos personen 
ifråga. Socialdepartementet resonerar i samma riktning:

”Detta kan troligen förklaras med att de [invandrare] har annan attityd till 
tandvård och tandhälsa än infödda svenskar på grund av att de inte skolats 
in i den svenska folkhälsotraditionen med förebyggande tandvård. Dessut-
om tar det tid innan man hunnit etablera kontakt med tandvården när man 
flyttar till ett annat land” (SOU 2002:53:90).

I den mån ”attityden” eller inställningen till tandvård är en annan, än hos 
infödda svenskar vill jag sätta det i samband med den allmänna tand-
vårdsförsäkringen som ökat tillgången från år 1974 i Sverige. Nationella 
folkhälsokommittén skriver: ”En bidragande orsak är traditioner från 
hemlandet att besöka tandläkare och dels att man har bristfälliga språk-
kunskaper vilket försvårar information” (SoS 1999a). Karlberg lyfter, med 
hänvisning till Nörredam (1999), fram att utöver dessa orsaker, kan det 
finnas strukturella barriärer, som har med hälsovårdssystemets organise-
ring att göra samt ovana vid och okunskap om det aktuella systemet 
(Karlberg 2004:5).
 Det finns studier som visat att sämre oral hälsa även gäller barn till för-
äldrar med invandrarbakgrund och korttidsutbildade (Hjern&Grimfjord 
2000; SOU 2002:53:90; 2000:91:452, Dahllöf et al 1991; Karlberg 2004) 
och att tidig småbarnskaries är ett hälsoproblem i svaga befolkningsgrup-
per (Wennhall et al 2002). Stecksén och Borssén (1999) sätter i en studie 
den ökade kariesrisken hos barn med utländsk bakgrund, i samband med 
en högre konsumtion av socker. Även risk att utveckla tandlossningssjuk-
domar har visat sig vara högre hos barn (4-11 år) med vietnamesisk bak-
grund, jämfört med svensk bakgrund (Matsson et al 1995). I Wennhalls et 
al studie gällande kariesförekomst hos 3-åringar som genomfördes i en 
stadsdel med låga socioekonomiska förhållanden, hade 93% av de delta-
gande barnen utländsk bakgrund. Resultatet visade att 85% av barnen 
hade i medeltal 4 kariesangrepp. Detta resultat kan ställas mot en nations-
övergripande studie författarna refererar till som visade att 90% av 3-
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åringarna är kariesfria (ibid).15 Dessa markanta skillnader försvinner i 
studier av ungdomar som hunnit få sina permanenta tänder. Här har stu-
dier inte visat att det är skillnader när det gäller kariesförekomst. Däremot 
har studier påvisat olika munhygienvanor så tillvida att färre ungdomar 
med utländsk bakgrund borstar sin tänder dagligen, oftare har tandkötts-
inflammation och begynnande parodontit och nyttjar tandvården i lägre 
grad (Dahllöf et al 1991; Matsson et al 1995).
 Liknande resultat, att barn som tillhör minoritetsgrupper och/eller har 
utländsk bakgrund har mer karies har även studier visat som genomförts i 
de nordiska länderna, Kanada och USA (Karlberg 2004:9) samt i Storbri-
tannien. Studier i Storbritannien har också visat att de skillnader som 
framkommer efter etnisk kategorisering försvinner då man även kontrol-
lerar för socioekonomiska faktorer (Watt&Sheiham 1999:7). Detta inne-
bär att skillnaderna i oral hälsa snarare framstår som en klassfråga än 
som en fråga relaterad till etnicitet (jfr Luciak-Donsberger 2003:31). 
Denna bild stöds av Bedi och Uppal (1995; se även Bedi 1989) som samti-
digt tillför mer komplexitet genom att hänvisa till studier som visat att 
ungdomar som är ”asiater” (från Indien, Pakistan och Bangladesh) och 
”svarta” har mindre karies än ”vita” ungdomar. Bedis och Uppals slutsats 
är (strikt sett avgränsad till Storbritannien), utan omsvep att vi vet för lite 
för att kunna uttala oss säkert om skillnader ifråga om oral hälsa mellan 
grupper i etniska termer.
 Den sammantagna bilden som framträder är ändå att hälsoläget är 
sämre för personer som invandrat, och ibland även för barn till invandra-
de föräldrar. Denna bild kan inte avgränsas till endast munhälsa. I Natio-
nella folkhälsokommitténs rapport Folkhälsa och Integration (SoS 1999a) 
görs en genomgång av hälsosituationen som gäller ett brett spektrum av 
hälsoområden där ”invandrare” är den centrala kategorin, definierad som 
en person som är född i ett annat land och migrerat till Sverige (ibid:2).16 
Arbetsgruppen konstaterar att invandrares hälsotillstånd är sämre än 
jämförbara svenskföddas. Samma bild bekräftas av Statens Folkhälsoin-
stituts skrift Välfärd, jämlikhet och folkhälsa (2003:12 kapitel 6).
 När det gäller tandvård gör Nationella folkhälsokommitténs i slutbe-
tänkandet bedömningen att ”särskilda insatser bör göras för att erbjudas 
barn till föräldrar med invandrarbakgrund och barn i utsatta områden” 
(SOU 2000:91:462). Kommittén skriver också att det är en utmaning för 
tandvården att ”använda personal med kunskaper i olika ’invandrar-
språk’ för att nå invandrare, framför allt barn, med information om tand-
hälsa” (ibid:462). Invandrare lyfts också fram, från socialdepartementets 
håll, som en specifik grupp när det gäller framtidens tandvård i ett lång-
siktigt, mer än tioårigt tidsperspektiv (SOU 2002:53:90). De skriver att;
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”I framtiden bedöms barn och ungdomar ha ett mindre behov jämfört med 
dagens situation. Ett undantag utgör dock barn och ungdomar med svåra 
allmänsjukdomar, med bakgrund i familjer med sociala problem samt barn 
som kommer till Sverige från andra länder eller vilka genom föräldragenera-
tionen har en annan kulturell bakgrund” (SOU 2002:53:90).

Också äldre lyfts fram som en specifik grupp. Detta beror på att oral hälsa 
är en fråga om generation vilket sammanhänger med de olika åldersgrup-
pernas sämre tillgång till såväl förebyggande tandvård som övrig tand-
vård jämfört med de yngre generationerna (Olhede 1998:132).17 I detta 
sammanhang lyfts även äldre invandrare fram.

”Pensionärer med invandrarbakgrund kommer att kräva ett speciellt om-
händertagande eftersom de ofta har dåliga kunskaper i svenska och ett säm-
re tandstatus än de som är födda i Sverige” (SOU 2002:53:91).

Sammanfattningsvis blir det tydligt att det formuleras en problematik i 
förhållande till patienter som har utländsk bakgrund samtidigt som man 
exempelvis från folkhälsokommitténs håll förhåller sig, dock inte explicit, 
till den rådande integrationspolitiken. Till exempel skriver folkhälsokom-
mittén att ”flertalet av de behov som personer med utländsk bakgrund 
har för att förbättra sin hälsa är desamma som för befolkningen i övrigt. 
Invandrarnas behov ska därför i huvudsak tillgodoses inom ramen för de 
redan tillsatta arbetsgrupperna. Det finns dock särskilda behov som måste 
tillgodoses i vissa fall” (SoS 1999a).

Kritisk diskussion kring epidemiologiska studier
Det är en problematisk bild som ges uttryck för ovan, hämtad bland annat 
ur resultat av epidemiologiskt inriktade studier. De pekar på ojämn för-
delning av både den orala hälsan och tillgång till vård. Invandrare fram-
träder som en speciellt utsatt grupp.
Den bild som framkommer i de epidemiologiska studierna bekräftas i en 
internationell utblick, begränsad till Storbritannien och USA.18 Till en 
början kan man konstatera att samma ojämna fördelning längs etniska 
kategoriseringskriterier, av både hälsa och tillgång till vård som svenska 
studier visar. Brittiska studier uttrycker att det finns hinder eller barriärer 
för etniska minoriteter att använda tandvård (Watt&Sheiham 1999; 
Newton et al 2001; Bedi&Uppal 1995). Samma resultat har studier visat i 
USA i Report on Oral Health of the Nation19 (även refererad i Formicola 
et al 2003; Ashton et al 2003 gällande vård som kräver remiss). Dessa 
uppgifter, nationella och internationella utgör en viktig referenspunkt för 
denna studie.
 En annan referenspunkt är den kritik som har formulerats mot epide-
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miologiska och andra hälsovetenskapliga studier när det gäller hur både 
etnicitet och ”ras” används (jfr Parker 1997). Bhopal (1994; 
Senior&Bhopal1997) menar att dels är variabeln ofta vagt definierad och 
inkonsistent använd, och det gäller även underliggande begrepp (ibid:5). 
Detta kan uttryckas som ett mätproblem vilket sammanhänger med det 
sociala fenomenets beskaffenhet; etnicitet är i sig ett komplext och ”rör-
ligt” processfenomen. Ett annat och sammanhängande problem i studier 
är att de ofta vid ”mätning” av etnicitet bortser från heterogenitet inom de 
grupper som avses. Vidare menar Bhopal att mycket av den epidemiolo-
giska forskningen är rasifierande, d v s den utgår ifrån att ”ras” är en pri-
mär, naturlig och neutral gruppering av människor och att dessa grupper 
skiljer sig i fråga om exempelvis beteende.20 Begreppen har inte bidragit 
med kunskap i paritet med det förklaringsvärde de tillskrivs. Ett annat 
fundamentalt problem han identifierar är att de ofta har etnocentriska ut-
gångspunkter och gör likaledes jämförelser som är både av tvivelaktigt 
syfte och värde.21

 När det gäller tandvårdsstudier och användning av variabeln ”etnici-
tet” menar Buck et al, med utgångspunkt i Bhopal, att klassificering ibland 
kan vara missledande och kan leda till inkorrekta slutsatser kring orsaker 
till en patients orala hälsostatus (Buck et al 2001:83). Kritik kan formule-
ras, utifrån tre grunder, mot hur sådan klassificering sker idag. För det 
första att själva etiketterna som används varierar betydligt, både mellan 
studier men också mellan olika länder (Storbritannien och USA t.ex.). Be-
greppet etnicitet kan blandas med begrepp som anger språk, religion, na-
tion, geografi eller hudfärg (ibid:84). Detta är inte bara ett teoretiskt pro-
blem utan undergräver också jämförbarhet. Nästa kritiska punkt gäller 
att begreppet som variabel är för grovt och därför saknar informations-
värde. Den sista punkten är att ”labelling by ethnic origin diverts atten-
tion away from much more fundamental issues in our society such as in-
come and social class which are associated with poverty and inequality” 
(ibid:85 med ref till Plamping et al; se även Bedi&Uppal 1995; 
Watt&Sheiham 1999). Slutsatsen Buck och medförfattare kommer till är 
dubbelriktad. Å ena sidan är en etnisk klassifikation en viktig faktor att ha 
med i studier om än endast för att visa att det är en markör för andra so-
ciala faktorer. Å andra sidan konstaterar man en avsaknad av konsensus 
om vilka variabler som bör mätas och föreslår en ”tankepaus” och diskus-
sion (ibid:87). 22

 En helt ny studie genomförd i Sverige tycks mig bekräfta denna rikt-
ning. Syftet var att undersöka om vårdnyttjande (inte tandvård) påverkas 
av en persons födelseland.23 Nyckelvariablerna var födelseland, ensambo-
ende och låg inkomst. Personer med låg inkomst och personer som lever 
ensamma visade högre vårdnyttjande. Vidare förklarade födelseland en 
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stor del av de individuella skillnaderna i fråga om inkomst och ensambo-
ende. Resultaten visade att födelseland endast hade en marginell roll i för-
hållande till vårdnyttjande. Utnyttjande ökade med ålder, ensamboende 
och med minskad inkomst. Eftersom vård i princip är tillgänglig efter be-
hov torde det högre vårdsökandet i socioekonomiskt svagare grupper 
återspegla en sämre hälsostatus (Beckman et al 2004; se även Hjern et al 
2001 gällande Sverige som helhet). Poängen att ta vara på för tandvårdens 
del, kan vara att studiens resultat tydliggör värdet av att problematisera 
socioekonomiska faktorers betydelse i förhållande till migrations och/el-
ler etnicitet/”ras”.
 Beträffande att överföra studiens resultat, angående tillgång till vård, 
till en tandvårdskontext vill jag mena, att en direkt överföring omöjlig-
görs, på grund av skillnader i vårdsystemens organisering. I den refererade 
studien hade låginkomstgrupper mer vårdsökande, vilket tolkas som en 
återspegling av en sämre hälsa. Tandvårdssystemet utmärks inte av att 
vården distribueras efter behov som sjukvårdsystemet i övrigt utan snara-
re efter en efterfrågan från patienten som gör en bedömning i vilken pri-
vatekonomiska förutsättningar vägs in (Bagewitz et al 2000; 2002). Dessa 
förhållanden gör att andra processer gör sig gällande och bilden blir mer 
komplicerad. I en tandvårdskontext kvarstår de socioekonomiskt svaga 
gruppernas utsatthet i fråga om hälsostatus (SOU 2002:53; Palmquist et 
al 2000; Petersen&Holst 1992:76) men till detta tillkommer, vilket den 
Malmöbaserade studien aktualiserar, frågan om betalningsförmåga (Gill-
ström 2001; Bagewitz 2002).
 För att knyta ihop resonemangen verkar det, rörande tandvården, vara 
motiverat med studier som berör migrations- och etnicitetsrelaterade frå-
geställningar, både ifråga om hälsostatus och tillgång till vård. Dock, som 
Bhopal understryker i sin kritik vilken utmynnar i ett antal rekommenda-
tioner av metodologisk karaktär, bör begreppet användas med försiktig-
het i fråga om generaliseringar eftersom fenomenen det gäller, kopplade 
till etnicitet, är både rörliga och kontextbundna. Bhopal uppmärksammar 
även värdet av att relatera etnicitetsrelaterade frågeställningar till socioe-
konomiska förhållanden och även att ta hänsyn till annan forskning på 
området (Bhopal 1997).

Personal- och patientperspektiv
En annan typ av beskrivning av problematik som förknippas med vård i 
mångkulturella samhällen, är den som kommer till uttryck i texter adres-
serade till eller skrivna av tandvårdspersonal. Den tar en annan utgångs-
punkt, nämligen i personalens (som underförstås vara icke-invandrare) 
upplevelser av ”problem”. Det uttrycks att de upplever svårigheter i för-
hållande till invandrare (Widström 1986; Cairns 1993; Williams et al 
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1995) som kan ta sig uttryck som ”kultur barriärer” (Khan & Williams 
1999; Davidhizar&Neuman Giger 1998; se även Thiederman 1996) eller 
”kulturkrockar” (Nordenhammar 2004). I dessa texter nämns som vanli-
ga svårigheter språksvårigheter och språkförståelse, dåliga tandvårdskun-
skaper, överdrivna smärtuttryck, svårt att hålla behandlingstider och 
misstänksamhet. Svårigheterna kopplas till levnadsförhållanden i de län-
der personerna emigrerat ifrån (Lövgren & Runfors:1993). Även andra 
vårdinstanser problematiserar förhållandet till patienter i liknande be-
grepp (se Lövgren & Runfors:1993; Lukkarinen Kvist 2001; Öhlander 
2004; 2005).
 En tredje typ av problematisering återfinns i studier som försöker fånga 
vad jag vill kalla patientperspektiv. Det finns studier, svenska med lokal 
avgränsning och även brittiska som pekar på tendenser i riktning mot att 
patienter med invandrar- eller minoritetsbakgrund rapporterar mindre 
grad av tillfredsställelse med vårdbesök och även högre grad av icke-fyllda 
vårdbehov (eg läkarkonsultation). Detta kan troligen ha ett samband med 
kommunikationens kvalitet (Hjern et al 2001:151). I en intervjustudie 
med boende i en förort till Stockholm om en vårdcentral framkom en del-
vis negativ bild (Lukkarinen Kvist 2002). Bland annat förmedlade flera av 
de invandrade informanterna att de upplevde otrygghet, misstro, maktlös-
het i vårdmötet och även en känsla av utanförskap. Många informanter, 
med eller utan utländsk bakgrund, upplevde sig stigmatiserade såsom bo-
ende i ett socioekonomiskt utsatt område och sa att vårdpersonalen hade 
en negativ bild av orten. På den grunden upplevde de att de blev annorlun-
da behandlade i sina kontakter med myndigheter och vårdcentralen (ibid).
 En studie genomförd i tandvårdskontext kan nämnas. Den gällde fo-
kusgruppsintervjuer med patienter från olika etniska minoriteter i Eng-
land. Informanterna rapporterade bland annat om svårigheter med språk, 
misstroende mot tandläkaren, kulturella missförstånd men även med 
kostnaderna (Newton et al 2001). En annan engelsk studie gällde upplevd 
rasism inom vården i allmänhet och studien visade på behov av att inklu-
dera rasism som en variabel i forskningen för att ytterligare klargöra dess 
inverkan på hälsa (Parker 1997).
 I USA, genomfördes en officiell studie, Unequal Treatment: Confron-
ting Racial and Ethnic Disparities in Health Care i syfte att uppskatta 
graden av skillnader inom sjukvård som var ”ras”- eller etnicitetsanknut-
na och som inte var de kända socioekonomiska faktorerna eller tillgång 
till vård.24 Syftet var att dels utvärdera möjliga källor till skillnaderna och 
då inkludera diskriminering och stereotypisering på (hälso-) systemsnivå, 
institutionell och individuell nivå dels ta fram rekommendationer för in-
tervention. Inledningsvis konstaterades att det finns skillnader i vård som 
är associerade till sämre vårdkvalitet vid en rad diagnoser och som inte 
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kan förklaras med skillnader i tillgång till vård. Som den mest centrala 
faktorn sågs den individuella vårdgivarens fördomar om eller mot minori-
teter samt större klinisk osäkerhet i möte med sådana patienter. Orsakerna 
förlades till tre nivåer och anges vara dels bristande mångfald inom orga-
nisationers ledning och inom personalgrupp samt dålig kommunikation 
med individuella patienter. Den strategi som rekommenderas är att samt-
liga vårdutbildningar, inklusive tandvård, bör innehålla utbildningsmo-
mentet ”kulturell kompetens” (Formicola et al 2003) som en strategi att 
adressera de befunna skillnaderna i hälsa (se även Betancourt et al 2003). 
Jag återkommer till begreppet kulturell kompetens, översatt från engel-
skans ”cultural competence” som strategi att eliminera skillnader i fråga 
om vård som främst används i anglosaxiska länder (enligt min bedöm-
ning). Tanken är att diskutera begreppet kritiskt, dels till sitt innehåll, dels 
till sin kontextbundenhet. Tanken här är endast att tydliggöra att det for-
muleras en problematik i förhållandet mellan ”ras”/etnicitet, hälsa, vård-
organisation och vårdpersonal internationellt, som uppfattas påverka den 
vård som kommer patienten till del i negativ riktning.

Forskarperspektiv
Nästa, det fjärde och sista problemformuleringsperspektivet vill jag uppe-
hålla mig något mer kring då det relaterar till min egen studie. Den formu-
leringen görs utifrån samhällsvetenskapliga teoretiska och kritiska ut-
gångspunkter och återfinns i studier av välfärdsinstitutioner och deras 
sätt att arbeta, sätt att begreppsliggöra resta frågeställningar och slutligen 
texter som vänder sig till vårdpersonal. En central kritik gäller förståelsen 
och användningen av kulturbegreppet, som en slags etikett på handlings- 
och tankesätt personalen inte förstår. I denna ”förståelse”, som egentligen 
saknar förklaringsvärde, uppfattas kultur som helt bestämmande över 
mänskligt handlande (Lithman 1987; se även Hertzberg 2003). Ingrid Fi-
oretos (2002) har granskat ett antal nyskrivna läroböcker som ofta an-
vänds i vårdutbildningar i Sverige i syfte att ge kunskap om hur god vård 
kan ges i mångkulturella sammanhang. Fioretos bedömning är att de för-
stärker vanligt förekommande stereotypa föreställningar och snarare 
främmandegör invandrade patienter (ibid).
 Magnus Öhlander (2004, 2005) har analyserat diskurser25 i texter som 
vänder sig till vårdprofessionella, främst läkare, sjuksköterskor och sjuk-
gymnaster och fokuserat hur begreppet kultur används i texter om ”in-
vandrarpatienter”. Han har analyserat texter från perioden mellan 1967-
2001 och konstaterade, att allmänt sett, har antalet artiklar och dess pre-
cisering av ämne ökat under perioden. Texterna avspeglar förändringar 
som skett i invandrarpolitiken under perioden, från assimilationspolitik, 
via ”valfrihets” – målet26 och den sedan 1998 gällande integrationspoliti-
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ken. Begreppet kultur används både som beteckning på problem och som 
förklaring till dem. I diskursen som helhet formas det avvikande av en för 
givet tagen normalitet som utgör en outtalad, och icke-kulturell jämförel-
segrund.
 Detta sätt att använda kultur med fokus på problem är inte unikt för 
sjukvårdstexter utan har paralleller i både journalistik, populärkultur och 
i politik (se Berg 1998; Brune 2002; de los Reyes 2001) och Öhlander pe-
kar på släktskap med historiskt etablerade koloniala diskurser (se även 
Hertzberg 2003).
 Texternas ”nav” utgörs av skillnader mellan ”svenskar” och ”invand-
rare” som antas vara relevanta och äga förklaringsvärde. Begreppet kultur 
används utan, eller med en vid definition och syftningarna varierar med 
ämnet. Det har att göra med kulturbegreppet i sig, som har använts, och 
används på många och skilda sätt. Detta gör det problematiskt att inte 
tydliggöra vad som avses när det används eftersom det omöjliggör en 
granskning och upprätthåller tolkningsföreträdets maktposition. Oavsett 
definition, framstår kultur som en homogen, välavgränsad och koherent 
enhet som oförändrad rör sig över geografiska avstånd. I fråga om omfatt-
ning och varaktighet finns ambivalenta tendenser, så tillvida att enskilda 
individer inom en kulturellt definierad grupp kan avvika. När det gäller 
”kulturers” varaktighet kan man läsa in stillastående vilket både stärks 
och förutsätts av intresset för skillnader (jfr Ålund 1996;1999:2000).
 ”Invandrare” som generell grupp förknippas med problem och svårig-
heter i denna typ av diskurs. Själva problematiken är given, det är anled-
ningen till textens tillkomst och det är dessa problem som förklaras uti-
från tanken om kulturskillnader men även kombineras eller implicerar 
exempelvis ”språkbarriärer, religion, okunskaper, levnadsförhållanden i 
födelselandet respektive i Sverige, tidigare bristande hälso- och sjukvård” 
(Öhlander 2005).
 Vad är då problematiskt med dessa texter? Med ett begrepp kan de sä-
gas kulturalisera, d v s betona kulturella faktorer men döljer sociala eller 
andra faktorer (ibid:23; jfr Ålund 2000:45). Därmed bidrar diskurserna 
inte till att lösa de frågor de adresserar, snarare skapas avskiljande och en 
generaliserade kategori ”invandrare”. Öhlander sätter texterna i samband 
med vårdens behov av kunskap och praktisk vägledning i möten med pa-
tienter vilket är ett rimligt behov. Öhlander skriver att:

”Ett resultat kan bli bättre vård, även om jag också tror att det finns en rad 
fallgropar i det sätt som kultur brukas på. En av de mer problematiska fall-
groparna är just att ”invandrare” objektifieras och i detta reduceras till re-
presentanter för etniska kategorier och därmed också, enligt den logik dis-
kursen följer, för specifika kulturer. Om man ser vårdens diskurs som sam-



29

manlänkad med vad som sägs om ”invandrare” i en rad andra sammanhang 
– politik, massmedia, myndigheter – kan detta sätt att formulera kunskap få 
icke önskvärda effekter” (Öhlander 2005:32).

Djupare sett, menar han att det är en ”sortering av mångfaldens bestånds-
delar” som pågår och som döljer andra sociala och ekonomiska faktorer 
(ibid:30; se även Schierup&Ålund 1991). Öhlander klargör att ur ”sam-
hällsvetenskapligt perspektiv utgör insikter i diskursen om ’invandrarpa-
tienter’ en av flera pusselbitar i beskrivningen av de maktförhållanden 
som utestänger invandrade människor” från olika samhällsområden och 
även påverkar möjligheten att utöva patientrollen” (Öhlander 2005:32). 
Ett förenklande perspektiv på kultur som en väl avgränsad helhet, som 
statiskt och oföränderligt och fast, har det lett till ett intresse för att identi-
fiera olika ”mönster”, ”kulturgränser”, ”kulturskillnader” och göra jäm-
förelser (jfr Hannerz 1996:8 som skriver med avseende på antropologisk 
forskning). Olika ”kulturer” uppfattas som är välavgränsade stabila en-
heter, eventuellt oförenliga, hierarkiskt ordnade och med ett mätbart av-
stånd sinsemellan. Denna kritik har formulerats av en rad forskare, bland 
annat Osman (1999), Ålund (1996, 2000, 1997, Öhlander (2004; 2005), 
de los Reyes et al (2002), Mulinari (2004). Detta förenklade kulturbe-
grepp har en vid utbredning i vardagliga och institutionella sammanhang i 
Sverige när det hänförs till ”invandrare” (Ålund 2000:32) och utbred-
ningen framhärdar trots start kritik på teoretisk grund (Rattansi 1992; 
Osman 1999:35; Blommaert 1987).
 Sammanfattningsvis, när det gäller de fyra presenterade problemområ-
dena, är min ståndpunkt den, att de epidemiologiska studier som genom-
förts motiverar mer empiriskt orienterad forskning. Dels eftersom det 
finns relativt få sådana utförda, dels därför att resultaten vi fått hitintills 
är motsägelsefulla och/eller drar alltför generaliserande slutsatser. När det 
gäller frågor kring migration/etnicitet saknas övergripande analytiska 
ramverk som förmår gå bortom en grundläggande deskriptiv ansats. Stu-
dierna pekar emellertid i en bestämd riktning; att det finns en problematik 
i förhållandet mellan vård och o/hälsa å ena sidan och migration och etni-
citet å den andra och att dessa förhållanden även behöver problematiseras 
utifrån en samverkan med socioekonomiska faktorer och utifrån mer ge-
nerella och strukturella faktorer. Vi har också sett att det formuleras andra 
problembeskrivningar som det finns anledning att väga in i bilden, detta 
mot bakgrund av internationella studier och även tendenser i nationella. 
Det gäller ifråga tillgång till vård, vårdens kvalitet och patientens tillfreds-
ställelse där diskriminering, fördomar och rasialisering är aktiva ”variab-
ler” i processerna. Utöver det formuleras en kritik från forskarhåll som tar 
fasta på hur ”invandrarpatienter” och ”kultur” behandlas diskursivt. Jag 
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kommer inte att direkt adressera de problem som formuleras i epidemio-
logiska studier, inte heller göra diskursanalyser av texter eller undersöka 
hur patienter upplever tandvård. Jag kommer inte heller att fördjupa mig i 
kritik av epidemiologiska studier eller offentlig statistik och deras be-
greppsanvändning kring kultur och etnicitet. Vad jag avser att göra, i en-
lighet med avhandlingens syfte, är att undersöka både hur tandhygienis-
terna berörs av och förhåller sig till ”frågan om det mångkulturella” samt 
även studera vårdens praktik. Denna kombination av analytiska ingångar 
vill jag se som avhandlingens unika bidrag.

Centrala teoretiska begrepp – kultur och etnicitet
I avhandlingen är begreppen kultur och etnicitet centrala. De är centrala 
för hur ”frågan om det mångkulturella” förstås och begreppsliggörs vilket 
sammanhänger med olika ståndpunkter kring möjligheten att kombinera 
jämlikhet och olikhet i något avseende. Begreppen har, som framgått, även 
en central plats i de ovan presenterade problemområdena, vare sig det gäl-
ler beskrivningar av förmenta ”kulturella problem” eller kritik av exklu-
deringsmekanismer som sker på basis av ”kulturella skillnader”. Begrep-
pen är således etablerade såväl i vårdsammanhang som i texter som hand-
lar om vård.
 Som bör ha framgått är avhandlingens forskningsintresse dubbelriktat i 
den meningen att det avser både vårdens diskurs och vårdens praktik. I 
arbetet med det empiriska materialet aktualiseras begreppen kultur och 
etnicitet både i förhållande till hur tandhygienister uppfattar och be-
greppsliggör sina relationer med patienter samt förhållningssätt, värde-
ringar och eventuella problemformuleringar (diskurs). Begreppen bidrar 
även till att ge en teoretisk grund för att studera vad jag sammanfattande 
kallat migrationsrelaterade kategorier och fenomen i materialet (praktik). 
Dock vill jag lyfta fram, att mitt uppmärksammande av hur tandhygienis-
terna relaterar till och beskriver etnisk mångfald och tillskriver patienter 
etnisk tillhörighet, samtidigt innebär en beskrivning av dem själva. Att be-
skriva ”den andra”, vare sig det sker i etniska termer eller inte, implicerar 
en självförståelse (Hertzberg 2003). Detta innebär, att mot bakgrund av 
avhandlingens ämne, ”svenska tandhygienisters arbete”, dess avgränsning 
och materialets beskaffenhet, berör den (till viss del) ”svenskhet” och sä-
ger inget om de utlandsfödda patienternas etniska identitet.27 Den läsare 
som söker ”kunskaper” om enskilda övriga etniska grupper som patienter 
”deras kultur” finner inte det i denna avhandling.
 I det följande avser jag att diskutera begreppen kultur och etnicitet och 
klargöra mina teoretiska överväganden. I anslutning till detta berör jag 
samverkan, eller vad som i den postkoloniala teoribildning kallas inter-
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sektionalitet, mellan etnicitet och andra sociala relationer som klass och 
genus.
 Det finns ingen vedertagen definition av kultur utan begreppet är sna-
rare utsatt för en pågående och ständig diskussion inom olika samhällsve-
tenskapliga discipliner och har även genomgått förändringar över tid.28 
Begreppet fångar de aspekter av samhället som är inlärda, inte nedärvda 
(Giddens [1994]2003:37). Hos de klassiska sociologerna jämställs det 
närmast med civilisation eller samhällsutveckling. Intresset utvecklades 
efterhand till att gälla hur olika sociala grupper, hur social differentiering i 
samhällen leder till kulturell differentiering (”delkulturer”) inom samhäl-
len. Detta gav upphov till analyser och kategoriseringar av hur olika grup-
per utformade sina kulturer (till exempel arbetarkultur) (Johansson& 
Miegel 1996).29 Begreppet har, föga överraskande med tanke på den vida 
användningen, utsatts för stark kritik, bland annat från internt håll inom 
antropologin. Hannerz (1996), som är antropolog och vars ståndpunkt 
jag delar, menar att hur kritiserat begreppet än är, till och med föreslaget 
att helt strykas ur begreppsarsenalen, är det ändå det bästa begrepp vi har 
för att ”summarize that peculiar capacity of human beings for creating 
and maintaining their own lives together, and to suggest the usefulness of 
a fairly free-ranging kind of inquiry into the way people assemble their li-
ves”. Detta innebär inte att den reformerande kritiken kan upphöra, sna-
rare tvärtom (ibid:43). Min erfarenhet är att det är lättare att finna kritis-
ka formuleringar om ofruktbara kulturbegrepp i litteraturen, än utsagor 
om vad kultur är. I det följande ska jag dock diskutera olika innebörder.
 Den snävaste innebörden har begreppet kultur när det står för olika 
konstarter. Den vidaste omfattar i princip all organisation av mänskligt liv 
och verksamhet (Johansson&Miegel 1996). Allmänt sett inbegrips seder 
och bruk och symboler men även abstrakta ideal, regler, normer och vär-
den som styr dessa beteenden (Barth 1969:14; Johansson 2000:86; Westin 
1999:9) men även de materiella ting, artefakter, de producerar (se Geertz 
1973:3; Giddens [1994]2003:37). Med ett mer finkalibrerat teoretiskt ut-
tryckssätt är det som uppmärksammas ur denna uppräkning, snarare ak-
törskapets dimension än innehållet och syftar till ”meaning and meaning-
ful forms which we shape and acquire in social life” (Hannerz 1996:8).30 
Ali Osman utvecklar detta (med referens till Figueroa 1991) och skriver 
att kultur ses

”not as abstract values, symbols or meaning. Rather it is the meaning and 
symbols that underlie the everyday social living and interaction. The manner 
in which people interact and relate is the expression of their belief, percep-
tions and expectations. In that sense culture provides, the actor with ready-
made meanings and frame of reference” (Osman 1999:36).
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Väsentligt här, enligt min bedömning är att detta innebär att kultur kan 
ses som en process. Rattansi (1992) tydliggör att kultur inte begränsas till 
att stå för religiösa föreställningar, ritualer och traditioner. Snarare syftar 
det till de sätt varpå sådana kulturella manifestationer produceras genom 
meningssystem, maktstrukturer och dess institutionella uttryck. Således,

”[c]ulture is no longer understood as what expresses the identity of a com-
munity. Rather it referes to the processes, categories and knowledges th-
rough which communities are defined as such: that is, how they are rendered 
specific and differentiated” (Rattansi 1992:4).

Vad jag vill uppmärksamma återigen är det processuella, det interaktio-
nella dragen och hävda att kultur fruktbarast ses som något adaptivt, för-
änderligt och situationellt. Som Aleksandra Ålund tydliggör blir kultur ”i 
denna belysning i sin tur sammanflätat med det sociala och kan inte tolkas 
som en enhetlig och slutgiltig produkt av fastställda symboler och me-
ningar” (Ålund, 1999:33). Det viktiga är att uppmärksamma det kom-
plexa samspelet mellan social struktur och kultur och använda ett kultur-
begrepp som uppmärksammar detta samspel (Ålund 1996:17) och ger ut-
rymmer för omvärdering och förändring i samspel med andra. När det 
gäller forskningen handlar det därför om att i stället för ”kulturbagage” 
och oföränderlighet uppmärksamma kulturer och de nya etniciteter som 
växer fram här och nu i samspel med samtida livsvillkor (Ålund 1996:21). 
Paul Gilroy föreslår att kultur förstås “not as an instincic property of eth-
nic particularity but as a mediating space between agents and structure” 
(Gilroy 1987:3). Överfört till en vårdkontext innebär detta synsätt ett 
uppmärksammande av en ansenlig teoretisk komplexitet och en “dynamic 
liaison between ‘culture’ and ‘agency’ (Schierup 1991:145). I konkret 
vårdkontext vill jag förstå detta som en betoning på patientens aktörskap 
i fråga om att definiera identiteter, situationer och behov.
 Jag vill mena att kanske just i kraft av kapaciteten att, i Hannerz (1996) 
språkdräkt ”summarize that peculiar capacity of human beings for crea-
ting and maintaining their own lives together” har begreppet kultur an-
vänds med skilda definitioner i vardagslivet och inom institutionella verk-
samheter. Begreppet placeras då längs ett slags kontinuum som löper mel-
lan oföränderlighet och föränderlighet. Det appliceras också på grupper 
av skilda slag och omfång. Vi hör det i sammansättningar som ”glasskul-
tur” (Hannerz 1996:30). Jag tänker också på uttryck som avser mindre 
grupper i storleksordningen i arbetsgrupper (”organisationskultur”, 
”sammanträdeskultur”) men även i fråga om nationer (förment ”svensk 
kultur”). När kulturbegreppet ges den senare ”storleksordningen” ses det 
som relaterat till en befolkning, ett territorium och någon slags politisk 



33

gemenskap. Alltsedan kopplingen gjordes mellan kultur och nation under 
1800-talet i Europa har den haft en ”enorm succé” som Hannerz uttryck-
er saken (ibid:20) som centralt i nationalistiska ideologier. I den ”storleks-
ordningen” och med det synsättet är kulturbegreppet kopplat till begrep-
pet etnicitet.
 Etnicitet syftar på de speciella kvaliteter som utmärker ett folks kollek-
tiva uppfattning om sig självt som folk eller vad antropologen Fredrik 
Barth (1969:13) kallat (själv)tillskrivande; ”the characteristic of self-as-
cription and ascription of others. A categorical ascription is an ethnic as-
cription when it classifies a person in terms of his basic, most general 
identity, presumptively determined by his origin and background.” Det är 
ett paraplybegrepp för både identiteter och kategorier och ges alltså en 
cirkulär definition, som den kollektiva identitet vilken är gemensam för en 
etnisk grupp. Det refererar inte till ett enhetligt fenomen utan är intimt 
förknippat med kultur och identitet (Westin 1999:31). De kriterier som 
brukar användas är språk, kultur, religion, fenotypiska drag och territori-
um och viktigast av alla, föreställningen om ett gemensamt ursprung. 
Bland forskare finns det olika mening om etnicitetsfenomenens grund och 
vanligen skiljs mellan ett primordialistiskt (ung. ursprunglig, medfött) och 
ett konstruktionistiskt närmelsesätt (ibid:31ff).
 Ett primordialistiskt närmelsesätt betonar en ”ursprunglig” identitet i 
termer av kulturell identitet, ett slags nedärvda kulturbagage som fram-
står som i någon mening ”djupare” än andra identiteter (Westin 1999). 
Både kultur och etnicitet uppfattas som statiska och homogena enheter 
som är oberoende av andra sociala distinktioner som kön och klass. Min 
bedömning är att denna ståndpunkt knappast hävdas av någon teoretiker 
men den är vanlig i såväl institutionella kontexter som i vardagssamman-
hang och även i forskningssammanhang med andra forskningsagendor än 
etnicitet och kultur i sig. Det betonar kulturell kontinuitet och gemensamt 
ursprung och låter, som framgått språk, tradition, religion och territorium 
bilda basen (Ålund 2000:32) och placerar grunden i djupa psykologiska 
skikt (Westin 1999:22). Denna syn på såväl kultur som etnicitet är på go-
da grunder starkt kritiserad (se även Hall 1992; Osman 1999).
 Ett alternativt närmelsesätt är ett konstruktionistiskt perspektiv. Be-
traktat ur detta perspektiv, som en social konstruktion, är det en fråga om 
definierande och tolkande av den sociala världen som sker i social inter-
aktion mellan människor på både samhälls- och individnivå (Hägerström 
2004). Perspektivet har främst utvecklats av Fredrik Barth som därige-
nom löser upp enheten mellan kultur och etnicitet (1969; se även Cuadra 
2001; Olsson 2000b).31 Barth satte fokus på gränsernas funktion i grup-
pers bevarande av sina distinktioner och av sig själv som etnisk kategori 
(Cuadra 2001:38). Barth utgår ifrån att etnicitet och kultur är två skilda 
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processer vilka båda synliggörs i mänsklig kommunikation och är kopplat 
till identitet. Grundförutsättningen är således att kulturella skillnader inte 
är givna på förhand (Olsson 2000b).
 Vad gäller de kännetecken eller markörer som lyfts fram, väljs ett fåtal 
klart kontrasterande kännetecken ut, bland ett kontinuum av tecken och 
symboler som differentierande signaler medan andra ignoreras (Cuadra 
2001:39; Olsson 2000b:199). Dessa utvalda markörer gestaltar en upp-
levd kulturell skillnad (Olsson 2000b:199). Distinktionerna människor 
gör kan vara alla möjliga ”variabler” (med en ”potential” att fungera som 
identitetsmarkörer) exempelvis hudfärg, ”traditioner”, värderingar och 
de känns sålunda igen i vissa markörer. När distinktionerna blir identi-
tetsbärande blir deras form och mening betydelsefull, de fungerar som 
tecken och symboler, det vill säga blir kulturella markörer. Etnicitet kan 
då sägas vara den process som länkar vissa markörer med en identitet som 
av aktörerna anses vara ”traditionsbunden” (dvs ”kulturell”) (ibid). Detta 
innebär att distinktionsfenomenen, differentiering och tillskrivande och 
självtillskrivande av skillnader, är det centrala som definierar den etniska 
gruppen (Cuadra 2001:39).
 Etnicitet förstås inte med en speciell teori utan ses som en del av gene-
rella sociala processer, nämligen gruppformering, gränsbevarande och 
identitetskonstruerande (Mason 1986). Ur detta perspektiv betraktas et-
nicitet som ett socialt, föränderligt och situationellt konstituerat, snarare 
än som ett kulturellt fenomen. Etnicitet betraktas som en process, en soci-
al organisation i sammanhang där olika grupper interagerar och således 
som ett dynamiskt fenomen som förändras, skapas och återskapas i social 
interaktion (Olsson, 2000a:12) mellan individer och grupper av individer. 
Etnicitet kan därför sägas vara en slags princip för social kategorisering, 
ett sätt att organisera samhället eller med Barths ord; ”ethnic categories 
provide an organizational vessel that may be given varying amount and 
forms of content in different socio-cultural systems” (Barth 1969:14). Två 
slutsatser kan dras ur detta perspektiv. Dels att etnicitet kan, men behöver 
inte nödvändigtvis, strukturera interaktion mellan människor (Olsson 
1995). Den andra är att kulturell identitet blir föränderlig, förhandlings-
bar och således ett relationellt begrepp.
 Ytterst sett har etnicitet en ”förankring i politiska och ekonomiska pro-
cesser som omgärdar sociala interaktionen” (Olsson 2000b) i det att vad 
som ytterst alstrar detta fenomen är kamp om resurser (Cohen 1974:xv). 
Det rör sig om ett komplext spel mellan struktur, handling och situation 
(Olsson 2000b: 244). Kultur och etnicitet relaterar således till varandra i 
ett samband som kan uppfattas som cirkulärt. Cirkelns uttryck är dock 
inte given på förhand och är föränderliga (jfr Cuadra 2001:40).
 Den viktigaste poängen som Barths perspektiv ger, är att han visar att 
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det är själva dynamiken kring de etniska gränserna som är avgörande och 
det bestående fenomenet med dess organisatoriska förmåga, inte de kultu-
rella uttrycken. Emellertid, “most of the cultural matter that at any time is 
associated with a human population is not constrained by this boundary; 
it can vary, be learnt, and change without any critical relation to the boun-
dary maintenance of the ethnic group.” Med detta sagt, etnicitet och kul-
tur är skilda processer. Barth tydliggör även att individer överskrider 
gränserna kontinuerligt.
 Vidare tydliggörs genom Barths perspektiv att relevansen av etnicitet 
varierar mellan olika sociala system, situationer och aktiviteter. Min slut-
giltiga slutsats när det gäller relevans av kultur och etnicitet i en vårdsitua-
tion är, att båda begreppen snarast är att betrakta som empiriska frågor.
 De senaste decennierna har begreppet etnicitet genomgått en utveckling 
så till vida att det även hänförs till majoritetsbefolkningar från att tidigare 
endast hänförts till minoriteter och ”invandrare” (Hall 2000:221). Detta 
har i sin tur givit upphov till diskurser kring skillnader som grundas i kul-
tur och religion (ibid:223). Denna nya begreppsanvändning har dock inte 
inneburit ett brott med rasism med biologiska/genetiska referenser efter-
som de som stigmatiseras av ”kulturella skillnader”, det vill säga på etnisk 
grund, samtidigt också karaktäriseras av fysiska skillnader eller stereoty-
per. Det innebär att den nya begreppsanvändningen behöver analyseras i 
förhållande till begreppet ”ras”. Hall uppmärksammar således att ”biolo-
gical racism and cultural differentialism are articulated and combined.” 
(ibid:224; se även Amin 2002:215). Således, den biologiska referensen 
finns också i etnicitetsdiskursen även om den är mer indirekt. Slutsatsen 
Hall gör är att

”Biological racism and cultural differentialism, therefore, constitute not two 
different systems, but racism´s two registers. In most situations, the discour-
ses of biological and cultural differences are simultaniously in play.” (Hall 
2000:223; se även Ålund 2000).

Detta visar att begreppen ”ras” och etnicitet är nära relaterade men de har 
både beröringspunkter och åtskillnader. Bägge två framställs oftast som 
om de gäller ”fasta” egenskaper men handlar djupare sett om gränskon-
struktioner mellan grupper. Som framgick ovan, gäller det i fråga om etni-
citet, både tillskrivande och självtillskrivande av distinktioner och därmed 
identiteter. I fråga om ”ras” är det dock mer en fråga om tillskrivande och 
detta sker starkt kopplat till ojämlika maktförhållanden och hierarkise-
ring. Denna knytning till över- och underordning av människor i hierarki-
er är det centrala i rasbegreppet (Hägerström 2004). Det är vidare tydli-
gare kopplat till utseende och biologiska referenser. Skillnaderna som ut-
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pekas är således en fråga om den överordnade gruppens maktresurser och 
tolkningsföreträde och är inte en fråga om faktiska skillnader. Som Hall 
(2000) framhåller finns ofta dessa biologiska referenser parallellt med 
”etniska” vilket gör att processerna inte kan förstås med ett ensidigt teore-
tiskt etnicitetsperspektiv (jfr Molina et al 2002, Hägerström 2004). Utan 
begreppet ”ras” kan vi därför inte problematisera de hierarkier som finns 
mellan olika etniciteter32 och vi kan heller inte begreppsliggöra rasistiska 
föreställningar och ideologier. Som Hägerström påpekar förekommer 
mycket diskriminering och segregering utifrån yttre karaktäristika som 
givits social betydelse, d v s inte utifrån grunder som kan uppfattas som 
egenidentifierade egenskaper.33

 Att ”ras” skrivs inom citat tecken markerar att det inte finns mänskliga 
raser biologiskt sett. Det är istället fråga om en social konstruktion, en so-
cial kategoriseringsprocess där hudfärg, hår och övrigt utseende (så kalla-
de fenotypiska drag) ges symboliskt värde och kopplas till social position, 
mentala, moraliska och kroppsliga egenskaper och värde. Denna process 
av tillskrivande har Robert Miles (1993) kallat ”racialisation”, översatt 
till svenska ”rasialisering” eller ”rasifiering” (Molina et al 2002).

Samverkan mellan etnicitet, genus och klass
Flera forskare har på senare år uppmärksammat och givit uttryck för att 
de sociala kategorierna etnicitet, ”ras”, genus och klass är interrelaterade 
och aldrig kan ses isolerade annat än som analytiska kategorier. De ses is-
tället som att de är inskrivna i, uppbyggda av och bygger upp varandra. 
Därför behöver forskningen arbeta med begreppen sammanhållna (Hä-
gerstöm 2004). Forskning med kombinerande intresse är dock ännu ett 
fält under utveckling (de los Reyes 2002; Hägerstöm 2004:97f). Flera 
forskare har uppmärksammat samverkansdynamiken och för att ge ett 
par exempel kan jag nämna Hall (1992:255) som skriver att sociala for-
mationer alltid är “constantly crossed and recrossed by class, of gender 
and ethnicity”. Schierup (2002:15) uttrycker det som flytande gränser 
mellan olika sociala kategorier. Kincheloe (1997) skriver att etnicitet, 
klass och kön medlar och strukturerar erfarenheter för både förtryckta 
och privilegierade och interagerar längs olika maktaxlar. Också Anthias 
och Yuval Davies (1992) bör nämnas. Utgångspunkten i resonemangen är 
att alla sociala positioner eller identiteter konstrueras utifrån dessa kate-
gorier ordnade i asymmetrier (de los Reyes et al 2002:25). Annorlunda 
uttryckt, de är de bärande principerna för över- och underordning 
(Mulinari&de los Reyes 2003). Grundläggande är det fråga om maktrela-
tioner, att ha makt att definiera olikhet (jfr Barth ”tillskrivande”). Det är 
således fråga om kategorier eller sociala konstruktioner, uppkomna i soci-
al interaktion mellan människor som används för att både förklara, defi-
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niera och berättiga social differentiering (Hägerström 2004:98). Katego-
rierna ger upphov till skilda strukturella förhållanden men även skilda er-
farenheter och upplevelser och uteslutningspraktiker (ibid:100). För att 
greppa de samverkande mekanismerna teoretiskt används sedan ett par år 
begreppet intersektionalitet. de los Reyes et al (2002) skriver:

”Intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk ram för att analysera hur 
makt konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade 
i varandra och som förändras i skilda rumsliga och historiska sammanhang” 
(ibid:25).

Poängen med detta perspektiv är, som de los Reyes et al (2002) uttrycker 
saken, att det inte leder till ”mekanisk förståelse av kategorierna […] där 
individernas position bestäms av summan av överordning och underord-
ningsstrukturer” (ibid:25).
 Intersektionalitetsperspektivet påvisar istället hur positionerna konsti-
tuerar varandra i simultana processer i tid och rum (ibid:25). Samspelet 
innebär att de ibland står i motsättning och skiftar i hur framträdande de 
är i ett konkret sammanhang (ibid). Det överlämnas till empirin att visa 
vilket som ”väger tyngst” i en viss kontext. Detta har också varit en empi-
risk fråga i denna avhandling.
 Därmed har begreppen genus och klass aktualiserats och behöver berö-
ras. Jag gör det främst med utgångspunkt i deras samverkan med etnicitet 
och gör således inte rättvisa åt de teoretiska diskussioner som förs inom 
exempelvis genusforskningen av avgränsningsskäl. Poängen jag behöver 
göra är att det utifrån ett intersektionalitetsperspektiv är möjligt att ur-
skilja exempelvis ”svensk kvinna” från ”svensk man” och även bryta ned 
den könlösa kategorin ”invandrare” (de los Reyes 2001), som ofta sätts i 
plural form ”invandrarkvinnor” och ”invandrarmän” vilket är poängfullt 
i förhållande till mitt empiriska material. Perspektivet tydliggör att åbero-
pade olikheter utifrån etnicitet, genus och klass uppkommer i relation till 
varandra och i specifika sammanhang, olika sociala kontexter som aktua-
liserar dem. Detta innebär att betydelsen av etnicitet, genus och klass är 
kontextuell och varierande. Detta innebär att det är väsentligt att vid en 
studie som alls berör etnicitet även överväga begreppets interrelation till 
både genus och klass i den specifika kontext man studerar.
 Genus är begreppet som fångar att kön är lika socialt konstruerat som 
etnicitet. Det är således inte något människor ”har” utan det uppkommer, 
återskapas och förändras i sociala interaktionsprocesser i historiskt speci-
fika sammanhang som tar sig specifika kulturella uttrycksformer (Häger-
ström 2004). Genus ses som en social relation som vi levandegör, ”bring 
into being” genom sociala praktiker (Davies 2001). Sett i ett vardagligare 
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perspektiv är det något människor skapar. Det uttrycks ibland som den 
sociala tolkningen av det biologiska könet men teoretiskt sett är det även 
svårt att skilja mellan det sociala och det biologiska eftersom även dessa, 
åtminstone delvis är socialt konstruerade. Det handlar om de processer 
genom vilka sexuella olikheter och föreställningar om dessa olikheter 
mellan kvinnor och män konstrueras. Av detta följer att genus är förän-
derligt och har en direkt relation till maktaspekter. Utifrån dessa symbo-
liska skillnader (utformade som dikotomier som till exempel aktiv/passiv) 
sker organisering av sociala aktiviteter på strukturell nivå som exempelvis 
arbetsdelning (Hägerström 2004). Detta är således ett perspektiv som kan 
ställas mot en essensialistisk syn på genusrelationer som statiska och ”na-
turliga”.
 När det gäller klass berör jag det likaledes kort. Syftet är att ge en upp-
fattning om hur jag använder mig av begreppet och har omsatt det i för-
hållande till mitt material. Den huvudsakliga poängen är, vad Balibar 
(1997) visade ovan att ”invandrarskap” kan vara en fråga om klasstillhö-
righet vilket visar att klass samverkar med etnicitet/ likaväl som med ge-
nus. Generellt sett uttrycker klass ”grundläggande villkor för en större 
grupp människor och strategiska och viktiga förhållanden i samhällets 
ekonomiska och materiella sammansättning (Hägerström 2004:88 efter 
Ahrne). Ett vanligt sätt att ”mäta” en persons klasstillhörighet är därför 
efter personens egen och/eller dess föräldrars eller partners utbildningsni-
vå, yrke och/eller anställningsform. Klassbegreppet syftar således på en 
ekonomisk differentiering i ett samhälle, d v s fördelningen av materiella 
tillgångar och status. Differentiering påverkar livsvillkor även uppfattade 
ur ett bredare perspektiv som bland annat rör hälsostatus. Som framgick 
ovan finns det studier som tydligt visar att det finns ett samband mellan 
socioekonomisk position och (oral)hälsa.
 I enlighet med avhandlingens syfte är mitt forskningsintresse att, med 
utgångspunkt i den institutionella dynamiken, undersöka hur tandhygie-
nisternas arbete berörs av frågeställningar som är relaterade till migra-
tion, etnicitet och (föreställningar om) kultur, såsom de kommer till ut-
tryck i materialet, antingen genom uppmärksammande av mina infor-
manter, eller genom att jag som forskare uppmärksammar speciella prak-
tiker eller diskurser. I förhållande till det empiriska materialet har jag an-
vänt ett övergripande eller samlande begrepp jag kallat migrationsrelate-
rade kategorier och fenomen som samlande beteckning för vad jag sökt 
och analyserat. Kategori står för betydelsebärande ord och således inte 
endast för social grupp. Exempel på sådana kategorier (betydelsebärande 
ord) kan var ”hemland”, ”svensk”, ”muslimsk” eller namn på ett land. 
Fenomen står för skeenden i materialet i vilka markörer används. Exem-
pel på sådant fenomen kan vara frågan ”förstår du”. Jag utgår sålunda 
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från de ovan angivna potentiella etniska markörerna språk, religion, kul-
tur, fenotypiska drag samt territoriella associationer.
 Det är på denna punkt den avvaktande hållning som nämndes ovan gör 
sig gällande. Den uppkommer när man närmar sig frågor kring etniska 
processer och särskiljande i kombination med en strävan efter likvärdig 
behandling inom en institutionell praktik. Att till exempel uppmärksam-
ma språkförståelse och använda tolk i en vårdsituation kan inte menings-
fullt endast ses som en etnisk markör (språk) utan bör även ses utifrån det 
institutionella målet. Dynamiken mellan det institutionella och det ”mig-
rationsrelaterade” utgår jag ifrån kan ha olika utfall. Utfallet kan vara ex-
kluderande likaväl som inkluderande.

Avhandlingens uppläggning
Efter detta inledande kapitel 1 i vilket syfte, frågeställningar, problemom-
rådet samt ett par centrala begrepp klargjorts, kommer jag i kapitel 2 att 
ge en introduktion till tandhygienisternas arbete. I kapitel 3 tecknas folk-
hälsoperspektivets och den offentliga tandvårdens historiska framväxt 
och därmed tandhygienisters arbete som i ett spänningsförhållande mel-
lan individ och kollektiv inom ”de moraliska vetenskaperna”. I kapitlet 
introduceras mitt närmelsesätt till studiet av folkhälsoarbete med ut-
gångspunkt i Foucaults tankar om subjektifieringsprocesser och etik. I 
kapitel 4 diskuteras, mot bakgrund av det empiriska intresset för möjlig-
heter att kombinera jämlikhet och olikhet, ”teorier om mångkulturalis-
mer”. Kapitel 5 presenterar de metodologiska överväganden som gjort 
mot bakgrund av avhandlingens flervetenskapliga utgångspunkter och 
val av metoder. I kapitel 6 redogörs för studiet av samtal som bygger på 
kritisk diskursanalys och samtalsanalys och centrala analytiska begrepp 
presenteras. Därefter följer tre empiriska kapitel. Kapitel 7 bygger på in-
tervjumaterial och fokuserar tandhygienisternas förhållningssätt, värde-
ringar och beskrivningar kring sitt arbete samt beröring av ”frågan om 
det mångkulturella”. Kapitel 8 diskuterar de inspelade samtalen utifrån 
deras generella drag i termer av samtalstyper. I kapitel 9 analyseras de 
migrationsrelaterade kategorierna och fenomenen i samtalen. Kapitel 10 
sammanfattar de empiriska resultaten samt diskuterar den samverkans-
dynamik mellan institutionellt respektive migrationsrelaterade processer 
som utgör avhandlingens huvudintresse. I kapitel 11 återkopplas de empi-
riska resultaten till diskussionen kring mångkulturalismer och möjligheter 
att kombinera jämlikhet och olikhet i praktiken. Avhandlingen avslutas 
med reflektioner med anknytning till praktik.
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K A P I T E L  2

TANDHYGIENISTER OCH DERAS 
ARBETE – EN INTRODUKTION

Tanken är nu att ge en grundläggande introduktion till tandhygienisternas 
arbete, vad de gör, vilka sjukdomar de behandlar samt något om det sam-
manhang de befinner sig.34 I nästa kapitel görs sedan en historisk tillbaka-
blick i vilken tandhygienisterna placeras in en bredare historisk och soci-
alpolitisk utveckling.
 Tandhygienister arbetar med den profylaktiska tandvården för barn 
och vuxna vilket innebär att deras arbete har en inriktning mot folkhälso-
arbete. Uppgiften är att främja den orala hälsan, förebygga sjukdom och 
förhindra fortsatt sjukdomsutveckling. Tandhygienisternas arbete skall 
förstås som förankrat i Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer om 
satsning på förebyggande vård som uttrycks i Alma Ata (WHO 1978) och 
Ottawa Charta (1986). Alma Ata deklarerar att grunden i hälsoarbete ut-
görs av primärvård, i vilken förebyggande av sjukdom skulle vara den 
centrala strategin. Förebyggande vård definieras bland annat i Ottawa 
Charta som ”the process enabling people to increase control over, and to 
improve, their health” (WHO 1986). Omsatta till svensk språkdräkt heter 
det att levnadsvanor kan påverkas genom att stärka individen till att göra 
bra val (SOU 2000:91:13).
 De sjukdomar som är aktuella är karies (”hål” i tänderna), parodontit 
(tandlossning) och gingivit (tandköttsinflammation). Munnens sjukdo-
mar har ett samband med allmänhälsa.35 Karies orsakas av bakterier, 
samlade i s.k. plack, som bildar syror när de kommer i kontakt med (ned-
brytbara) kolhydrater (sockerarter). Bland sockerarterna utmönstras spe-
ciellt raffinerat socker. Syrorna orsakar i sin tur frätskador på tänderna 
(emaljen och dentin) (Widenheim 1997; Hillam 1990; National Encyklo-
pedin (NE): karies).
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 När det gäller tandlossning, den andra vanligaste tandsjukdomen, orsa-
kas den av att tänderna blir berövade sitt fäste. Processen startar med att 
smuts och bakterier (plack) samlas på tänderna och i tandköttsfickor (ut-
rymmet mellan tand och tandkött) och bildar tandsten (förkalkad plack). 
Bakterierna orsakar tandköttsinflammation som övergår i inflammation i 
tandfäste och omgivande ben. Detta leder till att benet bryts ned vilket gör 
att tanden förlorar sitt fäste, förändrar sin position och slutligen faller ut. 
Parodontit behandlas, om den upptäcks i tid, genom att tandsten och be-
läggningar som ”krupit ned i tandköttsfickorna” tas bort och processen 
kan stoppas. Inflammationerna och tandköttet läker men det tandben 
som gått förlorat kan inte återställas. Detta innebär att såväl förebyggan-
de som behandlingen av tandlossning består av just munhygien.
 Förebyggande åtgärder syftar till att förmå patienten att sköta sin tän-
der på ett sätt som bevarar munhälsan och upptäcka skador och söka 
vård i tidigt skede. Detta sker genom information och instruktion om 
egenvård till patienten (Rosenlind 2000:23). Som vi tänker den idag hand-
lar det om att borsta tänderna med fluoriderad tandkräm men även ge-
nom att rengöra mellan tänderna med tandstickor, tandtråd eller mellan-
rumsborstar där en vanlig tandborste inte kommer åt. I förebyggande ar-
bete ingår även kostinformation som syftar till att minska ”småätande” 
och sockerkonsumtion (SOU 2000:91:452). Sammantaget innebär detta 
att en stor del av tandhygienistens arbete består i att ge råd (Rosenlind 
2000) och information.
 Tandhygienister undersöker patienter vilket inkluderar diagnostisering 
av karies, parodontit, gingivit och hon mäter i det sammanhanget tand-
köttsfickor. Utöver det kan tandhygienister ta saliv- och bakterieprov, 
röntgenbilder och allmänna uppgifter om patientens hälsotillstånd. Har 
patienten karies remitteras denna/e till tandläkare. Utöver detta undersö-
ker hygienisten slemhinna och bettförhållande där eventuella avvikelser 
rapporteras vidare till tandläkare. Tandhygienister behandlar initialkaries 
(början till hål) med olika fluorpreparat och har viss förskrivningsrätt av 
fluorpreparat, vissa antimikrobiella och smärtlindrande medel.36 Tandhy-
gienister avlägsnar tandsten (depurering), andra bakteriebeläggningar och 
inflammerad vävnad och med hjälp av handinstrument eller ultraljudsin-
strument samt jämnar fyllningsöverskott. Vid dessa arbetsmoment kan 
tandhygienisten ge smärtlindring i form av lokalbedövning. När det gäller 
barn utför tandhygienisterna efter anvisning av tandläkare s.k. fissurför-
segling (försegling av tuggytornas fissur med plastpreparat som vanligen 
görs på ”sexårständerna” i syfte att förhindra karies). De har en central 
roll inom äldretandvården och i yrkesrollen ingår även att handleda och 
utbilda vårdpersonal i munhälsovård (SOU 2002:53:191; Karlberg 
2004).37 Det förekommer att tandhygienister är klinikchef eller klinik-
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samordnare vid folktandvårdskliniker.
 Tandvården regleras genom lagar och regleringsförordningar. Grund-
läggande är tandvårdslagen (SFS 1985:125) som reglerar både verksam-
hetens mål och krav och samhällets skyldighet att erbjuda befolkningen 
tandvård. I lagens definition av tandvård ingår även förebyggande åtgär-
der vid vilken det sägs läggas stor vikt. Målet med tandvården är en god 
tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Tandvårds-
lagen uttrycker även att vården skall utgå från den enskilda individen, be-
hov av trygghet, respekt, självbestämmande, integritet, samförstånd och 
begriplig information om tandhälsotillstånd, behandlingar och kostnader 
(SFS 1985:125). Detta skall läsas mot bakgrund av vad som uttrycks i den 
nu gällande Integrationspolitiken (prop 1997/98:16) som uttrycker att 
den etniska och kulturella mångfalden i samhället bör speglas inom olika 
områden (ibid:25). Vi berör således frågeställningarna som handlar om i 
vad mån befolkningens etniska mångfald skall återspeglas (Songur 
2002:252) i välfärdsinstitutionernas verksamheter och hur detta kan ta 
sig uttryck. Hälso- och sjukvårdslagen hänvisar till tandvårdslagen i fråga 
om tandvård så på så vis hör tandvården till hälso- och sjukvården (SoS 
1999b:29).
 Tandhygienisternas formella kompetens är reglerad i Socialstyrelsens 
föreskrifter om kompetenskrav och behörighet för tandhygienister (SOSFS 
2002:12).38 Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen (SFS 1998:531). 
Tandhygienistyrket är således en profession enligt en gängse definition 
som syftar till ”yrkesgrupper som klart avgränsat eller monopoliserat po-
sitioner på arbetsmarknaden på basen av ett kunskapsmonopol” (Hell-
berg 1989:167). Andra centrala faktorer för bestämning av en profession 
är institutionaliserad utbildning och forskning och reglering av yrkesut-
övningen genom examenskrav och legitimering (ibid).39

 År 2002 fanns 3200 tandhygienister i Sverige och 2800 av dem var sys-
selsatta inom tandvården (SoS 2004) i privat eller offentlig regi. År 2000 
hade 1373 (SoS 2002b) sin tjänst förlagd inom Folktandvården (kommu-
nal eller landstingskommunalt organiserad tandvård) medan resterande 
var anställda vid privata tandläkarkliniker. Den absoluta merparten av al-
la tandhygienister är kvinnor och i dagsläget är endast 1,4 % män (44 
personer). Vad denna dominans av kvinnor inom professionen betyder 
återkommer jag till i kapitlet med historiskt perspektiv.
 Det har på senare år skett en stärkning av betoningen på förebyggande 
vård. Ett uttryck för detta var att en statlig utredning tillsattes 1997, i syfte 
att ge tandvårdsförsäkringens inriktning en tydligare folkhälsoprofil. De 
revisioner av tandvårdsstödet som följde innebar följdriktigt en stärkning 
av betoningen på förebyggande vård vilket också motiverades av statens 
växande kostnader för tandvård (SOU 2002:53:47). Tandhygienister an-
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tas i framtiden öka i antal i förhållande till tandläkare, både som en del av 
medvetet folkhälsoarbete (förebyggande) och som en följd av att den orala 
hälsan förbättrats generellt (SoS 1999b, SOU 2002:53; SoS 2004). Antalet 
anställda tandhygienister inom tandvården prognostiseras öka från da-
gens 2800 till att år 2020 vara 4500 (SoS 2004:42). Stärkning av den före-
byggande tandvården, sammanhänger med en generell omorientering mot 
hälsoinriktat tänkande som formulerats på nationell nivå förankrat i 
Världshälsoorganisationens deklarationer internationellt.
 Internationellt sett finns tandhygienister i flera länder och i 14 europe-
iska (Luciak-Donsberger 2003). Deras etablering hade en tyngdpunkt på 
1960- och 70-talen. På en europeisk nivå har Europeiska Unionens krav 
på utbildningsnivå och laglig reglering samt möjlighet till så kallad fri rör-
lighet för professionella i vissa fall spelat in. När det gäller Frankrike, 
Österrike, Tyskland och Grekland är de inte etablerade som yrkesgrupp. 
Däremot kan det sägas pågå en tandvårdspolitisk debatt (ibid). Det har 
funnits och finns alltjämt inbördes internationella kontakter och samar-
bete vad gäller utbildning. Etableringen av professionen har mött mot-
stånd, och möter motstånd och tveksamhet från främst tandläkarkollekti-
vet men även från myndighetshåll (ibid).40

 Utbildningen till tandhygienist bedrivs på 8 orter i Sverige vid 
(tandvårds)högskolor och universitet. Den omfattar 80 till 120 poäng be-
roende på utbildningsort.41 I det senare fallet uppnås kandidatexamen i 
oral hälsa. Utbildningen är tvärvetenskaplig och huvudämnet är oral hälsa 
med starkast betoning på förebyggande munhälsovårdsarbete. Utbild-
ningen syftar till att tandhygienisten skall kunna undersöka, förebygga, 
diagnostisera, planera, utföra, utvärdera och dokumentera behandling i 
samverkan med sina patienter. I utbildningen ingår, i varierande grad, 
samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga aspekter såsom etik, 
sociologi, pedagogik, psykologi och samtalsmetodik, vid sidan av de 
odontologiska. Detta syftar till att utveckla tandhygienistens förmåga att 
pedagogiskt interagera med sina patienter, individuellt och i grupp, samt 
även kunna utbilda personalgrupper inom sjukvård. Vid någon läroan-
stalt studeras även folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete. Tandhygie-
nisten skall lära sig att arbeta självständigt men även att ingå i arbetsgrup-
per. Utbildningen kan också beröra organisations- och ledningsfrågor för 
att förbereda tandhygienisten till en arbetsledande roll. Eftersom det sker 
en kunskapsutveckling inom den odontologiska forskningen, lär sig de 
blivande tandhygienisterna forskningsmetodik, för att kunna utveckla ett 
självständigt kunskapssökande och lärande för sin egen framtida profes-
sionella utveckling.42 För yrkesverksamma tandhygienister erbjuds kor-
tare fortbildningskurser, ofta i regi av offentliga arbetsgivare i syfte att 
följa utvecklingen på området. Även tandhygienisternas fackförbund och 
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tandläkarnas organisationer anordnar utbildningstillfällen centralt och 
lokaltförening. Utöver detta förekommer att tandvårdsproduktsindustrin 
erbjuder föreläsningar och seminarier/”utbildningstillfällen” för intro-
duktion av nya produkter, hjälpmedel och apparatur.

”Dom tror vi är munnens parkeringsvakter”
I avhandlingen kommer, som framgått, empiriskt material som bland an-
nat består av intervjuer med tandhygienister att presenteras. Jag vill emel-
lertid redan här återge ett par av mina informanters reflektioner kring sitt 
arbete som har allmän relevans. Tandhygienister är en relativt ny professi-
on som fick legitimation 1991. Detta förhållande återspeglas i intervjuer 
som genomförts så till vida att man kan skönja en gränsproblematik i för-
hållande till tandläkare som gäller yrkets identitet men även i relationen 
till patienter. Det händer ofta enligt mina informanter att de möter patien-
ter som inte känner till deras kompetensområde. Att tandhygienister, å 
ena sidan, inte lagar tänder vilket patienten kan tro och att det, å andra si-
dan förekommer att patienter ifrågasätter att de gör undersökningar.43 
Detta kan ibland bli en källa till en slags ”osäkerhet” eller ”olust” över att 
”behöva övertyga att det jag gör är lika bra som om dom går till tandläka-
ren” som en av mina informanter, uttrycker saken. Mina informanter 
upplever att det skett en förändring på denna punkt över tid till det bättre 
och allt fler patienter kommer genom ”egen remiss” d v s beställer besöks-
tid själva av egen motivation. Även yngre personer kan söka för dålig an-
dedräkt.
 Flera tandhygienister i studien uttrycker att en svårighet i deras yrkesut-
övning är att tandsjukdomar är i stort sett osynliga. Tandlossning till ex-
empel, är en process som pågår i det närmaste omärkligt för en ovetande 
patient i flera år. En annan aspekt som tas upp av flera informanter, relate-
rar till en slags vaghet. Tandlossning är ”ändå inte någonting man dör 
av”. Tänder är inte ”livsviktigt” men ändå ”betyder det mycket”. Det vill 
säga, värdet av tänder framstår som socialt och kopplat till livskvalitet, 
snarare än som ”livsviktigt”. Samma vaghet har tandhygienisterna att 
hantera i en slags balansakt, utförd med situationell ”fingertoppskänsla” i 
vilken de relativiserar sitt arbete i förhållande till en bredare bedömning 
av patientens livssituation. En tandhygienist uttrycker att ”vissa kan ju 
vara jättesjuka, då är ju inte munnen det viktigaste utan då får man ju se 
att det finns värre problem än lite plack och lite tandsten”.
 Tandhygienister möter, sett från sitt perspektiv ”olika” patienter. En 
tandhygienist ger uttryck för att en ytterlighet är ”de som är nästan hyste-
riska och är alldeles för ängsliga” hon får lugna med att ”det här fixar vi 
tillsammans” och de patienter som det är ”inga större bekymmer med – 
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dom kan ha sitt lilla trivselplack”. Hon tillägger att hon syftar då på ”inga 
större saker som påverkar deras hälsa”. En annan ytterlighet hon upple-
ver är de patienter som kan vara svåra att behandla, troligtvis på grund av 
att de är rädda. De ”fäktar omkring” och ”är kanske lite aggressiva”. Den 
inställning som mina informanter, här syntetiserat, önskade hos sina pa-
tienter, den ideale patienten, är att de ser tandhygienistens roll som en 
tandhälsovårdare. Det innebär att hon är en behandlare, som tar bort de 
beläggningar patienten inte klarar, en rådgivare och en informatör. Det 
innebär även att sedan ”gör patienten jobbet hemma” fortlöpande. Så här 
säger en av informanterna jag kallat Cissi.

C: en favoritpatient (skratt) jag kan tycka om såna som kommer och har jät-
teproblem med tänderna – jättemycket tandsten – bara dom är motiverade – 
och man ser att det kan bli någon förbättring
CBC: det är liksom motivationen
C: mm – jag hade någon för ett tag sen – det var rätt länge sedan – en som 
hade djupa fickor, tandsten – men där är, han är ju, där är fint nu också
CBC: det är läkt – det läkte ut
C: det är läkt (paus) och när patienten själv förstår det man har gjort att det 
gör nytta och att mycket att dom – det dom gör hemma
CBC: alltså att det du gör, gör nytta
C: ja att – att dom gör det hemma också – det räcker ju inte bara att dom 
kommer hit och sen så – en gång om året och sen tror att det ska vara ett helt 
år för det gör det ju inte
CBC: nä, just det att budskapet gick…
C: att det gick hem ja

Hur patienten ”ser ut i munnen” eller om hon/han ”är svårbehandlad” är 
aldrig avgörande. Tandhygienistens roll är att ”visa ställe för ställe” i 
munnen, lära patienten just sin mun eller vara ”en personlig tränare” för 
patienten och hennes tänder. En negativ motbild som nämns är när patien-
ten tror att tandhygienister ”är munnens parkeringsvakter”, det vill säga, 
patienten relaterar till tandhygienisten som till en straffande instans som 
bör undvikas.
 När det gäller vad som skiljer tandhygienisternas från tandläkarnas ut-
trycker en tandhygienist att ”en tandhygienistbehandling kan ställa till 
problem för patienten för vi sprider ju – vi sätter sprätt på bakterierna så 
att det kan bli problem via blodet som går runt i kroppen” vilket inte en 
tandläkare gör vanligtvis. Hon påpekar detta för att motivera varför hon 
behöver ha en bild av patientens allmäntillstånd. En kollega lyfter fram en 
annan aspekt av yrket och säger att hon tänker mer ”varför dom fått hål”. 
Hon avser att tandhygienister kopplar direkt vad hon ser (karies) till råd-
givning och information till skillnad från tandläkare.
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A: jag tittar ju inte först som kanske man som tandläkare gör, på vad som 
ska lagas och hur, utan jag tänker så här; ”varför har dom fått så mycket 
hål” – så det är en väsentlig skillnad där – för jag kan ju inte laga tänderna. 
Jag tänker mer – ”varför” – och då blir det ju information och rådgivning.

Ett annat uttryck för skillnad mellan de båda professionerna som fram-
skymtar i min studie är att tandhygienisterna verkar använda sig av ett 
vardagligt språk medvetet, som också markerar en skillnad gentemot 
tandläkare.44 Som en informant, Eva sa; ”du kan ju inte använda fackut-
tryck, det gör ju ofta tandläkare när man pratar”. Detta är även hörbart i 
samtalen där det finns gott om uttryck som ”köra med tandstickor” eller 
”pilla” och andra helt vardagliga ord och utryck. Jag vill se detta som ett 
sätt att överbrygga skillnaden mellan den odontologiska världen och den 
vardagliga världen.
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K A P I T E L  3

FOLKHÄLSOARBETE – MUNHYGIEN, 
MORALISKA VETENSKAPER OCH 
BIOMAKT

Tandhygienisternas arbete har en inriktning mot folkhälsoarbete. I syfte 
att tydliggöra hur denna inriktning på arbetet utgör grundläggande och 
formerande villkor för praktiken, skriver jag i detta kapitel om folkhälso-
perspektivet med utgångspunkt i dess historiska framväxt. Genom själva 
begreppet ”folk” finns uppenbara beröringspunkter med frågor kring 
migration och etnicitet/kultur samt till invandrares tillgång till vård (soci-
ala rättigheter). Tandvårdens historia berörs och hur den offentliga tand-
vården kom till. Tanken är att den offentliga tandvårdens framväxt skall 
framträda som en del av en bredare social och historisk utveckling som 
innebar den offentligt organiserade tandvårdens möjlighetsvillkor. De 
centrala poängerna är att placera tandhygienisternas arbete i ett slags 
spänningsförhållande mellan individ och kollektiv, mellan den enskilde 
patientens och ”folkets” intresse. Patienten förstås som ett ”vetande sub-
jekt”, en person som via subjektifieringsprocesser bibringas ett ansvars-
fullt, och på kunskap grundat, förhållande till sig själv. En ytterligare po-
äng är en historisk koppling mellan förståelsen av å ena sidan subjektivitet 
och moralisk personlighet och, å andra sidan etnicitet/”ras”/kultur .

Inledande reflektioner över tandvårdens historia
Är människors tänder viktiga? Vad händer om man inga har? Detta är 
frågor som i förlängningen har med grunden till tandvård att göra och 
därmed till tandhygienisternas arbete och är frågor som därför inleder 
min historieskrivning. Det går inte att besvara frågorna generellt utan de 
låter sig istället delas upp i ”nivåer” – tid, rum, agent – när, var, för vem.
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 Tänderna är viktiga för individens kropp. Utan tänder kan inte mat tug-
gas, sönderdelas och blandas med de spjälkande enzymerna i munnens sa-
liv, vilket försämrar matsmältningen och påverkar nutritionen (näringsin-
taget). Lever en människa med karies, kan man anta att dieten förändras 
över tid (till mer kolhydrater) till följd av svårigheter att äta pga. smärta. 
Detta leder troligen till ensidig kost (Kloo et al 1999 med ref till Arcini 
1999; Paulsson 2000 ang äldre). En inflammerad tand kan leda till in-
flammation i mjukdelar och tandben (White 1991:354). En människa kan 
leva så, hon dör inte, men det innebär lidande för henne och det påverkar 
hennes allmänhälsa och prestationsförmågan.
 I dag, i många länder, däribland Sverige, vill jag mena att detta problem 
knappt uppkommer för de flesta individer. Hon kan få tänderna lagade, 
om alls karies uppkommer, och proteser och inplantat som ersätter tänder 
som förlorats till följd av karies, tandlossning eller trauman. Skulle inget 
av detta vara aktuellt finns det gott om ”färdigtuggad” mat och närings-
tillskott att tillgå. En annan viktig faktor är att inflammationer kan be-
handlas med antibiotika och utöver det finns tillgång till smärtstillande 
medel. Paradoxalt nog är således inte tänder så oundgängliga i en modern 
värld eftersom de är betraktade som viktiga nog att rengöra och förebygga 
sjukdomar i, behandla och ersätta.
 Om man reflekterar över ”tid och rum” – förflyttar resonemanget till 
andra tider och platser blir problematiken en mer ”smärtsam” historia. 
Det räcker med att betänka att i stora delar av världen finns det männis-
kor som lever utan någon som helst tillgång till tandvård45 eller för den 
delen sjukvård. Detta innebär dels att deras orala hälsa är utsatt i termer 
av karies, parodontit och inflammationer och att eventuellt förlorade tän-
der inte kan ersättas. Deras tänder verkar vara betraktade som oviktiga, 
så även det individuella lidandet.
 Nu gällde frågan motiv till tandvård. Om det nu är så att människor 
kan leva utan tänder, håller inte ett vad jag skulle vilja kalla fysiologiskt 
argument på individnivå för tandvård fullt ut, som ett motiv till en utveck-
ling av tandvård. Individen klarar sig, även om hon lider. Argumentatio-
nen måste då breddas till att inbegripa uppmärksammande av sociala 
konsekvenser av tandproblematik. Se till hur relationen mellan individen 
och samhälle påverkas av tandhälsobesvären. Ett rakt svar är att indivi-
dens prestationsförmåga försämras vilket förändrar dess relation till sam-
hället som kollektiv. En sjuk eller nedsatt person kan inte bidra i ”dagliga 
sysslor” och försörjning, kanske i svårare fall blir beroende av andras 
hjälp, kort sagt är inte minimalt ”samhällsnyttig”.
 Det är i en sådan argumentation tandvårdens framväxt kan spåras, i 
vad jag vill kalla fysio- sociala argument. Tandvård i större skala, eller 
egentligen den offentliga tandvården, utvecklades när den orala hälsan 
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uppfattades som ett samhällsproblem. Med socialpsykologen Johan Asp-
lunds (1983:62) metafor kan tandvårdens framväxt sägas ha skett på 
tvärstrecket mellan individ/kollektiv. Detta skedde under samma historis-
ka och sociala separation som gör att detta streck, eller egentligen rela-
tion, framträdde och problematiserades till följd av att individen skiljdes 
från kollektivet. Framväxten av det moderna kan således sägas ha innebu-
rit en omförhandling av denna relation.
 Om samhällets behov varit de primära argumenten för utveckling av 
vård, så även för tandvård (Johannisson 1990; Qvarsell 1989) formuleras 
en fråga, lika oundviklig som provocerande: Har samhället vårdat i orga-
niserad form endast för sin egen skull – aldrig av omsorg för individen, 
trots att vårdens roll outtalat antas vara att lindra lidande? Oavsett svaret 
på frågan, konstateras att historien igenom har vårdande insatser kommit 
individer till del. Motiven att söka vård har alltid varit de samma; att bli 
botad eller få lindring. Dock har motiveringarna att ge vård, i offentlig re-
gi, varierat och i ”allmänhet har samhällets behov framförts som de pri-
mära” (Johannisson 1990:69). Historiskt sett har det funnits en genomgå-
ende spänning mellan de sjukdomar som myndigheter ser och den som in-
dividen upplever (ibid:7). Konkreta exempel kan vara att i tandvårdens 
fall var militärtandvård i syfte att bevara soldaternas stridsduglighet tidi-
ga inslag i den organiserade tandvården. Mot slutet av 1800-talet fanns 
militärtandläkare i USA och England och under de första åren av 1900-
talet förekom tandvård i större företags regi. Militärtandvården i Sverige 
var något senare men poängfullt är, att den var först ut på plan (Bäckman 
et al 1988; Lindblom 2004).
 Detta visar att en vårdsituation, hur personlig den än kan te sig, rör vid 
relationen mellan individ och kollektivet, en relation som rymmer en dub-
belhet; att människan är både ”individ och del i ett samhälleligt samman-
hang” (Johannisson 1990:69). Spänningen mellan individ- och samhälls-
intressen, varav individintressen ofta kommer i andra hand, lyfts fram av 
en rad forskare när det gäller folkhälsoområdet. I själva vårdsituationen 
och dess syfte att förebygga sjukdom, ligger en maktutövning vilket inne-
bär en inbyggd etiskt problematik (Olsson 1997:21; Qvarsell 1994). Detta 
kommer till uttryck i en konflikt mellan samhällsintressen och individuellt 
självbestämmande. Rätten till självbestämmande kan då ställas mot krav 
att hantera kroppen i enlighet med de regler som stipuleras. En annan as-
pekt är att en individs rätt till vård står mot plikt att låta sig vårdas (Jo-
hannisson 1990:43). Avsikten är att utveckla detta nedan och då även ta 
fasta på folkhälsoarbetets frigörande dimension som dock inte motsäger 
eller upphäver den etiska problematiken.
 Kanske måste frågan om tänder är viktiga först formuleras om, till att 
gälla vem som skall ha nytta av de friska tänderna och vem som ansvarar 
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för dem, och lämnas som en öppen fråga eller besvaras med ett ”både/
och”. Tandvårdslagen som gäller idag balanserar/uppmärksammar detta i 
sin formulering; vården skall bygga på respekt för individens självbestäm-
mande men vården har samtidigt som sitt mål att uppnå god hälsa för hela 
befolkningen.
 Denna studie handlar bland annat om samtal i en vårdsituation som 
också avser förebyggande vård inom ramen för ett folkhälsoperspektiv. 
Vårdgivaren, institutionens företrädare, framstår som en förmedlare mel-
lan samhällsintressen och individens intresse. Samtalet mellan tandhygie-
nisten och patienten framstår då som brännpunkten i hälso- och sjuk-
vårdsarbete. Detta återkommer jag till nedan under rubriken Ett institu-
tionellt samtal som även berör motiven till att bedriva studier av sådana 
samtal. I avsnittet som nu följer skall jag utveckla det historiska perspekti-
vet på tandvårdens framväxt och därmed på tandhygienistens arbete.

Tandvårdens och munhygienens tidiga historia
Varje historieskrivning är relaterad till författarens kontext och avgränsad 
av det aktuella kunskapsintresset, varav följer att det finns flera möjliga 
perspektiv. Nettleton (1992) skiljer, när det gäller tandvårdshistoria, mel-
lan funktionellt respektive kausalt perspektiv. Det förstnämnda hävdar 
tandvårdens framväxt i ett behov av den. Det kausala perspektivet tar is-
tället sin utgångspunkt i tekniska och legala utvecklingen och ”landvin-
ningar” (ibid). Det beskriver således en kunskapsutveckling över tid 
(Lindblom&Sundberg 1996:276). Den tandvårdshistoria som nu inled-
ningsvis kommer att tecknas, kan sägas vara en kombination av dessa 
perspektiv. Den tar sin utgångspunkt i att konstatera att tandsjukdomarna 
av olika slag är lika gammal som mänskligheten. Det vet vi genom arkeo-
logiska utgrävningar. I det gamla Egypten till exempel, var benförlust, att 
käkbenet tillbakabildas, till följd av tandköttsinflammation vanlig medan 
karies verkar ha varit mindre förekommande (Hillam 1990).
 För att ta ett närmare exempel, från skånsk vikingatid (år 800-1050 
e.Kr) har osteologiska undersökningar, företagna på det arkeologiska ma-
terialet från ett gravfält i Fjälkinge visat att den orala hälsan hos barnen 
var god, 4 av 23 individer hade karies (Kloo et al 1999). Detta samman-
hänger sannolikt med att socker inte ingick i dieten (ibid:106) vilket be-
kräftas av liknande undersökningar av tandstatus hos människor från 
medeltiden som visar betydligt högre frekvens av karies.46 Även om de vi-
kingatida barnen verkar ha haft god oral hälsa, hade de vuxna olika tand-
sjukdomar med tonvikt på tandlossning.47 Vad som är intressant i denna 
studie är att 14 av 43 individer hade käkböld, troligen orsakad av obe-
handlad karies. Poängen som jag ser i informationen är att människor up-
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penbarligen hade tandsjukdomar och även följdsjukdomar orsakade av 
karies.
 Liknande studier har genomförts på andra platser, gällande andra epo-
ker men skiftande resultat. Bland annat har man påvisat påtagligt friska 
bett under medeltiden vilket tyder på att man idkade munhygien 
(Hänström&Grahnén 1996:81). Dock har det länge varit välkänt att ren-
göring av tänder och munhåla kan minska förekomst av orala sjukdomar, 
om än inte kopplat till en teori om bakteriers förekomst, vilket bekräftas 
av att olika redskap funnits historiskt sett (Hillam1990:5; 
Hänström&Grahnén 1996). Arkeologiska fynd daterade till 6000 f Kr 
har visat att tillvägagångssättet att tugga på kåda i rengörande eller upp-
friskande syfte förekom, vilket ännu förekommer på flera håll i världen. 
Också tandpetare har sannolikt använts under mänsklighetens hela histo-
ria. Osteologiska undersökningar från svensk stenålder som påvisat rep-
ningsskador på tänder stödjer detta (Hänström&Grahnén 1996). De 
äldsta fynden av tandpetare är från sumerisk tid, 3000 f. Kr. Tandpetare 
var kända i det gamla Kina och även i Romariket likaväl som ”tandkräm” 
eller ”tandpulver” (Hillam 1990:6). Tandborstar lär ha funnits i Indien på 
500-talet f Kr (Nationalencyklopedien (NE)1992/hygien). I flera länder i 
Asien, Afrika och Amerika har miswak (träpinne i vars ena ände fibrer har 
frilagts i borstform) används mycket länge och används också idag 
(Hänström&Grahnén 1996).48 Dagens tandborstar kan spåras till kine-
siskt 1500-tal och i Europa har de används sedan mitten av 1600-talet 
(Hillam 1990). Vid sidan av detta har bruket att skölja munnen med vat-
ten eller munvatten varit vanligt och olika ”tandpulver”. Traditionellt har 
även medicinalväxter använts mot tandvärk och slemhinnebesvär varav 
många har en påvisad effekt (Hänström&Grahnén 1996). Kort vill jag 
nämna att tandborste använts sedan mitten av 1600-talet i Europa. Fram 
till dess att en industriell produktion inleddes vid 1800-talets mitt (NE) 
användes de (ofta konstfullt utförda i silver) bara av mer bemedlade i 
samhället (Bäckman et al 1988:31, Hillam 1990). Tandborstar blev all-
mänt accepterade i Sverige efter första världskriget och innan dess sköttes 
munhygien genom att skölja munnen med vatten och med tandpetare 
(NE). Dagens tandkräm är en 1900-talsprodukt och fick spridning i 
Sverige efter andra världskriget.49 Tidigare, precis som i stora delar av 
världen idag, användes salt.

Mänsklighetens eviga gissel och tandvårdens framväxt
Om tandvärk och förlorade tänder varit ett ständigt gissel har också för-
sök att behandla detta sannolikt förekommit. Det finns dock inga spår av 
att det skulle ha förekommit i det gamla Egypten. Däremot Etruskerna 
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(omkring 700 f Kr) har lämnat efter sig tandproteser i guld (Hillam 1990) 
vilket är de första rekonstruktiva tandvårdarbetena i historien. Samtida 
med Etruskerna fanns Maya civilisationen i nuvarande Mexico och Gua-
temala och även de behandlade tandsjukdomar. En del av deras förebyg-
gande metoder lever ännu kvar.50

 I Romariket utfördes uttagbara tandproteser i elfenben och guld (Hil-
lam 1990) och lagningar (eller fyllning) av karierade tänder medan ex-
traktion – ”att dra ut” en tand – verkar ha förekommit sparsamt. Kunska-
pen att göra proteser gick förlorad under medeltiden och bruket att extra-
hera blev samtidigt vanligare (Hillam:1990:10).
 Inom den klassiska hippokratiska medicinen hade munhålans sjukdo-
mar behandlats vilket innebar att det inte var någon principiell gräns mel-
lan medicin och odontologi. Under medeltiden i Europa skildes munnen 
från resten av kroppen. Urskiljandet gällde, enligt min tolkning, inte mun-
nen som sådan utan snarare blodiga ingrepp. Ett uttryckligt exempel var 
att påven, någon gång under 1300-talet förbjöd läkare och munkar att ut-
föra sådana, inklusive kirurgi. Eftersom tandvård kan vara kirurgisk ute-
slöts den ur läkares arbetsuppgifter och kunnande vilket överlämnade an-
svaret för tandvård till barberare, fältskärer eller kirurger (Bäckman et al 
1988:8; se även Lindblom 2004).
 I skiftet mellan 16-och 1700-talen sker en förändring som kommer att 
behandlas mer utförligt nedan. Vid den tiden kan vi spåra den moderna 
tandvårdens början. De första läroböckerna skrevs och bland annat ut-
kom i Frankrike 1728 Le chirurgien dentist av Pierre Fauchard, som bru-
kar betraktas som tandvårdens ”fader”(Hillam 1990:12). Där startade 
också den första utbildningen av ”dentister” 1699, sedermera kallad 
tandläkare (Bäckman et al 1988). I Sverige publicerades odontologisk lit-
teratur andra hälften av 1700-talet (ibid:15). År 1815 stadgades om pröv-
ning av utövare av tandvård av Collegium-Medicum, d v s en legitimation 
utfärdades. De sökande var invandrade personer, företrädesvis av judisk 
börd (Bäckström et al 1986:9) och år 1833 fick den förste svenske med-
borgaren tandläkarlegitimation (ibid; Bäckman et al 1988). Svenska 
Tandläkaresällskapet bildades 1860 som den första odontologiska orga-
nisationen i Sverige (Bäckman et al 1988:13; Lindblom 2004). Det kom 
sedan att vara en central aktör i professionaliseringen av tandvården.51 
Enskilda och organiserade tandläkare genomförde epidemiologiskt orien-
terade studier, höll föredrag på föreningar och populärvetenskapliga säll-
skap, skrev broschyrer och populärvetenskapliga artiklar, allt för att spri-
da kunskaper om munhygien och den orala hälsans betydelse (Bäckman 
et al 1988:26; Lindblom 2004). År 1884 öppnade en statlig undervis-
ningsklinik i Stockholm vars behandling vände sig till ”medellösa”. Unge-
fär samtidigt öppnade kliniker även i Göteborg och Malmö. År 1898 blev 
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tandläkarutbildningen statlig (Tandläkarinstitutet) efter att tidigare ha 
skötts genom upplärning hos praktiserande tandläkare (ibid:20).52

 Under samma period, de fyra sista decennierna av 1800-talet skedde 
också en teknologisk utveckling. Maskindriven borr och bedövning (lust-
gas och eter) började användas och amalgam kom att ersätta tidigare min-
dre beständiga fyllnadsmaterial och guld (Hillam 1990). Nya möjligheter 
öppnades också i och med att röntgen introducerades inom tandvården 
som en av den första praktiska tillämpningen av denna nya uppfinning 
(1895). Under samma period formulerades den kemo- parasitära teorin 
(Widenheim et al 1997) om uppkomst av karies som ännu gäller, om än i 
förfinad form.53

Folktandvårdens framväxt
Utvecklingen av tandvården med en ökande social inriktning, kan ut-
tryckas som att mot slutet av 1800-talet var ”tandvärk” inte ”enbart indi-
videns angelägenhet utan även samhällets” (Bäckman et al 1988:10).54 År 
1904 skrevs den första riksdagsmotionen om allmän folktandvård 
(ibid:33) som dock inte vann framgång. Problematiken kunde inte mäta 
sig mot sjukdomar som alkoholism, tuberkulos och könssjukdomar 
(Lindblom 2004:124). Skälet till motionens avstyrkande angavs vara, 
med tillbakablick 1938, att ”tandröta, om än medförande vissa rätt all-
varliga olägenheter för individen, icke ”åtminstone hittills” visat sig inne-
bära någon allvarligare fara för individen eller samhället” (proposition 
1938:127). Det var denna fråga som var pudels kärna och diskussionen 
fortsatte i den offentliga debatten och återkom i riksdagen åtskilliga 
gånger. Intressant i sammanhanget är också att då motionen avslogs, be-
slöt man att satsa på en ”obligatorisk undervisning i hälsolära för skol-
ungdomar och värnpliktiga” i vilken munhygien ingick (Bäckman et al 
1988:38).
 Motionen 1904 var riktad till barn, ungdomar och värnpliktiga och 
även om den inte vann framgång, inkom fler motioner om allmän folk-
tandvård riktad till barn. En utredning om skoltandvård pågick mellan 
1913-1917 och vid upptakten uttrycktes från socialdepartementet att ”en 
rationell tandvård måste vara profylaktisk, d v s söka förekomma tänder-
nas förstöring”. I utredning från 1938 sammanfattas företrädarnas tanke.

 ”Då erfarenheten visat, att tandrötan vore mycket utbredd bland barn re-
dan i tidig ålder, låge tydligen själva kärnpunkten i den offentliga tandvår-
den däri, att de nödiga profylaktiska åtgärderna företoges redan i skolorna. 
Möjligen borde härmed kombineras en verksamhet genom föreläsningar, 
broschyrer eller på annat sätt för allmänhetens upplysande om tandvårdens 
betydelse” (prop 1938:127:3).
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Det fanns redan tidigare enstaka skolkliniker i fristående, enskilda aktörers 
eller kommunal regi (Bäckström 1986:18; Bäckman et al 1988, Lindblom 
2004). Omfattningen var varierande pga. brist på tandläkare (Bäckström 
1986:19). Under 1920-talet inrättades särskilda tandborstningsrum i flera 
skolor och folkskollärarna var engagerade i arbetet att ge upplysning om 
hygien och kost till barnen. En folkskollärare som skrivit in sig i tandvår-
dens historia genom en årsrapport över sin verksamhet skriver 1915 att 
”rationell tandvård är en av den moderna skolhygienens första fordringar” 
(Bäckman et al 1988:80) kan stå som ett illustrerande exempel.
 Under 1920-talet inkom flera motioner angående offentlig tandvård för 
vuxna. Mest centralt att nämna är en offentlig utredning från 1928 (SOU 
1928:17) ”Betänkande angående ordnande av folktandvård” som lät 
Skoltandvården utgöra grunden för folktandvården (Bäckman 1988:119) 
vilket den sedan kom att bli (Bäckström 1986:20). Detta nämns eftersom 
tandhygienister sedan sin etablering tilldelats en central ställning inom 
barn- och ungdomstandvården (SoS Ds 1988:27). Tandvård berördes 
även i en utredning av Statens sjukvårdskommitté som tillsattes 1929 om 
den slutna kroppsvården (SOU 1935:46:5) vilket gör att det är rimligt att 
hävda att tandvården, från den tiden kan sägas ha setts som en del av sjuk-
vården.
 De utredningar som närmast föregick och ledde fram till ett riksdagsbe-
slut 1938 om en folktandvård (prop 1938:127 o 128) är ”Betänkande an-
gående folktandvård” (SOU 1935:46) och ”Folktandvårdsförslaget” 
(SOU 1937:47) som gällde både fasta och ambulerande kliniker. Syftet, 
som det snarlikt formuleras i båda utredningarna lyder,

”En allmänt genomförd rationell tandvård har numera befunnits äga vä-
sentlig betydelse för folkhälsa och bör därför av det allmänna organiseras 
och understödjas. Målet bör därvid vara att till rimligt pris giva såväl barn 
som vuxna möjlighet att vidmakthålla och främja tändernas uppgift som 
tuggorgan samt att bibehålla tänder och munhåla i friskt tillstånd, så att de 
ej blir en infektionskälla för organismen i övrigt” (SOU 1935:46:137).

Själva genomförandet, utbyggnaden tog ett par decennier, främst p.g.a. 
personalbrist (Bäckman et al 1988:145). En annan faktor som kan vara 
viktig att nämna är att de utsedda huvudmännen, landstingen, inte ålades 
utveckling av en folktandvård utan beslutet omfattade endast en finansie-
ring genom statsbidrag och egenavgifter (ibid:141). Beslutet medförde ett 
starkt ökat behov av personal vilket medförde att utbildningsplatsernas 
antal ökade för tandläkare. Utöver detta inrättades en statlig utbildning 
för tandtekniker och tandsköterskor (ibid:142).
 Fram till 1970-talet fanns i realiteten kliniker endast vid större orter 
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(Rosenlind 2000). En allmän tandvårdsförsäkring infördes 1974 (att jäm-
föra med 1950 för sjukvårdens del) för att göra tandvården tillgänglig för 
alla. I samband med den, uppnåddes en landsomfattande täckning (SOU 
2000:91:451). Utöver att ansvaret för barn och ungdomar utökades och 
lagstiftades innebar det även en försäkring för vuxna. Lagen ålade tandlä-
kare att utöver att ge råd och upplysning om det bedömda behandlingsbe-
hovet, även ge råd beträffande förebyggande tandsjukdomar (SOU 
2002:53). Jag återkommer till detta tema – förebyggande vård.
 Närmast gäller det att försöka placera in tandvårdens framväxt i en 
bredare historisk och social utveckling vilket innebär ett byte av historiskt 
perspektiv. Framställningen kommer också att inbegripa tandhygienister-
nas etablering. Frågan jag intresserar mig för och som sätter ramen för 
historieskrivningen är följande: Hur blev individens tänder och eventuella 
tandvärk och tandlossning ett samhällsproblem och ett motiv att ge vård? 
Hur kom ett folkhälsoperspektiv att utvecklas?

Hygien och det moderna
Med ett intresse för den historiska utvecklingen av tandvård vill jag först 
stanna upp vid begreppet hygien, dels eftersom den yrkeskategori inom 
tandvården som studien gäller kallas tandhygienister men även för att ge 
en vidgad kontext åt den historiska framställningen. Det kommer att 
framgå att begreppet är centralt i den bredare historiska och sociala ut-
veckling i vilken tandvårdens framväxt är inskriven.
 I uppslagsboken framgår att hygien betyder hälsosam, är den feminina 
formen, hygieine av grekiskans ord för frisk, hygiens (NE/hygien). Ordet 
avser ”renlighet, avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen 
från människor och deras omgivning” (ibid). Vidare noterar uppslagsbo-
ken att renlighetsregler, av olika slag finns i de flesta kulturer. Om jag hål-
ler mig kvar i antikens Grekland och Rom kan jag konstatera att man där 
dels hade en samhällelig ansats till hygien genom avlopps- och färskvat-
tenssystem men utöver det, ansågs en personlig hygien viktig. Kuriöst nog, 
och föga smickrande för den kristna kyrkan, försvann dessa kunskaper 
under medeltiden i Europa då renlighet och personlig hygien istället be-
traktades som en synd, medan brist på sådan var tecken på tro (ibid). Jag 
associerar också till hur de kunskaper som fanns under antiken vad tand-
vård beträffar, verkar ha gått förlorade i samma historiska process. Vad 
jag kan utläsa, framstår den europeiska historien med dagens blick som 
ohygienisk. ”Årstafrun”, exempelvis tvättade sin kropp blott ett par 
gånger om året under sin levnad vid 1800- talets början. Munhygien, som 
nämndes ovan sköttes genom att skölja munnen med vatten och med en 
tandpetare.
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 Det går att spåra en ökande problematisering av hygien och jag vänder 
mig nu till frågan om hur denna historiska utveckling kan förstås. Varför 
sker denna ökande problematisering av hygien? Det räcker inte att säga 
att bakterierna upptäcktes i början av 1800-talet eller ens, för tandvår-
dens del, att betydelsen av en frisk mun började sprida sig vid förra sekel-
skiftet (Bäckman et al 1988:8) och att dålig oral hälsa är starkt förknip-
pad med allmänsjukdomar. Jag vill istället betrakta, tillsammans med 
Michel Foucault ([1976]2002b) relationen mellan vetande och historiskt 
bestämda social praktiker. Han flyttar uppmärksamheten till hur vetande 
bildas, hur vetandet administreras av maktsystem och även hur individer 
förmås se sig som personer eller subjekt som utövar, exempelvis av mun-
hygien. En sådan trefaldig betraktelse belyser hur utveckling av vård av 
tänder, historiskt sett, ingått som en komponent i ett större sammanhang 
som brukar kallas framväxten av det moderna. Vid första påseende ver-
kar, ur hygiensynpunkt i Sverige, mycket ha skett under 1930-talet, inte 
endast det epokgörande steget i tandvården som utgjordes av ett riksdags-
beslut om införande av Folktandvården 1938. Det var även under detta 
årtionde som badrum, med de förbättringar av hygieniska möjligheter det 
innebar, infördes som standard i lägenheter i större skala (NE/hygien). 
Med ett historiskt anslag, inspirerat av Foucault, vill jag gå längre tillbaks 
i historien och, i någon mån, återge den medicinska vetenskapens fram-
växt, som kan sägas gälla beröra odontologin, från 1600-talet då proces-
sen startade. Sjukdomar bröts loss från ondskans metafysik och den väs-
terländska människan konstituerar sig själv som objekt för kunskap, 
sammanfattar Foucault. En ny vetenskaplig diskurs etablerades under 
1700-talet, vars bas var erfarenheten och perceptionen (Foucault [1973] 
1994). Det ”dentala objektet” uppkommer, munnen och dess tänder 
(Nettleton 1992:6). Vad som närmast gäller är att fråga oss vad det är som 
gör att ett visst fenomen, i detta fall tandvård, ”vid en viss historisk period 
problematiseras, bildar objekt för vetenskaplig kunskap och samhälleligt 
vetande samt leder till utveckling av sociala praktiker” (Olsson 1997:37). 
Värdet av en sådan analys, d v s en historieskrivning som ”snarare är det 
nuvarandes historia än det förflutnas” (ibid:37 efter Beronius 1991) är att 
den belyser sin samtid. Den lyfter fram likheter och förvandlingar. Denna 
typ av historieskivning kallas en genealogi i motsats till en arkeologi. Det 
innebär att skrivningen ”analyserar moment, processer och sekvenser i 
historien som är avgörande för vårt nuvarande sätt att tänka och uppfatta 
oss själva, ordna och sortera våra erfarenheter, utforma sociala relatio-
ner…” (Lindgren 2003:347).55

 Sammantaget tar jag fasta på två centrala aspekter av det moderna, 
nämligen hur kunskapsproduktion sker genom vetenskapliggörande av 
vardagen och en ökad användning av ett vetenskapligt betraktelsesätt 
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samt att sociala praktiker kopplas till detta. Trots att vad det moderna be-
står av är en pågående diskussion, framhålls dessa båda aspekters centrala 
ställning av flera teoretiker. Bland annat Max Weber har i skilda texter 
skrivit om hur moderniseringen, d v s övergången från det traditionella till 
det moderna, innebar en växande rationalitet som han kopplar samman, i 
sin egenskap av drivkraft, med ”institutionaliseringen av vetenskaplig och 
teknisk utveckling” som är den viktigaste delen av den intellektualistiska 
processen (Palmblad 1990:166). Weber kallar det för en ”avmystifierande 
process som existerade i västerlandet” (Weber [1919]1991:20). Närmare 
preciserat kallar han det en ”intellektualistisk rationalisering genom ve-
tenskapligt orienterad teknik” d v s han menar att främsta betydelsen av 
intellektualiseringen är att människan använder sig av tekniska medel och 
uträkning (ibid:20). Weber skriver även att den

”tilltagande intellektualiseringen och rationaliseringen betyder inte en tillta-
gande allmän kännedom om de livsvillkor man lever under. Det betyder is-
tället en kunskap om eller tro på, att om man bara vill, så kan man när som 
helst ta reda på det. Det betyder alltså att det inte finns några hemlighetsful-
la, oberäkneliga makter med i spelet” (Weber [1919]1991:20).

En annan sociolog som skrivit i samma linje om det moderna är Zygmunt 
Bauman. Han skriver att moderniteten ”fastställde sina egna regler och 
inte tog något för givet; den utsatte allt som fanns för förnuftets inträng-
ande granskning, erkände inga gränser för sin egen auktoritet” (Bauman 
1998:127). Det första området som berördes av moderniseringsprocessen 
var arbetslivet. Bauman beskriver framväxten av den moderna arbetseti-
ken ”under det moderna samhällets industriella fas” och hur den spelade 
en helt avgörande roll för vad Bauman kallar ”genomdrivandet av det 
moderna arrangemanget” (ibid:33). Bauman skriver att arbetsetiken var 
”en av huvudpunkterna på den genomgripande moralisk/pedagogiska 
dagordningen och de uppgifter som den gav både tankens och handling-
ens män bildade kärnan i vad sedan av förespråkarna för de moderna 
tankegångarna kom att benämna ´civilisationsprocessen`”(ibid:21). Att 
närmare gå in på detta skulle leda mig utanför det aktuella ämnet, förut-
om att lyfta fram de beröringspunkter som finns med denna avhandlings 
kunskapsintresse. Arbetsetiken hade nämligen en beröringspunkt med 
hälsa, eller snarare med hur hälsobegreppet uppfattades, nämligen som 
associerat till en ”produktionsduglig man”, d v s direkt kopplat till arbets-
kapacitet. Märk även att tandvårdens historia finns de facto inskriven på 
denna punkt. Bortfall i produktionen p.g.a. tandsjukdomar förekom som 
argument för utveckling av organiserad tandvård i arbetsgivares regi, bå-
de i Sverige och i andra länder (se Lindblom 2004). Ett exempel kan vara 
att år 1903 hade en tysk gjutjärnsfabrik i Krupps ägo en modern tandkli-
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nik och något senare fanns liknande kliniker för anställda i England och 
USA (Bäckman et al 1988:94). Märk väl att det inte var fråga om en ”lö-
neförmån” för de anställda utan de ”underkastades” undersökning vid 
anställning och att behandling var obligatorisk upp till 18 års ålder 
(ibid:94).
 Arbetsetiken angav vad som var passande och rätt beteende och tog 
därmed avstånd från allt vad vederbörande person kunde ha gjort såsom 
”oskolad” eller som Bauman skriver, att allt som var innan skulle ”utro-
tas” (ibid:21). Det antogs att

”fria att handla som de ville och överlämnade åt sina egna infall eller tycken 
skulle de hellre svälta än anstränga sig, hellre vältra sig i smuts än bry sig om 
att förbättra sig” (Bauman 1998:21).

Den aspekt av hela denna historiska omvandling jag tar fatt i, är att för-
hållandet till smuts och hygien implicerades tidigt under framväxten av 
det moderna. Min avsikt är nu att skissera en historisk utveckling, med 
sitt centrum i frågor kring hygien, som innefattar framväxten av hälso- 
och befolkningsteknologier (Beronius 1994).

Framväxten av hälso- och befolkningsteknologier
Från 1600-talets mitt utvecklades ett intresse att undersöka och kontrol-
lera befolkningens liv, leverne och levnadsproblem, inte endast i Sverige 
men i en rad europeiska länder. Syftet var både att förutse och förbättra 
befolkningsutvecklingen. Vad som skedde var således att ”befolkningen” 
blev ett politiskt problem vilket det inte varit tidigare i historien56 (Bero-
nius 1994). Förutsättningarna för detta intresse låg i en strävan efter en 
växande befolkning vilket ingick i det rådande merkantilistiska statsper-
spektivet. Detta byggde i sin tur på en tanke att ett samhälles välfärd sam-
manföll med statens välfärd. Utifrån detta krävdes en stor och materiellt 
tillgodosedd befolkning som stod under regeringskontroll (ibid:13) för att 
dess arbetskapacitet skulle riktas på bästa sätt. Befolkningens arbetskraft 
var statens främsta kapitalproducerande resursen (Johannisson 1990:45), 
en resurs bland andra resurser (Palmblad 1990:9). En utbyggnad av den 
offentliga vården i flera europeiska länder motiverades uttalat ur detta 
befolkningspolitiska perspektiv (Johannisson 1990:46). Det var epide-
miska sjukdomar som smittkoppor som fokuserades (ibid). Under 1700-
talet utvecklades en rad polisvetenskaper som var stats- och förvaltnings-
discipliner.57 Polis skulle idag mer motsvara teknologi eller kunskap om 
teknologi (Beronius 1994:15). Intresset riktades mot olika sociala katego-
rier (arbetarna, tjuvarna, mödrarna, ammorna) och innefattade utöver 
deras kapacitet att arbeta även deras hälsa, dygd, moral, och utbildning 
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(Beronius 1994:14). Med ett raskt kliv, över 1600-talet som kan sägas ha 
karaktäriserats av ”den stora inspärrningen” (Foucault [1972]2001) som 
innebar särskiljande och internerande av främst icke- produktiva och 
icke-stationära personer, utvecklades under 1700-talet en mer positiv om-
sorg om befolkningen (Beronius 1994). Ett par exempel på grupper det 
rörde sig om kan vara tiggare, sjuka, vagabonder, arbetslösa och vansin-
niga (Lindgren 2003:351).

”Det handlade dels om utvecklingen av disciplinen som en detaljerad 
kropps- och beteendeteknologi inom en rad institutioner som militärför-
läggningar, fabriker, verkstäder, fängelser och skolor. Det handlade dels om 
försök att göra hela befolkningens hälsa och levnadssätt till föremål för ord-
ningsmakten. Det ansågs inte längre tillräckligt att bara ha en stor och disci-
plinerad befolkning med de sämsta elementen utrensade och inspärrade. 
Man strävade nu också efter att erhålla en sund och produktiv befolkning 
(Beronius 1994:18).

Liv och hälsa blev ett politiskt problem (Beronius 1994:18) och inte längre 
individens privatsak (Johannisson 1990:45). En förutsättning för denna 
utveckling av offentlig sjukvård låg i en ökande sekularisering och i den 
principiella åtskillnaden mellan kropp och själ som formulerats av Des-
cartes (De homine,1648). Sjukdom blev frikopplad från Gud, kroppen 
tillgänglig för världsliga instrument och rationalitet (Johannisson 1990:se 
även Qvarsell 1989:114).
 Vetande och vetenskapen fick en allt större roll i samhällsprogrammet 
för nytta (Beronius 1994:18) och medicinen tilldelades en huvudroll (Jo-
hannisson 1990: 47; Palmblad 1990). Ur denna makt- vetande allians 
(Beronius 1994:41) utvecklades ett medicinskt -administrativt vetande, 
vars nav var hygien, som gällde befolkningens hälsa och sjukdomar. Läka-
rens status var som hygienist, inte som terapeut (ibid:60) och medicinen 
en slags allmän hälsoteknik. En viktig komponent var insamlande av häl-
so- och sjukdomstillstånd58 för att utveckla politiska och administrativa 
förhållningsregler och det går att urskilja en underavdelning till den dåti-
dens statsvetenskap med fokus på hygien och medicin (ibid).
 Detta innebar att medicinen så att säga upphöjdes till samhällsveten-
skap genom att den framstod som ”ett lämpligt media för att organisera 
en centralt förvaltad hälso- och befolkningsteknologi” (ibid). För första 
gången i historien uppträder under 1700-talet, fenomen som befolkning-
ens fortplantningsbeteende, barnalstring, näringsförhållande, hälsotill-
stånd, sjukdomar och dödlighet osv. som inte bara etiska utan politiska 
problem, vilka görs till objekt för systematiska medicinska diskurser och 
regleringar” (Beronius 1994:19 kursiv i original). Kärna i befolkningspro-
blemet är könet, det är en samtidig ”ingång till kroppens liv och till släk-
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tets liv” (Foucault [1976]2002a:146). Möjligen är det första gången i his-
torien som biologin ”avspeglas i det politiska” (ibid:143). Även om det 
befolkningspolitiska syftet vägt tyngst, kan man utskilja andra parallella 
motiveringar till sjukvårdspolitiken som patriarkala och de som gällde 
social kontroll. De patriarkala motiveringarna har genomgående varit 
riktade till fattiga och egendomslösa som målgrupp för den offentliga vår-
den (Johannisson 1990:54; se även Qvarsell 1989:111 angående social 
kontroll) som har starkt inslag av att, utifrån moral, sortera mellan behö-
vande och ”orättfärdiga”. Detta perspektiv var starkt under 1800-talet i 
Sverige.
 Medicinens normerande roll som således tog sig uttryck i att uppställa 
regler eller ge råd, förstärktes genom den epistemologiska förändring det 
innebar, att den började organisera sitt vetande i termer av sjuk-frisk, nor-
mal-patologisk som därmed blev konstitutivt för det medicinska vetandet 
(Beronius 1994:70).59 Vetenskaper om människan fick med detta en nor-
mativ ställning genom sin verksamhet att bestämma ”det normala”. Att 
göra bedömningar utifrån en sådan grundval, eller ge råd och anvisningar, 
osynliggör det implicit moraliska i skeendet genom sitt ”neutrala” språk-
bruk (Beronius 1994; Palmblad; 1990:21). Samma iakttagelse kommer 
från samtalsforskningen sida som gäller exempelvis vårdprofessionella. 
Språkbruket är förment värdeneutralt men inte desto mindre moraliskt 
till följd av dess normerande ställning (Bergmann 1998:291). Mats Bero-
nius gör en betraktelse över medicinen, sociologin, psykologin bland an-
dra vetenskaper och skriver att

”I den mån moral är något som behandlar det goda och det dåliga hos den 
mänskliga karaktären eller anläggningen, eller skiljer mellan rätt och fel, 
mellan nyttigt och skadligt, då är alla vetenskaper om människan samtidigt 
moraliska vetenskaper. Detta blir särskilt tydligt i den mån de kunskaper de 
producerar samtidigt ger människan, dels vissa förställningar om sig själv, 
och dels vissa anbefallna förhållningssätt” (Beronius 1994:71).

En av de praktiker som utvecklades, med början under 1700-talet och ex-
panderade under 1800-talet, var upplysning och uppfostran för att främja 
en hälsomoral (ibid:20). Den första kategorin som uppmärksammandes 
var barn och barnavård (ibid:35) och förhållande till hygien. I detta sam-
manhang togs även aspekter av munhygien upp.60 Det är mot denna bak-
grund, att hygien varit en central dimension i framväxten av det moderna, 
som vi kan få en bred förståelse av en offentlig tandvårds framväxt. Tand-
vårdens munhygieniska arbete framstår som ett viktigt stråk i modernise-
ringsprocessen, eller nationalstatens modernisering.
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Hygiendiskurs och Folkhälsa
Vid förra sekelskiftet, från 1880-talet, expanderade en allmän hygiendis-
kurs, eller hygienismen (Palmblad 1990:7) och fortsatte första årtionden 
av 1900-talet (ibid).61 Utmärkande för den moderna hygienismen är det 
vetenskapliga perspektivet på människan och samhället (ibid:12) som be-
skrivits ovan, tog sig mer programmatiska uttryck. Detta uppsving av in-
tresse för hygien kan sägas ha aktualiserats av de samhällsomvandlingar 
som låg i industrialisering och urbanisering. Detta förde med sig att för-
hållandena för befolkningen försämrades (Palmblad 1990:9). Kost och 
bostäder var undermåliga. I detta låg ett politiskt sprängstoff. Önskan att 
avvärja hot mot samhällsordningen var en av drivkrafterna för införande 
av hälsovårdslagstiftningar och en serie hygieniska och socialmedicinska 
reformer (vatten- och avloppssystem, livsmedelskontroll) i flera västeuro-
peiska länder under 1800-talets andra hälft (Johannisson 1990:62). 
Grundad på samma merkantilistiska människosyn genomfördes reformer 
för att tillgodose industrins behov av frisk arbetskraft samt att undvika 
uppror och anarkistiska stämningar. För Sveriges del stiftades den första 
hälsovårdsstadgan år 1874 som också hänförde ansvar för bekämpning 
av epidemiska sjukdomar, bostadshygien, livsmedelshygien, gator och av-
fallshantering. Även ansvar för dricksvatten och avlopp kom att regleras 
vid samma tid (ibid).
 En annan grund för expansionen av hygiendiskursen var bakteriologins 
utveckling under 1800-talets senare hälft som fastslog att flera sjukdomar 
var orsakade av bakterier. De nya kunskaperna satte hygien och förebyg-
gande åtgärder i allt skarpare fokus för de medicinska vetenskaperna 
(Palmblad 1990:10). De nya kunskaperna om bakterier blev grund för en 
rad krav på medicinsk-hygieniska reformer, både i samhällelig skala men 
även gällande förebyggande och behandling av sjukdomar (ibid), vilket, 
som framgick ovan även gällde tandsjukdomar. Det skedde således en tyd-
lig förskjutning under 1800-talet i riktning mot förebyggande vård som 
innefattade hela befolkningen (ibid:11). Genom att ett socialhygieniskt 
perspektiv växte fram, anknöt medicinen till samhällsvetenskapen på ett 
nytt sätt (ibid:30) varvid medicinens verksamhetsområde vidgades 
(ibid:17). Expansionen av hygienismen kan därför inte förstås inomveten-
skapligt utan måste ses mot bakgrund av samtida sociala, politiska, sam-
hällsekonomiska processer och även klassmässiga aspekter (för en vidare 
diskussion se ibid). Förskjutningen mot förebyggande kan också ses som 
en fråga om vad som fanns att tillgå då kunskapen om sjukdomars botan-
de var outvecklad (Johannisson 1990:64; Qvarsell 1989:99).
 Det rörde sig således inte om medicinsk- hygieniska frågor, utan snarare 
om en översättning av social problematik till en hygienisk terminologi 
(Beronius 1994; Palmblad 1990; Qvarsell 1994). Begreppet hygien, 
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”nyckel till problem kring den demografiska utvecklingen”, användes och 
kombinerades i olika tillämpningsområden; könshygien, kropps- och 
själshygien, rashygien (Palmblad 1990:15). Hygien blev en ”brännpunkt” 
för diskussion om sociala problemställningar, allt från personlig kropps-
hygien som tandborstning (vilket är Palmblads exempel) till befolknings-
reglerande åtgärder som sterilisering (Palmblad 1990:15). Den ökande 
kunskapsproduktionen som skedde kring hälsofrågor tog sig bland annat 
uttryck i att en professur tillsattes i hälsovårdslära 1878.62

 Den plats genom vilken sjukdomar, lokaliserade av bakteriernas upp-
täckt utanför kroppen, överskred kroppens gräns, var munnen. Detta 
innebar att munnen från 1800-talets mitt, tilldelades en central roll. Den s 
a s representerade ”länken” mellan den yttre miljön och den inre, kropps-
liga (Nettleton 1992:79). Det skedde en successiv utveckling mot att inte 
endast reglera relationen mellan yttre och inre miljö. Fram emot 1900-ta-
let kom även utrymmet mellan kroppar och munnar att regleras. Munhy-
gien, i styrka av att munnen uppfattades som en riskfaktor, blev således en 
central del i den personliga hygienen (ibid:44). Det var även så att karies 
sågs som en källa till andra sjukdomar som TBC, sinnesjukdom, blindhet, 
dövhet, huvudvärk, neuralgi vilket innebar att dessa sjukdomar följaktli-
gen kunde förebyggas genom god munhygien (ibid:44; Lindblom 
2004:105; Sundberg 1996).
 Denna s.k. foci- eller fokalinfektionsteorin som hävdade att tandsjuk-
domar kan orsaka andra allvarliga allmänsjukdomar och infektioner, 
innebar inte endast att munhålan och dess sjukdomar fick en central roll i 
förhållande till allmänsjukdomar. Den innebar även att tandsjukdomar 
erhöll en allmänmedicinsk dimension som kom att utgöra tunga argument 
för engagemang för etablering av offentlig tandvård (Lindblom 2004:113 
f). En känd tandläkaraktör frågade sig år 1911 i tandläkartidningen ”Vad 
är det då för mening att offra stora summor pengar på rening av vatten, 
föda och luft om samma bakterier finns kvar i den mun som allt detta pas-
serar” (Lindblom 2004:119). Sammantaget kan man säga att munhygien 
etablerades på den politiska dagordningen, då dess företrädare kunde mo-
bilisera argument genom att se den orala hälsa som en medicinsk fråga 
och även engagerade läkare för sin sak (ibid:126). På fokalinfektionste-
orins arena möts tandläkarkonstens hantverksanknytning och dess andra 
dimension som ligger i relationen till medicinen. I debatten kring etable-
ringen av tandvård under de tre första decennierna av 1900-talet kan man 
se hur de båda dimensionerna ömsom lyfts fram av skilda debattörer och 
fokalinfektionsteorin kom att utgöra grund till avgörande argument för 
välutbildade tandläkare som ställdes mot korttidsutbildade hantverkare 
(ibid:178). På så vis vill jag mena, att även om tandläkaryrket i Europa 
kan sägas ha sin historiska upprinnelse inom hantverksyrken har den of-
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fentliga tandvården haft en ”hävstång”, och vad Foucault kallar möjlig-
hetsvillkor, i hygienrörelsen inom vilken medicinen anknöt till samhälls-
vetenskaperna.

Folkhälsa och en social hälsosyn
De kunskapsformer som utvecklades kring hygienismen kan delas in i ter-
mer av progressistisk kontra kritisk. Den progressistiska, utopiska (fram-
tidsvisionära) sidan präglas av optimism och stark tro på möjlighet att 
styra samhället och ytterst att skapa ordning (Palmblad 1990:17) utifrån 
hygieniska vetandets principer. Parallellt med de utopiska idéerna fanns 
även samhällskritiska tankar. Från bland annat vetenskapliga kretsar for-
mulerades kritiken i termer av degeneration (ibid:18).63 Begreppsparet 
degeneration/regeneration genomsyrade hela samhällsdebatten, i politik, 
medicin, psykologi, sociologi etc. även internationellt.64 I detta samman-
hang uttrycktes en oro över ”befolkningens kvalitet” och ”släktets för-
sämring” och medicinens roll i ”folkmaterialets vårdande” stärktes ytter-
ligare, grundat på den vetenskapliga kunskapens förment värdeneutrala, 
objektiva status (Palmblad 1990:11). Det är vid denna tid som begreppet 
folkhälsa kom att användas och begreppet hade således från början en as-
sociation till socialdarwinism (Johannisson 1990:65).
 Det var ett dubbelt hygieniskt reformarbete som förordades. Det var 
riktat till både individens behov av välbefinnande och möjlighet att på-
verka sin livssituation men även till att tillgodose samhällets behov av 
friska, dugliga medborgare. Det krävdes en omorganisering av både det 
psykiska och det sociala livet i enlighet med den hygieniska vetenskapens 
grundlagar på både det samhälleligt organisatoriska och det individuella 
beteendemässiga planet (Palmblad 1990:12). Eftersom folkets medverkan 
i de hygieniska nya principerna sågs som en förutsättning (ibid:12) var ett 
av de uttryck hygienismen tog sig kunskapsförmedling genom folkupplys-
ning. Information och föreskrifter skulle förändra människors individuel-
la beteenden (ibid:17). I dessa upplysningsprojekt deltog socialt engagera-
de vårdprofessionella, varav många parallellt var politiskt aktiva. Inom 
tandläkarkåren fanns idén om att tandläkare i likhet med läkare skulle 
kunna ha en viktig roll i samhället (Lindblom 2004:74). Det är tydligt att 
det går att placera in tandläkarnas insats när det gäller odontologiska och 
hygieniska folkbildningen som nämndes ovan i detta sammanhang.65

 Upplysningen skulle göra individen dels uppmärksam på sitt hälsotill-
stånd, dels på att detta är en samhällsfråga. Individen manas att ta sitt an-
svar, inte tära på samhällskostnader och därmed bidra till allmän en ut-
armning (Palmblad 1990:20), d v s samhälleliga ekonomiska aspekter och 
folkhälsoaspekter blandas. Det är en ny syn på hälsa som framförs – en 
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social hälsosyn (ibid:197). Social – eftersom ”bedömningen av hälsofrå-
gor sker efter ett samhälleligt – ekonomiskt och administrativt – perspek-
tiv” (ibid:195), d v s ett folkhälsoperspektiv. Det är också så att sjukdom i 
denna syn framstår som orsakad av okunskap eller ett brott mot hygienis-
mens regler (ibid:197).”Vad som förmedlades via den populärvetenskap-
liga upplysningen var den moderna, vetenskapliga världsbilden, med dess 
syn på individ och samhälle och relationen dem emellan” (ibid:15).66 Det-
ta vill jag spetsigt formulera som att relationen mellan individen och sam-
hället problematiseras och det sker en relationsförändring. Man kan säga 
att individens hygienbeteende i förhållande till sig själv och andra därmed 
fått en tydlig moralisk dimension och det är individen som är förändrings-
objektet (ibid). Förändringen innebar inte, för att tala med Foucault 
([1976]2002c) att individen skulle ha blivit ”mindre fast infogade i sam-
hället, mer isolerade från varandra och mer överlämnade åt sig själva”. 
Snarare framträder individen och ansvar individualiseras.
 Det var således en individualiserad syn på hälsa och sjukdom parallellt 
med en samhälls- och statsfinansiell ansats (ibid: 81). Det stora genomsla-
get för hygienismen kan delvis förklaras av det individuella anslaget som 
låg i att hygieniska vetenskapens insikter i princip var tillgängliga för alla, 
oberoende av social tillhörighet (ibid:79) och att hygienismen tillskrevs en 
stark förmåga att dämpa sociala motsättningar.
 Som framgått kan hygienismen tematiskt indelas i olika nivåer: person-
lig hygien, uppfostran, bostads- och befolkningsnivå (Palmblad 1990) och 
mitt intresse för tänder och munvård leder, lite överraskade till frågor 
kring boendehygien. Kring sekelskiftet kom, vid sidan av det stadsplane-
rande intresset, också den inre boendemiljön i arbetarhem i blickfånget. 
En av de hälsovådliga källorna anses vara den dåliga inomhusluften som 
inte ens kraftig ventilation rådde bot på. Istället sågs en lösning i en ökad 
användning av tvål och vatten. Öhrvall, fysiologiprofessor och folkbildare 
skriver:

”En källa till luftförsämringen sägs vara vissa personers dåliga andedräkt. 
Av bristande renhållning i munnen följer jäsnings- och förruttnelseprocesser, 
vilka förpestar luften i den omgivande miljön” (Palmblad 1999:112).

Temat med dålig lukt från dåliga tänder, vid sidan av andra kroppsodörer, 
återkom hos flera skribenter både i debatten och i upplysningsverksamhe-
ten (ibid:113; se även Lindblom 2004). När det gällde munhygien som är 
av speciellt intresse här, var ett starkt inslag i det uppfostringshygieniska 
temat. Det kom bland annat till uttryck inom skolan som tilldelades en 
strategisk roll när det gällde informationsspridningen (ibid:95). Från se-
kelskiftet var hygien och hälsovård skolämne i folkskolan och det innefat-
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tade tre moment, dels vägning och mätning, dels undervisning i sunda lev-
nadsvanor (med stark betoning på tobak och alkohol). Det tredje momen-
tet slutligen, ”drill” innefattade inövning av goda vanor som skulle uppnå 
automatik. Vanorna som övades var tandborstning men även kroppshåll-
ning och handtvätt (ibid:100).

Tandvård, rashygien, folkhem och nationalism
Tanken är nu att genom att följa hygienismens utveckling vidare in i socia-
la reformer inom en framväxande välfärdsstat, ytterligare kontextualisera 
tandvårdens framväxt och därmed belysa dess möjlighetsvillkor. Jag vill 
låta ett kontinuum framträda, hur hygienismen och vetenskapliggörande 
av sociala frågor och vardagslivet omsätts i ”folkhemmet”. Rent konkret 
syftar jag till att, mot slutet, presentera utdrag ur tandvårdsutredningar, 
som mot bakgrunden jag tecknar skall framstå som lika ”tidstypiska” 
som problematiska men icke för ty begripliga. Jag syftar mer specifikt till 
att begripliggöra tandvårdsdokumentens retorik och med ett kvarhållet 
genealogiskt perspektiv skriva det nuvarandes historia.
 Jag kan först återknyta till vad som nämndes ovan, att det kring hygie-
nismen utvecklades olika kunskapsformer som låter sig delas in i termer 
av progressistisk kontra kritisk. Den progressistiska sidan präglas av opti-
mism och stark tro på möjlighet att styra samhället och skapa ordning uti-
från hygieniska vetandets principer och de parallella samhällskritiska idé-
erna formulerades bland annat i termer av degeneration (Palmblad 
1990:18), d v s en tänkt avvikelse från en tänkt ”normaltyp”(ibid:19). 
Som nämnt ovan uttrycktes i detta sammanhang en oro över ”befolkning-
ens kvalitet” och ”släktets försämring”. Medicinens roll i ”folkmaterialets 
vårdande” stärktes ytterligare, grundat på vetenskaplig kunskaps förment 
värdeneutrala, objektiva status (Palmblad 1990:11). Detta gjorde att de 
hygieniska kraven som framfördes, riktade till individen och samhället 
kom att framstå som naturliga följder av kunskapsutvecklingen (ibid:21). 
Befolkningsfrågan hade fått förnyad aktualitet vid sekelskiftet i kvantita-
tiva termer. I Emigrationsutredningen 1907 uttrycktes oro för ”befolk-
ningsstammens förtvining”.67 Senare, i början av 1900-talet sker en glid-
ning över till kvalitativa termer, d v s en diskussion om fördelning av bio-
logiska resurser och egenskaper bland befolkningsskikten (ibid:135) som 
direkt eller indirekt berör folkhälsofrågor (Olsson 1997:54). Kvalitativa 
och kvantitativa aspekter sammanvävs i den hygieniska diskursen (Palm-
blad 1990:40) och det är nu begreppet befolkningshygien blir aktuellt 
(ibid:169). De kvalitativa frågorna berör miljöförhållanden men det är 
ärftlighet som hamnar i fokus genom genetikens framsteg (ibid:141). Ett 
starkt intresse för vård av människorasen växer fram tillsammans med 
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olika teorier om människorasen, rashygien, arvsvård (ibid:141) som kor-
sas med tankar om att odla ”den egna rasen” och mot ”rasblandning” 
(ibid:141). Detta tolkar jag som en kombination av ärftlighetslära ut-
tryckt i degenerationstermer och en förgrovad tolkning av Darwins evolu-
tionslära, s.k. socialdarwinism. En resonansbotten utgjordes av en rädsla 
för ”degeneration” som tänktes ske genom att det ”naturliga urvalet” sat-
tes ur spel i ”den moderna civilisationen” – varvid arvsvård, eller eugenik 
kan framstå som en slags kompensation genom vetenskapens försorg 
(Palmblad 1990:141).68

 I Sverige fick eugeniken, arvshygien en institutionell form år 1921 i och 
med beslutet att inrätta Statens institut för rasbiologi som främst förknip-
pas med sin initiativtagare och ledare, Herman Lundborg ([1914]1922). 
Hans definition av ”rasbiologi”, vars praktiska tillämpning är rashygien 
är ”läran om folkens och rasernas liv”. ”Den har till uppgift att fastställa 
arvets, resp rasens betydelse och förhållanden till miljö och kultur, att ut-
reda och bekämpa sjukdomar och urartning (degeneration) i vad form 
den än framträder” (ibid:2). Detta kan ske genom att dels låta de ”lämpli-
ga” människorna fortplanta sig, dels förhindra att olämpliga gör det sam-
ma (Palmblad:142)69 åtgärder som s a s tänks påskynda eller ”återställa” 
det ”naturliga urvalet” (ibid:142).
 I Lundborgs tänkande hade ”läran om välborenheten” eller en ”biolo-
gisk adel” en central plats som syftade på att det är möjligt att klassificera 
människor (observera att det gäller individer, inte grupper eller samhälls-
klasser vilket ändå inte hindrade Lundborg att hävda medelklassens och 
böndernas, likaväl som vissa folkslags överlägsenhet) utifrån deras arvs-
massa (Palmblad 1990:142). Han skrev att det ”kan numera anses fastsla-
get, att icke blott olika individer och folk äro varandra kvalitativt olika, 
utan detsamma gäller även om olika folklager inom samma land” (Lund-
borgs ([1914]1922:26). Tänkandet innehöll en blandning av traditionell 
nationalism med utpräglade rasistiska inslag. Han krävde en aktiv och 
medveten raspolitik som motsatte sig ”rasblandning”. Andra inslag var 
framtidstro, byggd på vetenskapligt byggt och styrt samhälle, blandad 
med konservatism, bonderomantik (medelklassen och bönder ansågs ha 
bästa arvsmassan) och modern planläggning (ibid). I Lundborgs 
([1914]1922:37ff) ”program” ingår kamp mot folksjukdomar och folk-
upplysning i rashygieniska frågor men även en reglering av migration och 
invandring (Palmblad:1990:144) och grundtanken var att ett lands folk är 
dess viktigaste resurs (ibid:145).70

 Då det politiska beslutet om institutet togs, var ett av argumenten i en 
föregående utredning att det var nödvändigt att skydda samhället mot 
”rasvådliga element” och inrätta social och politisk lagstiftning i den rikt-
ningen (d v s i överensstämmelse med naturens lagar), eftersom släktet 
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hotades av degeneration (ibid:146). De ”vetenskapliga insikterna på be-
folkningshygienens område direkt läggs till grund för politiska beslut om 
en verksamhets institutionalisering. De rasbiologiska och rashygieniska 
rönen uppfattas som förande med sig konsekvenser och krav som är 
tvingande till sin karaktär” (ibid:146). ”Vi måste efterhand inrätta våra 
liv efter dessa lagar” som Lundborg uttryckte saken och menade att rätt 
utnyttjade skulle lagarna vara en källa till förädling (Lundborgs 
([1914]1922:36).
 Statens institut för rasbiologi hade vid sin tillblivelse stöd i båda de po-
litiska lägren, d v s även de socialdemokratiska leden. Detta innebär att 
arbetarrörelsen anslöt sig till scientismen och hygienismen (ibid:183) och 
det kvalitetshöjande projektet.71

 För att komma vidare mot Folktandvårdens inrättande 1938 måste jag 
uppmärksamma en fråga till – arbetarrörelsen och folkhemmet vilket in-
troducerar ett annat centralt tema inom det moderna – det nationalistiska. 
Rune Johansson (2000) tar upp olika drag i det svenska nationella tän-
kandet och visar på ett ”uppsving” under 1800-talets modernisering. 
”Tidsandan” var nationalistisk, bland annat diskuterades hur samhällelig 
gemenskap kunde skapas, nationell utbildning gavs i folkskolan, hem-
bygdsrörelsen blomstrade (ibid:317). Den ”nationella särprägeln” och 
”karaktären” som söktes (ibid:322) i termer av speciella svenska eller 
nordiska rasegenskaper (ibid:329) formulerades i det ”tidstypiska” tän-
kandet om ras och biologisk härstamning (ibid). Vi ser hur nationalism 
och rasism är både ömsesidigt beroende av varandra och överlappande 
(Miles 1993; Castles 2000). Den nationella diskursen tog sig inte endast 
uttryck i konservativa politiska kretsar utan stod även högt inom social-
demokratin.
 En central diskussion om det nationella rörde sig kring ”folket” och 
dess relation till nationsbygget (ibid: 337). I den socialdemokratiska rörel-
sen kom den att uttryckas i ”folkhemstanken” (Johansson 2000:330) som 
blev lösningen på relationen mellan ”folket” och ”nationen”. Detta syftar 
på en nationell integration av alla befolkningsskikt (ibid:332) genom so-
ciala reformer (ibid:326) som bland annat kom att gälla tandvård, vilket 
jag återkommer till nedan. ”I sin praktiska tillämpning kom folkhemside-
ologin och dess vidareutveckling i idén om välfärdsstaten och det starka 
samhället att innebära en ökad roll för staten, parad med en starkt tro på 
social ingenjörskonst och en tendens att ”lägga livet tillrätta” för indivi-
derna” (Johansson 2000:332).72 I välfärdsstatens uppbyggnad var använ-
dandet av vetenskapen i samhällsplaneringens tjänst ett grundelement 
(Palmblad 1990:197). Till detta kan man lägga en form av svensk ”väl-
färdsnationalism” där Sverige ofta tänktes ha en speciell rangställning in-
om en internationellt fortgående modernisering (Johansson:332).73
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 Som en tydlig underström finns således rasism genomgående i befolk-
ningsfrågan vilket jag nu vill lyfta fram. Rasism och rasialiserade diskur-
ser har varit en oupplösligt kopplat till nationalstatens uppbyggnad74 och 
till det moderna (Goldberg 1993: 42f; Castles 2000). Goldberg (1993) 
klargör att “ras” inte endast uppstod som begrepp i samband med det mo-
dernas framväxt; ”Racialized discourse” skriver Goldberg ”developed 
and matured with the social and intellectual formation of modernity” 
(Goldberg 1993:45). Utöver detta är “ras” invävt i det modernas be-
greppsliggörande av moralisk personlighet och subjektivitet. ”Ras” är 
även invävt i liberalismen och i de olika exkluderingssätt som gjorts ”na-
turliga” i en eurocentrisk självsyn och definierande av andra och i dess idé 
om rationalitet och förnuft. Centralt är att de liberala moraliska princi-
perna frihet och jämlikhet haft/har en begränsad tillämplighet och själva 
gränsen har förståtts i termer av ras, förstått biologiskt och/eller socialt 
och kulturellt.
 När det gäller samverkan mellan hygienismen och rasism erbjuder Fou-
cault en möjlighet att bena upp processen som då framträder som en in-
terferens mellan två ordningsprinciper eller maktregimer som överlappar 
varandra historiskt, ”sexualitetens analytik” och ”blodsmakt” (Foucault 
[1976] 2002a:149). Hygienismen emanerar ur ”sexualitetens analytik”, 
eller annorlunda uttryckt, ur de analyser och ingripanden som befolk-
ningspolitiken innebar, vars kärna var/är könet och kunskapen om det. 
Dock sammanfaller, och interfererar den sedan 1800-talets mitt med en 
annan ordningsprincip – en blodstematik eller blodssymbolik som fann 
”vissa förankringspunkter” med befolkningspolitiken som rörde sig på 
gränsen mellan biologi och ekonomi (ibid:51). Här uppstår den statliga 
rasismens förutsättning.75

”Rasism i det sammanhanget (rasismen i sin moderna, statliga, biologise-
rande form); en hel politik som tog sikte på befolkningsfrågan, familjen, äk-
tenskapet, uppfostran, den sociala rangordningen, egendomen; en lång rad 
permanenta ingripanden gällande kroppen, beteendena, hälsan, det dagliga 
livet fick sin färg och sitt berättigande av den mytiska omsorgen att skydda 
blodets renhet och föra rasen till seger” (ibid:149).

Yttringarna har varit olika, där de mest extrema uttrycksformerna var 
nazismens eugenik, könspolitik och massmord. På en annan punkt, längs 
samma ordningsprinciper, utvecklades välfärdsstaten. Tanken om interfe-
rens mellan två organiserande principer, är användbar och återkommer i 
de teorietiska överväganden som jag gjort för att angripa den grundläg-
gande frågeställningen i avhandlingen, nämligen samverkan mellan insti-
tutionella dynamiker och dynamiker som snarast skall förstås utifrån 
migrations- och etnicitetsrelaterade teoribildningar.
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Folkhemmet och Folktandvården – ”Människor måste vänjas 
vid att borsta tänderna och äta tomater…”
Ovan nämndes befolkningsfrågans två sidor, kvantitativ och kvalitativ, 
där en förskjutning skedde mot kvalitativa aspekter som tog sig rasbiolo-
giska och rashygieniska uttryck vid förra seklets början. Under 1930- talet 
sker ytterligare en förändring i Sverige.76 Befolkningspolitik samman-
kopplas med välfärdspolitiska reformer som sågs som en fråga om fördel-
ning av resurser i syfte att fördela ansvaret för försörjningsbördan för 
barn, vilket i sin tur skulle stimulera barnafödandet. Detta innebar att be-
folkningspolitik blev en ”hävstång” för sociala reformer som skulle möj-
liggöra bättre vård och uppfostran av barn men även hade arvshygieniska 
inslag (Palmblad 1990:148f).77 En utbyggnad av sjuk- och hälsovård 
innefattade både botande och förebyggande insatser, framstod som vikti-
gaste socialpolitiska reformen (Johannisson 1990:68). Begreppet folkhäl-
sa kom mer i centrum och 1938 institutionaliserades det genom Statens 
institut för folkhälsa (Johannisson 1990:66). Dess inrättande grundades 
bland annat i en önskan att utveckla upplysningsverksamheten, d v s man 
såg ett folkuppfostringsproblem. Det innebar en ökad satsning på före-
byggande verksamhet och även en markering att folkhälsa inte sågs som 
medicinskt fält utan som samhälls- och beteendevetenskapligt (Olsson 
1997:71), därav placering under Socialdepartementet och inte Medicinal-
styrelsen.
 De konkreta reformer som beslutades under 1930-talet gällde moder-
skapspenning och mödrahjälp, förbud att avskeda p.g.a. äktenskap/gravi-
ditet. Flera påtänkta reformer sköts upp av ekonomiska skäl (Olsson 
1997:74). Reformerna var ”länkade” (Hirdman 2000:122) till varandra 
vilket också belyses av det citat som fått sätta rubrik på detta avsnitt, 
”Människor måste vänjas vid att borsta tänderna och äta tomater…”. 
Meningen fortsätter; ”innan de kommer att uppskatta det slagets kon-
sumtion och likadant är det med förnuftigt anordnade bostäder” (Myrdal 
1930). Hygien, munhygien, diet- och näringsfrågor och boendefrågor re-
formerades således samverkande. Konkret gällde det befolkningspolitik, 
familjepolitik, skolpolitik och folkhälsopolitikfrågor (Olsson 1997:83). 
Detta framstår tydligt för tandvårdsbeslutets del i propositionens skriv-
ning i avsnittet som gäller barntandvårdens avgränsning i fråga om bar-
nens ålder, riktad till barn och behovet av profylax, redan i moderlivet. 
Man konstaterar att

”För en sådan verksamhet har numera särskilda förutsättningar skapats ge-
nom kungörelsen den 21 juli 1937 (nr 745) angående statsbidrag till före-
byggande mödra- och barnavård” (1938:127:22).



72

Sammantaget anser jag att beslutet om en folktandvård bör ses i det per-
spektiv som innebär att det uppfattas som en del av nationalstatens mo-
dernisering.

Ur retoriken kring folktandvårdens tillblivelse
Jag återvänder nu till retoriken och debatten kring folktandvårdens tillbli-
velse, och fokuserar de teman som ännu inte berörts, nämligen det natio-
nella och även det rasistiska som finns att känna igen som genomgående 
tema i texterna. I debatten kring tandvården ser vi framgent ordvänd-
ningar som jag vill uppmärksamma. Inför den första riksdagsmotionen 
(1904) hade dess upphovsman, Wavrinsky bland annat lyssnat på ett före-
drag av en lärare vid Tandläkarinstitutet. Föredraget hette ”Hvad kan 
tandläkaren göra för nationen”. Wavrinsky formulerade i sin motion78 att 
”Ett folks hälsa är källan till dess kraft, dess andliga såväl som dess mate-
riella. Att bevara och utveckla släktets hälsa borde väl därför utgöra en af 
de allra främsta omsorgerna för hvarje nation, om icke den allra främsta”. 
Han skriver vidare, efter att ha föreslagit en professur i hälsovård att

”Det högsta stående af alla forntida folk, det grekiska, hade sin omsorg om 
hälsan att tacka för icke endast sin utomordentliga kraft gentemot de stora 
barfotafolken, utan också sin andliga öfverlägsenhet. I den mån de vårdslö-
sade eller undergräfte sin hälsa, blefvo njutningslystna och dådlös, dukade 
de och deras kultur under för barbarerna. Sammaledes med romarna.”

Tandvård ställs i texten således i motsättning och i kamp mot barbari och 
vård ses i samband med ”andliga öfverlägsenhet”. Kultur är biologisk till 
sitt ursprung och ett uttryck för ett folks väsen (Palmblad 1990:142) vil-
ket är direkt rasbiologiska tankar.
 Som nämnts bildades Svenska Nationalförbundet för Munhygienens 
främjande år 1910 (både med en internationell överställd kommitté och 
nationella lokalföreningar). I samband med bildandet hölls ett föredrag 
jag väljer att citera ur, då det visar hur tandvård och munhygien skrevs in i 
den rådande rashygieniska diskursen och därmed artikulerar den rasistis-
ka underströmmen inom hygienismen.

”I den kamp för rashygien och mot degenerationens tecken, som det förr el-
ler senare blir en bjudande nödvändighet att upptaga för den vita rasen i sin 
helhet och icke minst för de germanska folken, ja ledsamt nog, såvitt jag för-
står, alldeles särskilt för vårt folk, är omsorgen om munhygienen blott ett 
led, om ock ett viktigt led.” (Lagerlöf 1914, citerad i Lindblom 2004:120).

Ytterligare ett exempel som både illustrerar hygienismens undervisande 
sida direkt kopplad till kulturförädlade argument kan läsas i ett ”upp-
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rop”, skrivet 1925 av Mellersta Norrlands Tandläkareförening till folk-
skollärarna. Det gällde att de borde införa obligatorisk tandborstning i 
skolorna vilket då skedde på flera håll. De citerar historikern Grimberg 
”Näst smuts och snuskighet finns det knappast något som ger ett så på-
tagligt intryck av kulturell efterblivenhet som vanskötta tänder…” (Bäck-
man et al 1988:78).
 I de utredningar som föregick inrättandet av folktandvården talas om 
”tandvård för folket”, ”tandvård kunna beredas vårt folk”, ”allmän 
tandvård” och ”folktandvård” ömsom och synonymt. Den outtalade syft-
ningen är på nationens folk, d v s ”svenskarna”. (se 1938:127:4ff). I själva 
hemställan används begreppet folktandvård (ibid:113). Etableringen av 
Folktandvården får sägas ingå i den nationella integration av alla befolk-
ningsskikt (Johansson 2000:332) genom sociala reformer som folkhem-
met syftade till (Johansson 2000:326). I det följande avser jag att säga nå-
got om folkhemstankens relation till migration och invandrare.

Folkhem och Migration
Folkhälsopolitiken och folkhemspolitiken kan historiskt sett sägas ha va-
rit präglad av oro för oordning, orenhet, det avvikande och det främman-
de (Olsson 1997: 20) och diskursiva moment var nationalistiska och ras-
hygieniska (ibid:67). Detta reser en fråga om vad folkhemstanken innebar 
i relation till migration och till invandrare. Ett kort svar är att den inte 
innebar öppenhet för invandring. ”Nationell enhet var en bärande idé 
men den enheten tenderade att bli avgränsad mot omvärlden och vad som 
upplevdes som icke-svenskt” och en generell idé var att slå vakt om den 
infödda befolkningen och deras intressen (Johansson 2000: 333). Denna 
koppling, mellan ett intresse för befolkningen och för migration, artikule-
rades även tidigare. Det första formaliserade uttrycket var en debatt som 
var samtida med debatten om tandvården. Den rörde en skärpt invand-
ringskontroll som aktualiserades 1907 i riksdagen (Öberg 1994:30). De-
batten ledde till ett utarbetande av en utvisningslag som kom att ske 1914 
(ibid:30f) som i princip inte innebar något avsteg från den ditintills fria 
invandringen. Vad den istället gjorde, var att den angav en rätt att utvisa 
en person, om denna utgjorde en fara för säkerheten eller ligger den svens-
ka fattig- och sjukvården till last. Kursiveringen är min och avser att lyfta 
fram sambandet mellan vård och migration. Motiveringarna i debatten 
var öppet rasistisk och antisemitisk och syftade till att förhindra degenere-
ring av det svenska folkmaterialet. Ytterligare krav på skärpning av in-
vandringskontroll artikulerades, bland annat för att värnandet om den 
rena svenska rasen inte fått tillräckligt utrymme (ibid).
 Nils Öberg (1994) visar i sin statsvetenskapliga avhandling att det finns 
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en direkt koppling mellan de välfärdstatliga institutionernas tillhandahål-
lande av sociala rättigheter och invandringspolitikens utveckling i Sverige. 
Det finns historiskt sett en koppling mellan en allt restriktivare invand-
ringspolitik och en utveckling av invandrarpolitiken i en mer inkluderan-
de riktning för de som väl invandrat (se även Songur 2002). Detta gäller 
såväl sociala som politiska rättheter (Öberg 1994:29). Det hänger sam-
man med att välfärdstatens allt större ansvarstagande, för både medbor-
gare och permanent boende, anses förutsätta att antalet individer som 
omfattas av omsorgen avgränsas (ibid:12). Tanken är nu att skissera en 
snabb bild, baserad på Öberg av utvecklingen av invandringspolitiken 
och invandrarpolitiken (eg tillgång till ”civila”, ”sociala” och ”politiska” 
nyttigheter i Thomas Marshalls (1950) terminologi) från den epok som 
berörts fram till dagens tandvårdslag, som uttrycker att den omfattar 
”hela befolkningen” i vilken invandrare inkluderas. Invandringspolitiken 
kan schematiskt delas in i ett fyra perioder som föregick den nu pågående 
och femte.
 Den första perioden räknas från 1860-1917. Invandringen var fri och 
staten tog inte på sig några åtaganden gentemot utlänningar. Det fanns 
heller ingen välfärdspolitik generellt sett. Den andra perioden tog sin bör-
jan 1917 genom att en skärpning av utlänningskontroll då infördes. Det 
gällde krav på pass och visum, d v s en ”förhandsgranskning” infördes 
(ibid:32). Under denna perioden, som kan räknas vara fram till 1945, utö-
kades kraven till att även gälla krav på boende, arbetstillstånd och anmäl-
ningsplikt för arbetsgivare. År 1927 övergick tidigare regleringar och ad-
ministrativa tillvägagångssätt till stadgad lag, den första utlänningslagen 
(ibid:36f). Skärpningarna av utlänningskontroll möttes inte av invandrar-
politiska åtaganden och de sociala och politiska rättigheterna var förbe-
hållna svenska medborgare. Tredje perioden varade från 1945 till 1970-
talets början och kännetecknades av delvis reglerad arbetskraftsinvand-
ring och arbetsmarknadspolitiska överväganden och omfattande inflöde 
av utländsk arbetskraft till Sverige. Under 1950- och 60-talet skedde en 
medveten rekrytering av utländsk arbetskraft. Invandringen under denna 
period kombinerades med en successiv utveckling mot en icke särbehand-
lande välfärdspolitik. Invandring hade, i början av 1960-talet, ”uppgrade-
rats” till ett permanent fenomen och det hade blivit nödvändigt att ta upp 
frågor som rörde invandrarnas sociala och politiska ställning, annorlunda 
uttryckt sattes de invandrarpolitiska frågorna på agendan (ibid:56). Den 
fjärde perioden, från 1970-talets början till 1989 präglades av att arbets-
kraftsinvandringen stoppades och invandringen övergick till en reglerad 
flyktinginvandring, en reglering som ökade successivt. Denna kombinera-
des med en utökning av ”sociala nyttigheter” och politiska rättigheter 
(ibid:29). Från 1989 har invandringen präglats av en stark kontroll med 
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regeln om pass, arbets- och uppehållstillstånd som huvudregel, i stället att 
som tidigare, ha varit undantag från huvudregeln (ibid:82; se även 
Hydén&Lundberg 2004).
 Att ytterligare fördjupa temat från den invandringspolitiska vinkeln 
skulle falla utanför avhandlingens tema men jag vill uppehålla mig lite till 
vid den invandrarpolitiska aspekten.79 Tanken är att med hjälp av Öbergs 
klassificering finna en övergång från den epok då den offentliga tandvår-
den inrättades med en nationalistisk och rasistisk retorik till det förhål-
lande att den nu gällande tandvårdslagens (SFS 1985:125) mål som ut-
trycks som ”god munhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolk-
ningen” samt att den skall läsas mot bakgrund av vad som uttrycks i den 
nu gällande integrationspolitiken (prop 1997/98:16). Där uttrycks att den 
etniska och kulturella mångfalden i samhället bör speglas inom olika om-
råden, till exempel vård (ibid:25). Som vi sett kan denna förändring sägas 
ha skett successivt.
 Utvecklingen mot jämlikhet i fråga om sociala villkor för invandrad be-
folkning fick en officiell förankring 1968 då Invandrarutredningen (IU) 
tillsattes. Dess direktiv var att invandrare skulle ”få en tillfredsställande 
social och kulturell service”. I den kommande proposition uttrycktes att 
”invandrare skulle ha möjlighet att leva på samma standardnivå som den 
inhemska befolkningen (Öberg 1994:57f). Detta var en helt ny officiell 
principiell syn på invandrares ställning i samhället. Det viktiga här är, som 
Öberg understryker själva artikulationen av ett jämlikhetsmål (ibid:61).
 När det gäller konkret ”social omvårdnad i vidsträckt mening” 
(Öberg:58 citat ur prop 1968:142:89) hade sedan tidigare i praktiken 
skillnader mellan invandrare och medborgares rättsliga ställning utjäm-
nats genom internationella överenskommelser som gav ”utlänning i 
Sverige i väsentliga avseende samma rätt till sociala förmåner som svenska 
medborgare” (prop 1968:142 citerad i Öberg). Enligt samma proposition 
förelåg det ”inga stora skillnader” mellan utländska och svenska medbor-
gare ”bl.a. i fråga om socialhjälp, barnbidrag, allmän tilläggspension, 
sjukförsäkring…” d v s i stort sett samma förmåner gällde för bofasta 
icke-medborgare (ibid: 59).
 Tandvårdens mål idag är ”god munhälsa och tandvård på lika villkor 
för hela befolkningen” och den skall relateras till integrationspolitiken 
(prop 1997/98:16). Detta är de formella förutsättningarna för tandvår-
den. Relaterade till integrationspolitiken ger de upphov till en rad möjliga 
forskningsfrågor i förhållande till ”det mångkulturella” varav några, mer 
specificerade och avgränsade till tandhygienisters arbete adresseras i den-
na avhandling.
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Tandhygienisternas etablering och folkhälsoarbete
Syftet med ovanstående historiskt inriktade avsnitt om hygienismen och 
det sociala reformarbetet i vilket tandvården ingick, har varit att ge en 
bakgrund mot vilken tandhygienisternas etablering kan framstå i relief.
 Från år 1917, då en utredning skrevs om ”Tandvård för skolungdom” 
har diskussioner om tandvård inbegripit ”tandläkarens hjälpkrafter” 
(prop 1938:127:10), d v s berört andra yrkesgrupper inom tandvården. 
Det har, enligt min bedömning, formulerats ur två motstående perspektiv: 
dels som en möjlighet att kunna fylla vårdbehov med personal med kor-
tare utbildning, dels som en risk att personalgrupper med lägre utbildning 
skulle innebära en försämring av vårdens kvalitet. Dessa diskussioner har 
gällt dentister, tandtekniker, tandsköterskor och tandhygienister. Detta 
innebär att tandhygienisternas framväxt historiskt är intimt förknippad 
med en relation till tandläkarna som profession. Min avsikt är inte att gå 
in i detta närmare eftersom frågeställningen ligger utanför studiens ram. 
Dock är det tydligt att relationen de båda professionerna emellan präglats 
av frågor som rör ansvars- och kompetensområden som sammanhänger 
med att tandvården kan sägas bestå av två aspekter. Dels tandsjukvården 
som syftar till att reparera skador och läka sjukdom, dels tandhälsovården 
vars syfte är att främja god hälsa och förebygga att sjukdom alls uppkom-
mer men även stanna upp pågående sjukdom (Widenheim 1997:6). Denna 
distinktion kan grovt sett sägas formera gränsen mellan tandläkares och 
tandhygienisters domän men det finns en gråzon dem emellan. Även tand-
läkare arbetar förebyggande.80 Som bör ha framgått etablerades tandvår-
den grundat i en förebyggande ansats inom ett folkhälsotänkande (Nettle-
ton 1992:43).
 Tandhygienisternas arbetsområde kan sägas ha vuxit fram i ett triangel-
drama mellan tandläkare, tandsköterskor och dem själva och jag vill ta 
avstamp omkring 1920. En tandläkare och debattör, Hammarlund förslog 
1922 att tandsköterskornas arbetsuppgifter skulle utökas med puts av 
fyllningar, undervisning om munhygien, borttagande av tandsten.81

Argumenten som talade för detta var att öka tillgången till tandvård ge-
nom att avlasta tandläkaren vissa uppgifter. Intressant i sammanhanget är 
att han hade den profylaktiska munvården med hygienister som fanns i 
USA som rollmodell. År 1905 hade där den första hygienisten utbildats, 
egentligen en tandsköterska som fått speciell utbildning i profylaktisk 
vård. En tandhygienistutbildning hade formaliserats 1913 (Bäckström 
1986:20; Rosenlind 2000). Förslaget om en liknande inriktning på vården 
vann inte gehör i Sverige och det kom att dröja till 1968 innan tandhygie-
nistutbildning startade i Sverige (Bäckman 1988:58).82

 Åren däremellan – cirka 45 år – gjordes ytterligare utredningar med 
förslag på alternativa och kortare tandvårdsutbildningar, dels 1928 där 
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”hjälpkrafter” utöver tandsköterskor avstyrktes av sakkunniga (SOU 
1988:26) och 1935 i sjukvårdskommitténs betänkande om en folktand-
vård. I utredningarna ”Betänkande angående folktandvård” (1935) och 
”Folktandvårdsförslaget” (1937) nämner inte frågan (Tandvårdshögsko-
lan, Mah) och inte heller i själva beslutet om en folktandvård berörs om 
det finns behov av en ny yrkesgrupp eller en förändring av tandsköter-
skornas uppgifter (ibid). Dock togs frågan om en tandhygienistutbildning 
upp i 1946 i en utredning angående tandläkareutbildning utan framgång 
(Tandvårdshögskolan, Mah:162; SOU 1988:30:26). År 1957 föreslogs 
återigen en utredning en utbildning för tandhygienisterna och tänktes 
framför allt vara centrala i barntandvården (kariesregistrering, tandstens-
borttagning/puts) och därigenom medföra en rationalisering av tandvår-
den. Tandhygienisterna skulle även stå för en ”ökad upplysningsverksam-
het om tandsjukdomarnas uppkomst, förebyggande och skadeverkningar 
direkt till allmänheten, lärarkategorier och hälsovårdande personal” 
(SOU 1988:30:27) men även olika former av fluorbehandlingar (Tand-
vårdshögskolan, Mah:163). Frågan bordlades 1961 och först 1966 (efter 
en förfrågan från statsrevisionen 1964) uppdrogs åt skolöverstyrelsen och 
Medicinalstyrelsen att ta fram en läroplan (SOU1988:30:27). Motivet var 
en rådande brist på tandläkare och därför ett faktiskt behov av att avlasta 
dem. Vid Tandvårdshögskolan i Malmö skrevs i en intern skrivelse år 
1964 angående en tänkt studieplan, att hygienisterna till viss del skulle 
avlasta tandläkarna men viktigare var att ”behövliga åtgärder av profy-
laktisk art, som f.n. tillgodoses i otillräcklig omfattning, skulle bli tillgäng-
liga för allmänheten i större utsträckning”. År 1968 startade den första 
utbildningen, på försök på två orter, Örebro och Malmö, i regi av yrkes-
skolan men i samarbete med Örebro läns landsting respektive Odontolo-
giska fakulteten. Utbildningen var 1-årig och efter brittisk modell och 
med brittisk medverkan genom lärarinsatser i något fall och i andra fall 
genom att läraren var tandhygienist, utbildad i Storbritannien (Bäckström 
1986:143). Vid de första utbildningarna krävdes tandsköterskeutbildning 
och erfarenhet från sådant arbete, ett förkunskapskrav som kom att för-
svinna 1988 då även en förlängning skedde till 2 år. Utbildningen övergick 
samtidigt till att vara en högskoleutbildning om 80 poäng. Från år 1991 
utfärdas legitimation av Socialstyrelsen.
 Arbetsuppgifterna har i stort sett varit desamma sedan starten om än 
utökats. Min bedömning är att tandhygienisterna som yrkesgrupp stärkts 
successivt och gått mot en stigande professionalisering och självständig-
het. Utbildningen har breddats och utökats. Deras roll inom barn- och 
ungdomstandvården, äldretandvården har stärkts likaväl som inom tand-
vårdens organisering och ledning. Utöver detta har de fått en roll inom 
odontologisk forskning.
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Tandhygienisternas profession ur ett genusperspektiv
Tandhygienister som yrkesgrupp har vuxit fram som en av tandvårdens 
”hjälpkrafter” vilket gör att det finns utrymme att se på tandhygienister-
nas profession ur ett genusperspektiv med en historisk återblick på tand-
vårdens yrkesgrupper. ”Tandvården tycks kanske vid en första anblick var 
könsneutral” skriver Gena Weiner och fortsätter, med skoltandvård som 
exempel, ”men om vi undersöker vem som skötte det praktiska handha-
vandet av skoltandvården framträder ett könsmönster” (Weiner 1998). 
Hon avser de många kvinnliga småskollärarinnorna och folkskollärare 
som var engagerade i skoltandvårdens handhavande under dess pionjär 
tid och i skolans ”hälsofostran”. Hon tänker även på mödrarna i hemmen 
som utsågs till huvudansvariga för barnens tänder (vilket hon blev redan i 
sitt möte med mödravårdcentralen något längre in på seklet). Weiner lyf-
ter även debatten kring de ”kvinnliga hjälpkrafterna” som tycktes utgå 
från att kvinnor passar bättre än män till dessa sysslor (ibid). Själva beho-
vet av ”hjälpkrafter” sätts i samband med skoltandvårdens utveckling 
(Bäckman et al 1988:54). Weiner sätter även in ”fluortanten” i skolorna 
från 1960-talet i detta genusperspektiv. Som exempel citerar Weiner ett 
betänkande ”Om tandvård för skolungdom” från 1917 som uttrycker att 
under ”sitt arbete med tandvården har tandläkaren behov av ett biträde, 
helst ett kvinnligt sådant”. Ur samma betänkande hämtar Bäckman et al 
(1988) följande citat.

”Om en kvinna med utbildning eller vana som sjuksköterska finnes att tillgå, 
är det naturligtvis fördelaktigt att anställa en sådan. Nödvändigt är det 
emellertid icke. Vilken kvinna som helst med sinne för renlighet och med ett 
gott handlag för praktiska sysslor kan användas för uppdraget, under förut-
sättning att hon tillika är skrivkunnig.”

Var då alla tandläkare män? Även om man kan få det intrycket har det 
funnits kvinnliga tandläkare sedan 1800-talets slut. De ifrågasattes dock 
som självständiga yrkesutövare utifrån ”en tidstypisk allmänt nedvärde-
rande kvinnosyn” vilket göra att vi bör förstå deras ställning inom tand-
vården mot bakgrund av deras ställning i samhället i övrigt. Det fanns 
även inslag som var ”infekterade” i debatten under förra seklets första år-
tionden som gällde ”huruvida män och kvinnor hade samma förutsätt-
ningar att bli ’fullgoda’ tandläkare (Lindblom 2004:86f).83 Det väsentliga 
ur denna historiska återblick är att lyfta fram hur tandvårdens yrkesgrup-
per från början varit ”könade”.84 Med detta menar jag att genus varit en 
integrerad del i professionens framväxt och praktik. Detta förhållande de-
lar tandvården med vården i övrigt och jag drar paralleller till relationen 
mellan läkaryrket och sjuksköterskeyrket. Karen Davies (2003) skriver:
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“Doctors and nurses belong to two different collective bodies which embody 
historical constructions of masculinity and femininity – which in turn have 
influenced how members of each corps have seen and worked with the other 
and how they approach each other even in the present day” (Davies 2003).

”Kollektiv kropp” ska här förstås som ett metaforiskt uttryck för profes-
sionernas respektive kunskapsdomäner, kollektiva värden och arbetssätt 
(ibid:722). Davies menar vidare att det finns en association mellan sjuk-
sköterskans yrke och en specifik form av idealiserad, vårdande femininitet 
som jag menar äger sin parallell när det gäller tandvårdens ”hjälpkrafter”. 
Genom en överföring av dessa resonemang, vill jag argumentera för att de 
feminina egenskaperna också inom tandvården konstruerades i relation 
till den tidens maskulinitet och intagit en underordnad roll. Som Davies 
skriver: ”masculinities and femininities actively shape institutional poli-
cies, practices and procedures” (Davies 2001:27). Tandläkarprofessionen, 
likaväl som andra professioner, är oupplösligt associerad med en specifik 
maskulinitet (Davies 2003:725) som är ”invävd i professionen” (Davies 
2001:31). Ur ett sådant perspektiv framstår tandläkarens professionella 
autonomi och aktörskap som otänkbar utan service med förberedande, 
uppföljning och administration som utförs av kvinnliga ”hjälpkrafter” 
(Davies 2003:727). Davies synliggör således hur genusrelationer och do-
minansförhållanden sammanvävts i den historiska konstruktionen av oli-
ka vårdyrken (ibid:728). Det finns dock en pågående process inom vården 
av ifrågasättande av dessa relationer och dess begränsningar som även 
innebär en omdefiniering av professionerna (Davies 2001:64ff; Davies 
2003:727).85

Betoning på förebyggande vård
Som framgått har det för tandvårdens del, skett en stärkning av betoning-
en på förebyggande vård de senaste decennierna vilket stärkt tandhygie-
nisternas roll och den förutsägs stärkas ytterligare. Ulf Olsson (1997) har 
analyserat folkhälsodiskurser och den grundläggande synen på begreppet 
hälsa i svenska offentliga utredningar om folkhälsofrågor med fokus på 
hälsoupplysning (dock inte med intresse för oral hälsa). Han kom fram till 
att historiskt sett har graden av folkhälsoperspektiv varierat. Vidare att 
det är rimligt att dela in folkhälsodiskurserna i tre perioder utifrån hur in-
ställningen till upplysning och därmed förebyggande vård har varierat. 
Epokerna är 1930-40-tal, efterkrigstiden och från 70-talets slut till 90-ta-
lets början. Under den första perioden var hälsoupplysning betonat, det 
tonades sedan ned under efterkrigstiden samtidigt som de samhälls- och 
beteendevetenskapliga perspektivet som tidigare funnits uteslöts, så även 
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begreppet ”folkhälsa”. Detta sammanhänger med att sjukvårdssystemet 
expanderade kraftigt under perioden 1950 till 70-talen (ibid:90). Vid slu-
tat av 1970-talet slutligen, blev hälsoupplysning och levnadsvanor igen i 
fokus och begreppet ”folkhälsa” återkommer i utredningarnas språkbruk 
(ibid:99). Förändringarna innebär att samhälls- och beteendevetenskaper 
återigen tilldelades en roll i problemformuleringarna av hälsa. Begreppet 
hälsa fick en vidgad innebörd som innefattar både fysiska, psykiska och 
sociala faktorer, nära kopplat till livskvalitet och välfärd. Hälsa gavs en 
kollektiv betydelse och knöts till den allmänna välfärdspolitiken.86 Det 
skedde s a s en återknytning till 1930-talets vida hälsobegrepp (ibid:101). 
Som jag tolkar den utveckling Olsson tecknar, sammanfaller den i stora 
drag med tandvårdens hälsosyn med det förbehållet att tandvården kan 
sägas ha legat före den allmänna i omorienteringen på 1970-talet mot fö-
rebyggande vård. För tandvårdens del innebar det att ett mer ”planmäs-
sigt och organiserat” (Halling&Unell 1996) arbete inleddes under 1960-
talet. Tandhygienisternas utbildning etablerades 1968. Jag vill också resa 
tanken, att det är möjligt att se en kontinuitet för tandvårdens del när det 
gäller förebyggande vård. Etableringen av tandvården skedde grundad i 
förebyggande arbete och att sådant har funnits med som en ”ständig un-
derström” i form av en diskussion men också som en integrerad del av 
tandläkarnas arbete. Kanske kan man beskriva den förebyggande tand-
vården som ett timglas – det startar med bred formation, för att smalna av 
i en mellanperiod, för att sedan återigen breddas och utvidgas ytterligare. 
Sammantaget vill jag mena att detta dels stärker tandhygienisternas roll, 
dels tydliggör att deras arbete framträder, både historiskt sett och idag, i 
ett folkhälsoperspektiv.
 Som berörts ovan genomsyras folkhälsoområdet av en etisk problema-
tik – en spänning mellan individens och samhällets intressen vilken gäller 
all förebyggande verksamhet (Olsson 1997:21). I nästa avsnitt kommer 
jag att utveckla detta vidare med hjälp av Foucaults begrepp biomakt men 
också utveckla resonemangen om folkhälsoperspektivets ”dubbla ansik-
te” som innefattar både manipulerande och frigörande processer.

Biomakt och governmentalitet
Om folkhälsobegreppet, som i sig anger en kollektiv inriktning (Olsson 
1997:13), kan sägas besitta en dubbelhet i betydelsen att det innefattar 
aspekter av omsorg, parallellt med manipulerande och kontrollerande 
drag (Johannisson 1990), brukar det senare draget sägas vara i fokus hos 
Foucault (ibid; Olsson 1997) i hans inledande studier av bland annat den 
historiska framväxten av den moderna medicinen. Min avsikt är nu att 
delvis gå bortom en sådan läsning.
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 Foucault introducerade ett maktbegrepp med vilket han kan sägas ope-
rationalisera folkhälsoarbete – hur det går till när patienterna kommer in i 
bilden. Foucault myntade ett begrepp som fångar innebörden i alla de oli-
ka tekniker och praktiker som utvecklats från 1600-talet och framåt. Han 
kallar det bio- politik eller biomakt (Foucault [1976]2002a:141) och me-
nar att det är ett av det modernas karaktärsdrag. Begreppet syftar på de 
former av makt som utövas över människor som levande varelser, krop-
par och som art. Emellertid riktas de inte till ”människan-som-kropp” ut-
an till individen i egenskap av en del av en ”befolkning”, en massa. De 
riktas till ”man-as-spieces” (Foucault 2003). Detta innebär att i begreppet 
biomakt sammankopplas frågor kring individuella kroppar med ”issues 
of national policy and power”(Gordon 1991:4). Foucault hjälper mig 
därmed att länka samman individuell patientnivå med ”befolkningsfrå-
gor” och röra mig längs ”tvärstrecket mellan individ och kollektiv”.
 Foucault delar in bio- politiken i två aspekter, mikro- och makropolitik 
och skiljer därför på två slag av makttekniker. Dels de reglerande som är 
riktade mot ”befolkningen” i sin helhet, dels de disciplinerande som är 
riktade mot människors kroppar (Foucault [1976]2002a:141). Det finns 
makttekniker som riktas mot alla de variabler som ”finns i korspunkten 
mellan de rörelser som hör livet till och de verkningar som utgår från in-
stitutionerna” (Foucault [1976] 2002a:50). Teknikerna ”tränger in i krop-
pen, hälsan, sätten att äta och bo” (ibid:144). När det gäller studiet av 
dessa tekniker vill jag framhålla att Foucault prioriterade studiet av mak-
tens mikrofysik.
 Dessa tekniker hänförs till en ”styrningsmentalitet” i det moderna sam-
hället (Olsson: 1997:44), som kan sammanfattas till ”government in the 
name of truth” (Gordon 1991:8) som Foucault benämner ”governmenta-
lity” (Foucault 1991:102).87 En politisk rationalitet med strävan att verka 
genom problematisering, reglering och modellering (Lindgren 2003:369). 
Det är viktigt att framhålla att makt ges en specifik tolkning. Det skall inte 
uppfattas som ”en institution och inte som en struktur” (Foucault 
2002a:104) och inte heller som en repressiv instans med specifika agenter. 
Inte heller som att något som kan ägas av somliga (Olsson 1997:39). Det 
skall istället uppfattas som ett produktivt nätverk som finns på alla nivåer 
i det sociala livet. Detta gör att Foucault föredrar att tala om ”maktrela-
tion” framför ”makt” (Foucault 1988:11). ”I mean that in human rela-
tions, whatever they are –whether it be a question of communicating ver-
bally […] or a question of a love relationship, an institutional or economic 
relationship – power is always present” (ibid).
 Foucault kan sägas definiera maktrelation som ”the relationship in 
which one wishes to direct the behavior of another” (Foucault 1988:11) 
och analysen av sådana går att förlägga på tre nivåer, dels som maktrela-



82

tioner mellan individer som strategiskt ”spel” mellan dem, dels som något 
som kan kallas ett tillstånd av dominans.88 Det sista slutligen är de “go-
vernmentala” teknikerna (Foucault 1988:18). ”I say that governmentality 
implies the relationship of self to self, which means exactly that, in the 
idea of governmentality, I am aiming at the totality of practices, by which 
one can constitute, define organize, institutionalize the strategies which 
individuals in their liberty can have in regard to each other” (Foucault 
1988:19).
 Foucault bygger sina resonemang på sina tidigare utvecklade idéer om 
en inbördes relation mellan makt och vetande. Han ser dem som ömsesi-
digt beroende (Foucault [1976] 2002a:104ff). Tanken är att kunskapsob-
jektet s a s inte ”upptäcks” utan att det uppkommer i den språkliga och 
sociala praktiken, i diskursen (Foucault [1971]2001; Olsson 1997:35). 
Diskursen finns således genom sin praktik och ”det är just i talet som 
makt och vetande kopplas samman” (Foucault [1976] 2002:110). Det är 
hela detta ”paket” av makt, vetande och praktiker som Foucault kallar 
diskursiv praktik. Centralare för denna studie är dock att begreppsparet 
makt/kunskap möjliggör att lyfta ett mer fundamentalt problem, uttryckt 
i begreppsparet sanning/subjekt.89 Intresset gäller sanningens roll i indivi-
dens förhållande till sig själv och konstitueringen av sig själv som subjekt 
(Foucault 1988:10; [1976] 2002b:10). Denna innefattar självövningar 
kallad ”omsorg om sig själv” (Foucault [1976] 2002b,c). I denna mening 
förstår jag makten som ”produktiv”. Det syftar på att personerna villigt 
säger ”ja” till vissa beteenden som ett resultat av självdisciplinering och 
identitet (Potter&Wetherell 1991:84). Detta kan bättre uttryckas som att 
individen konstituerar sig som ett ”vetande subjekt” som i sitt handlande 
åberopar de olika föreskrifterna gällande värderingar och handlingsregler 
(Foucault [1976]2002b:10:26).90 I en pedagogisk situation innebär det 
att kunskap om ”vad som är bäst” kopplas samman med att veta ”hur 
man gör” och vidare till att lära andra detta. Maktrelationer producerar 
på så vis personer eller subjekt med kunskap om sig själva om vad det vill 
säga att var människa, ”att vara en levande art i en levande värld, att ha en 
kropp, att ha livsvillkor […] att ha individuell och kollektiv hälsa” (Fou-
cault [1976]2002a:143). Biomakt ”in action” är pedagogisk. Det pedago-
giska har både en ”neråtgående” rörelse som motsvarar policy och en 
”uppåtgående” rörelse. Den senare ”ensure the uppward continuity of the 
forms of government” (Foucault 1991:92) syftande till att förmå patienter 
att konstituera sig som vetande subjekt och utöva en omsorg om sig själv. 
”To care for self is to fit one´s self out with these truths. That is where 
ethics is linked to the game of truth” (Foucault 1988:5)
 Att följa en regel för uppförande innebär inte att en handling kan kallas 
”moralisk” i den bemärkelse som avses här, som lägger till en dimension 
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av subjektifiering, självomvandling, utöver själva handlingsregeln.91 Sna-
rare innebär ”moralisk”

”att personen står i ett visst förhållande till sig själv; det förhållandet är inte 
bara ’medvetande om sig’ utan konstituering av sig som ’moraliskt subjekt’ 
varvid individen avgränsar den del av sig själv som utgör objektet för denna 
moraliska utövning, definierar sin position i förhållande till den föreskrift 
han följer, bestämmer sig för ett visst sätt att vara som skall gälla som mora-
liskt självförverkligande; och för att göra detta arbetar han med sig själv, 
studerar sig själv, kontrollerar sig, prövar sig, förkovrar sig, omvandlar sig” 
(Foucault [1976]2002b:28).

Detta självets förhållande till sig själv är vad Foucault även kallar för etik. 
En annan viktig aspekt är att ”det finns ingen särskild moralisk handling 
som inte står i förhållande till hela det moraliska uppförandet” (Foucault 
[1976]2002b:28) vilket jag tolkar som att handlingar får sin betydelse i 
förhållande till sin kontext, en bredare social praktik. Omsorgen om sig 
själv implicerar på så vis komplexa sociala relationer (Foucault 1988:7) 
till vänner, vägledare och rådgivare och historiskt sett har självomsorgen 
haft en växelverkan med medicinsk praxis (Foucault [1976]2002c:54). I 
en viss mening är således omsorgen om sig själv social, förstådd både i en 
bredare mening motsvarande ”en social hälsosyn”, personens plats i ett 
samhälleligt kollektiv men även i en snävare mening så till vida att ”om-
sorgen om sig själv” vävs samman med kommunikation med andra (se 
även Foucault [1976]2002c:51). Det kan gälla vänner, lärare och råd-
givare.

Governmentalitet, frihet, etik och motmakt
Jag nämnde att Foucault fokuserar manipulerande och kontrollerande 
processer i begreppet biomakt och governmentalitet. Tanken är nu, att ge-
nom min läsning, gå bortom en sådan tolkning och uppmärksamma att 
det inte utesluter utrymme för frigörande processer. Detta syftar även till 
att uppmärksamma att folkhälsoarbete som bedrivits historiskt sett har 
bidragit, och gör så alltjämt, till både ökad livslängd och livskvalitet.92 En 
läsning av speciellt den senare Foucault ger rika möjligheter till det, främst 
genom begreppen etik och motmakt. Det är framför allt dessa dimensio-
ner jag tagit fasta på i avhandlingen som intressant i förhållandet mellan 
biomakt och migrationsrelaterade frågor.
 Det maktbegrepp som skisserats ovan, innebär att makt genomsyrar al-
la mänskliga relationer. Makt framstår som en oundviklig del av varje as-
pekt av mänskligt liv. Det framstår inte som en anomali, som ett undantag 
då en idealt tänkt ”frihet” gått förlorad. Om makt är immanent i var rela-
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tion och om människans ontologiska villkor är relationellt93 följer att 
Foucault ”ytterst bidrar […] till att synliggöra förutsättningarna för våra 
liv och för vårt sätt att tänka om det” (Olsson 1997:40).
 Att se makt och frihet som ömsesidigt uteslutande och som varandras 
motsatser är således främmande genom Foucaults perspektiv, snarare är 
frihet maktens förutsättning, ”there cannot be relations of power unless 
the subjects are free” (Foucault 1988:12). När makt vidare definieras som 
”wiches to direct the behavior of another” (ibid:11) blir det tydligt att 
makt förutsätter frihet, ”it presupposes rather than annules their capacity 
as agents, it acts upon, an through, an open set of practical and ethical 
possibilities” (Gordon 1991:5). Detta innebär att det agerande subjektet 
förutsätts ha en relation till sig själv. Det är i detta förhållande, etiken, det 
ligger en dimension av frihet. Etiken har således sin ontologiska förutsätt-
ning i den frihet som maktrelationen förutsätter (Foucault 1988). För att 
tala med Olsson:

”Etikbegreppet rymmer inom sig en självrelation och en självförändring 
som skapar förutsättningar för subjektet att göra sig friare i förhållande till 
de processer genom vilka man formas som subjekt. Därmed kan man uppnå 
ett visst mått av något som kan kallas frihet” (Olsson:1997:43 efter Deleuze 
1990).

Detta gör att omsorgen om sig själv ”which possesses a positive ethical 
sense” innebär en slags begränsning och kontroll av den påverkan en 
maktrelation kan ha på en person. Den innebär ”in fact a way of control-
ling and limiting”(Foucault 1988:8) maktens verk.
 Ett annat viktigt begrepp som har med frihetsdimensionen i subjektifie-
ringsprocesser och andra maktrelationer att göra är ”motstånd” (Fou-
cault [1976[2002a:121). ”That means that in the relations of power, there 
is necessarily the possibility of resistance, for if there were no possibility of 
resistance – of violent resistance, of escape, of ruse, of strategies that re-
verse the situation – there would be no relations of power” (Foucault 
1988:12). Motmakt ska således inte uppfattas som maktens motsats (o- 
makt) utan som Foucault uttrycker saken, ”där makt finns, finns mot-
stånd” (Foucault [1976] 2002a:105). Motmakten är lika immanent som 
makten och står inte ”i utanförställning i förhållande till makten” 
(ibid:105) och kan, eftersom makten är relationell, endast finnas ”inom 
maktrelationernas strategiska fält” (ibid:106). Det centrala för mig här är 
att frihetsdimensionen manifesteras såväl i motmakten som i självets för-
hållande till sig själv, etiken blir förutsättningen för subjektet att, i någon 
mån, nå frihet i förhållande till samhälleliga maktrelationer (Olsson 
1997:44).
 Mina slutsatser och tolkningar, med bärkraft för min studie, landar i en 
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syn på maktrelationer respektive frihet som kan sammanfattas som ”att 
frihet är att vara social”. För människans del skulle frihet kunna tolkas 
som när en socialiserad individ står i en ständigt omförhandlande relation 
mellan sig själv och kollektivet eller samhället. Ett samtal i en vårdinstitu-
tion ser jag då som ett utsnitt av en sådan förhandling, i vilket idealt sett 
biomakt och motmakt balanseras mot varandra.
 Vad Foucault således erbjuder är, vad han kallar en ”maktens 
analytik”(Foucault [1976] 2002a:95) som har möjlighet att peka på alter-
nativa rationella möjligheter att till exempel inom en institution struktu-
rera maktrelationer och tolka dess sanningar (Foucault 1888:15). När det 
gäller governmentalitet förläggs analysen till de praktiker som sker i rela-
tioner mellan två personer. “It is free individuals who try to control, to de-
termine, to define the liberty of others and, in order to do that, they dispo-
se of certain instruments to govern others” (Foucault 1988:19). Det vill 
säga, begreppet governmentalitet innebär ”to set of the freedom of the 
subject and the relationship to others, i.e., that which constitute the very 
matter of ethics” (ibid:20). Vidare, att studiet kan förläggas till möten 
mellan individuella vårdgivare och patienter. Sammantaget ger detta ett 
perspektiv på samtal i vårdsituationer, utifrån vilket studiet av institutio-
nella samtal som en brännpunkt mellan individintressen och samhällsin-
tressen, kan ske.
 Tanken om en grundläggande socialitet, att social och personlig identi-
tet konstitueras genom interaktion, återfinns hos forskare som studerat 
moraliska dimensioner i samtal.94 Det tillåter mig att nu länka samman 
detta allmänteoretiskt hållna avsnitt med avhandlingens empiriska studie 
av samtal. Ett följdriktigt perspektiv är att se på moraliska dimensioner 
som ”omnipresent” (Bergmann 1998:281). Det är moraliska begrepp som 
ligger till grund för de interaktiva sätt subjekt ser sig själv och andra. Mo-
ralisk trovärdighet är därför ett drag som alltid är närvarande i sociala re-
lationer (Goldberg 1993:14) och i social interaktion (Mäkitalo 2002IV:2; 
Kullberg&Cedersund 2001). Vi tillskriver ömsesidigt varandra ansvar i 
interaktionen (Bergmann 1998:284) vilket grundar sig i ett ömsesidigt 
tillskrivande av valfrihet d v s mänsklighet. Detta är grundat i ”a readiness 
to partake in the reciprocity of feelings, acting and perceiving that is pos-
sible only with another mind” (Trevarthen citerad av Linell 1998:404). 
Detta aktualiserar att vissa människor kan uteslutas från ett reciprokt till-
skrivande av mänsklighet. De kan exempelvis betecknas som ”untermen-
schen” eller barbarer (Bergmann 1998:284). Som tidigare påpekats, be-
gränsas de moderna moraliska principernas giltighet just i termer av ras 
(Goldberg 1993); ”the primary principles of our moral tradition – virtue, 
sin, autonomy, and equality, utility, and rights – are delimited in various 
ways by the concept race” (ibid:39).
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Moral är således ”not added to discouse (här i betydelsen samtal) as an ex-
ternal component; rather discourse in itself implies an elementary, proto-
moral level from which historically and culturally unique forms of morality 
emerges” (Bergmann 1998:285).95

Moraliska aspekter är alltid närvarande i socialt samspel och vi kan skilja 
mellan två slag, dels de implicita interaktions- och samtalsinterna dimen-
sionerna, dels de som rör samtalsämnen som genom interaktionen görs 
moraliskt implikativa (normerande, värderande). Detta uppkommer en-
dast i vissa samtal (Linell 1998:402) och exempel på sådana ”känsliga 
ämnen” (Bredmar 1999) är livsstilsfrågor. Det är således genom samtal 
som människor konstituerar sig som moraliska subjekt (Bergmann 1998). 
Resurserna att vara ett ”vetande subjekt” är kategorier, ordval och voka-
bulär (ibid:287) men även para verbala drag som prosodi (betoning och 
längdförhållanden) och intonation (satsmelodi) (ibid:288). Dock menar 
jag att moral ”avläses” bortom den interpersonella situation i vilken den 
specifika moralfrågan blir relevant, eller genom att interaktionen och si-
tuationen sätts in i en större kontext. Jag vill återknyta till Foucault ovan 
som menar att en moralisk handling är en sådan endast om den ”står i 
förhållande till hela det moraliska uppförandet” (Foucault [1976]2002:28) 
vilket jag tolkar som att handlingar får sin betydelse i förhållande till sin 
kontext, en social praktik (i storleksordningen munhygien till exempel).
 Jag har sökt en teoretisk utgångspunkt för förståelse av (tand)vård och 
menar att genom begreppen biomakt och governmentalitet skapas ett ut-
rymme för närstudie av vårdsituationer i det att det innefattar ett maktbe-
grepp som äger en balans mellan maktrelation och frigörande dimensio-
ner. En enkel summering blir att tandvården, vid sidan av annan medi-
cinsk-vetenskaplig verksamhet är moralisk, så till vida att den är en ”före-
skrivande apparat” som anger ”regler” men även i den meningen av moral 
som syftar på subjektifieringsprocesser. Själva föreskrivandet görs utifrån 
en empirisk kunskap (Beronius 1994). Subjektifieringsprocessen innebär 
att patienter bibringas ett förhållande till sig själv. Hon/han lärs ”hur man 
gör” och ”vad som är bäst” och följer dessa anvisningar som ett ”mora-
liskt subjekt”, eller vad jag valt att kalla ett vetande subjekt för att fånga 
den bredare processen av självomvandling (subjektifiering), som går utö-
ver att följa handlingsregler. I analysen av samtalen gäller det att ytterliga-
re ”operationalisera” studiet av prat och låta denna förståelse som länkar 
samman individuell patientnivå med ”befolkningsfrågor” arbeta i mitt 
material. Tandhygienisten balanserar mellan att i samhällets intresse ge 
individen ökad insikt som är kopplad till ökat ansvar. Vad som gör balan-
sen komplex är att situationen och hälsoläget inbegriper faktorer som står 
utanför individens omedelbara kontroll och måste tolkas i ett större sam-
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hälleligt och socialt sammanhang. De är knappast nåbara i termer av indi-
viduellt ansvar. En ytterligare intressant aspekt är grundad i överväganden 
kring hur moraliska subjekt historiskt sett kopplats till etniciet/”ras”/kul-
tur. Detta gör att moralitet även berör vad jag i denna studie kommit att 
kalla ”migrationsrelaterade kategorier och fenomen”.
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K A P I T E L  4

FRÅGAN OM DET 
MÅNGKULTURELLA MED BÄRING PÅ 
TANDVÅRD

Den empiriska studiens intressen, förutsätter en bredare teoretisk diskus-
sion. Vad jag, i avhandlingens inledning kallade ”frågan om det mångkul-
turella”, gäller möjligheter att kombinera jämlikhet/likabehandling med 
processer som är relaterade till migration i vårdsammanhang. Den rör 
bland annat kulturbegreppet och hur det bäst kan förstås.
 Det enskilda samtalet hos en vårdgivare är inskrivet i frågeställningar, 
formulerade på samhällsnivå som överskrider den enskilda situationen. 
Samma frågor som kan formuleras när en individ sitter i behandlingssto-
len hos en tandhygienist, kan formuleras ur ett övergripande samhällsper-
spektiv. Spörsmålen implicerar ett spänningsförhållande mellan, å ena si-
dan jämlikhet mellan medborgare i välfärdsstaten och likabehandling av 
dem och, å andra sidan olikhet, dels gällande medborgarnas ”egenska-
per”, dels gällande behandling av dem. Jag avser nu att diskutera den teo-
ribildning som ägnar sig åt dessa frågor som går under benämningen 
”teorier om mångkulturalismer”. Jag kommer att med start i det övergri-
pande perspektivet närma mig vårdkontexter för att erbjuda min tolk-
ning, med bäring mot studiens empiriska intressen, av den förmenta para-
doxen mellan likabehandling och särbehandling.
 Efter en inledande presentation som rör distinktionen mellan ”mång-
kulturell” och ”mångkulturalism” samt en kort historisk tillbakablick, 
kommer två ledande riktningar av ”mångkulturalismer” att presenteras, 
den liberala och den kritiska.96 Det kommer då att framgå att den star-
kaste debatten kring ”mångkulturalismer” rör sig kring definitionen av 
kulturbegreppet och signifikansen av kultur (Rattansi 1992:1). En skilje-
linje jag ser, är om begreppet kultur uppfattas som kopplat till socioeko-
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nomiska frågor och maktfrågor eller inte. Annorlunda uttryckt, om kultur 
har med makt och politik att göra eller inte.

Mångkulturell och mångkulturalism
Begreppet ”mångkulturell” beskriver, allmänt sett, de sociala karaktäristi-
ka och frågeställningar som uppkommer i vart samhälle i vilket olika kul-
turella grupper, utan att närmare precisera vilka eller deras ”gränser”, le-
ver och försöker skapa ett gemensamt liv och samtidigt upprätthålla något 
av sin ”ursprungliga” identitet (Hall 2000:209). Det är således ett adjektiv 
som, genom sin vaghet närmast kan ses som en tankefigur.
 ”Mångkulturalism” däremot, är ett substantiv och refererar till de stra-
tegier och ”policies” som används för att styra eller ”hantera” de fråge-
ställningar som uppkommer i dessa samhällen och som rör mångfalden 
(ibid). Det relaterar till en normativ respons på den faktiska mångfalden 
(Parekh 2000:6). I flera västländer har det kommit att syfta till statens el-
ler den dominerande gruppens ”hantering” av minoritetskulturer som de-
finieras i etniska eller ”rasmässiga” termer (Modood 2001a:562) och bi-
drar med principer för social policy riktad till immigranter. Mer basalt ut-
tryckt handlar mångkulturalismer om hur kulturella skillnader kan för-
handlas och överskridas politiskt (Werbner 1997:261). De skillnader som 
brukar åsyftas är; ”ras”/etnicitet, socioekonomisk klass, genus, språk, 
kultur, sexuell läggning och funktionshinder (Kincheloe 1997:1). En van-
lig avgränsning som görs av begreppet är till etnisk tillhörighet, ”ras”, 
trossystem/religion och språk (Osman 1999:10). Den avgränsningen mo-
tiveras av att intresset begränsas till historiskt framvuxna system, samhäl-
len och grupper, som är konstitutiva för individers och gruppers identite-
ter (Parekh 2000:4)97 eller vad Samir Amin (2002) kallar ”den ärvda 
mångfalden” som ”i brist på en mer exakt beteckning kallas kulturell” 
(ibid:212). Det är denna avgränsning jag valt att göra i avhandlingen.
 Bhikhu Parekh (2000a) brittisk forskare i politisk filosofi, påpekar att 
egentligen har nästan alla samhällen alltid varit mångetniska och mång-
kulturella men har inte begreppsliggjorts så.98 Att befolkningens blandade 
sammansättning nu tar sig begreppsligt uttryck i begreppet mångkultura-
lism, kan hänföras till fyra olika utvecklingstrender eller ”logiker” som i 
samhällen idag, omöjliggör tidigare typer av integration av delar befolk-
ningen, som mer kan uttryckas som att de levde i periferin. Parekh kallar 
det industrialismens logik som gör att grupper (communities) inte kan le-
va isolerat, demokratins logik, det vill säga resta krav på politisk delaktig-
het. Den tredje logiken kan kallas liberalismens logik och syftar på att 
även immigranter från länder som uppfattas som ickeliberala är påverka-
de av liberala ideal och förväntar sig rättigheter.99 Den fjärde och sista lo-
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giken som ”berett vägen” för mångkulturalism är en identitets logik. Det-
ta syftar på värderingen av kulturell identitet (ibid). Charles Taylor (1994) 
för en ingående diskussion om detta och hänför intresset för identitet till 
den moderna föreställningen om värde, universalistiskt och egalitärt an-
vänt. Jag återkommer till detta utförligare nedan.
 Även Barnor Hesse (2000) och Stuart Hall (2000) resonerar kring grun-
den till intresset för ”det mångkulturella” och även dess effekter på be-
greppsanvändning. De konstaterar i likhet med Parekh att mångkulturella 
samhällen alltid funnits historiskt sett men att formen på frågorna det ger 
upphov till och deras intensitet, har förändrats sedan andra världskriget 
till följd av förändringar i relationer på global nivå (Hall 2000:212). I 
korthet åsyftar de; av- koloniseringen, avslutandet av det så kallade ”kalla 
kriget” och de processer som brukar sammanfattas som ”globalisering-
en”. Globalisering syftar sammanfattat, på avreglering av global finans-
marknad, transnationell produktion och konsumtion och en kulturindu-
stri som använder ny informationsteknologi (ibid:214).100 Den har även 
motsägelsefulla och ickeplanerade effekter, en skugga eller en ”konstitutiv 
utsida”, processens ”de Andra”, som tar sig olika uttryck. Även om den är 
dominerad av västländerna och dess dominerande tendens är homogeni-
sering inte dess enda trend utan det sker även en differentiering (ibid:215). 
I ett mer komplext resonemang än jag återger här, menar Hall att dessa 
motsägelser skapar ”sprickor” i hegemoniteten som ger möjligheter att 
översätta globaliseringens homogeniserande tendenser till ”det lokala” 
och denna översättning sker underifrån (ibid:217). Hall skriver att detta 
sker på flera sätt, varav det viktigaste är “planned and unplanned, com-
pelled and so-called “free” migration, which has brought the margins to 
the centre, the multi-cultural disseminated “particulars” to the heart of 
the metropolitan western city.” Denna närvaro i centrum av migranter 
från marginalerna, är hjärtat av ”frågan om det mångkulturella” 
(ibid:217). Redan genom att enbart ställas har denna fråga effekter. Dessa 
effekter kallar Hesse för ”transruptions” (Hesse 2000:2).
 Stuart Hall (2000) utvecklar resonemangen om effekterna som är tre 
till antalet och gäller begreppsanvändning. Jag vill uttrycka det som att 
begreppen etnicitet, ”ras”, kultur, nation och identitet satts i rörelse. Vi ser 
detta genom att själva begreppen ”ras” och etnicitet uppfattas gälla även 
majoritetsbefolkningar, d v s de kan vara ”etniska”, så även i Sverige. Tidi-
gare användes begreppet endast för immigranter, de Andra och majori-
tetsbefolkningen representerade referensen gentemot vilken de Andra 
framstod som annorlunda. Denna process har givit upphov till djupa frå-
gor kring nationell identitet.
 Den andra effekten av frågan om ”det mångkulturella”, rör hur ”kul-
tur” inte längre går att uppfatta som homogena enheter, utan snarare för-
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stås som ”hybrida” formationer som står i en dialogisk relation med an-
dra (ibid:225). Detta återkommer jag till längre fram. Den tredje och sista 
inverkan utgörs av utmaningen mot såväl nationalstatens grund som den 
västerländska politiska teorin, vars vokabulär inte räcker till för att be-
greppsliggöra de politiska krav som formuleras med utgångspunkt i ”det 
mångkulturella” (jfr Parekh 2000: 9). Denna brist på ord gör sig gällande 
i svårigheten att uttrycka en relation mellan ”likhet och olikhet”, som ak-
tualiseras i denna avhandling.
 Hur ett samhälle svarar på etnisk och kulturell mångfald, debatterar/re-
sonerar kring jämlikhet och olikhet, har att göra med hur den sociala värl-
den definieras i förhållande till ekonomiska och politiska intressen. De-
batten kring mångkulturalismer kan således ses som politisk i en bred be-
tydelse eftersom den relaterar till förståelsen av sociala och politiska 
maktrelationer (Solomos 1998:47). Begreppet har därför olika innebörd 
på olika platser (Modood 2001a:562) eller länder, och hos olika företrä-
dare som tar fasta på olika aspekter eller samhällsområden. Det ges även 
olika institutionella uttryck i olika länder beroende på lokala eller natio-
nella kontexter (Modood 1997:4)101 och har skiftande uttrycksformer 
övernationellt, lokalt och inom specifika domäner såsom inom undervis-
ning och vård (Werbner 1997:264). Detta motiverar att som Hesse (2000) 
använda begreppet i pluralform.
 Mångkulturalismer är således inte fråga om en enda doktrin utan kan 
värderas eller förkastas ur olika politiska perspektiv (Hesse 2000:2) som 
ett slags försök att fixera betydelsen av kulturella skillnader (Hall 2000). 
Hall radar nämner: konservativ, liberal, pluralistisk, kritisk, kommersiell 
och korporativistiska perspektiv. Som Pnina Werbner uttrycker det ”there 
are as many multiculturalisms as there are political arenas for collective 
action.” Det är hur som helst ett starkt omstritt och debatterat begrepp 
och, som jag uppfattar det, ibland ett ”barn” som ”kastas ut med badvatt-
net” i olika riktningar och utifrån kritik som gäller specifika tolkningar.102 
Min ståndpunkt är dock, som Hall formulerar, att ”since we have no less 
implicated concept to think this problem with, we have no alternative but 
go on using and interrogating it”(ibid:209). I denna mening har mångkul-
turalismer blivit en ”formel” för att begreppsliggöra och hantera etniska 
relationer (Schierup 1991:137). Bland annat har Sverige har, från officiellt 
och myndighetshåll, vid sidan av flera andra europeiska länder, sedan ett 
par decennier valt att begreppsliggöra samhället som ett ”mångkulturellt 
samhälle” alternativt att Sverige har en befolkning som utmärks av en ”et-
nisk och kulturell mångfald” (se prop 1997/98:16). Man har valt ”for-
meln” ”mångkulturalism” för att beteckna de strategier och ”policies” 
som används för att styra eller hantera de problem och frågeställningar 
som uppkommer och rör den etniska mångfalden (Hall 2000:209).Det 
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finns inte några färdiga svar på vad denna ”formel”, mångkulturalism(er), 
innebär och inte heller hur de skall omsättas i praktik. Detta för med sig 
att begreppet kan ges en kritisk potential och ständigt läsas in i en oupp-
löslig koppling till demokratifrågor.

Teorier om Mångkulturalismer
Begreppet mångkulturalism introducerades i Kanada och Australien un-
der 1960- och 70-talen men även i USA och Storbritannien. I USA var det 
ett resultat av den svarta medborgarrättsrörelsens kamp (Parekh 2000:5). 
Den var således en del av en större ”identitetspolitisk” rörelse som även 
rörde kvinnor, homosexuella och urbefolkningar (Modood 2001a:563). 
Här utvecklades en idé om jämlikhet baserad på olikhet och inte på likhet, 
vilket betyder att den politiska och ideologiska kraften i begreppet låg i 
dess motstånd mot assimilationistiska tendenser (Parekh 2000:5). Man 
vände sig mot kulturneutrala (s k ”färgblinda”) politiska begrepp som 
jämlikhet och medborgarskap och lyfte fram att etnicitet och kultur inte 
kan begränsas till det privata livet, utan strukturerar både det politiska li-
vet och livsmöjligheter (ibid: 563).103

 Både i Storbritannien och USA fokuserades på läroplaner och undervis-
ningsverksamhet medan begreppet samtidigt i både i Kanada och Austra-
lien utöver detta hade ett vidare fokus. Begreppet inkluderade där även 
frågor som var konstitutionella och frågor som rörde jordägande och 
även definitionen av själva nationen. Detta kan förklaras av att vad dessa 
båda länder var ute efter att begreppsliggöra genom ”multiculturalism”, 
var dels den immigration som lett till formerandet av etniska grupper 
(ethnic communities) men även att de hade lagmässiga olösta frågor be-
träffande relationen till och statusen för urbefolkningarna i respektive 
länder. För Kanadas del hade en separatistisk rörelse startat i det franskta-
lande Quebec (Modood 2001a:562). Det kan således vara fruktbart att, 
när det gäller mångkulturalism, skilja mellan olika aktörer ifråga om vem 
som formulerar frågorna (staten, marginaliserade medborgare eller urbe-
folkning) dels vem själva policyn adresserar (urbefolkning eller immigran-
ter). Vi kan se att det gäller ”immigranter” och/eller urbefolkningar. Dis-
tinktionen är inte oproblematisk vare sig teoretiskt eller politiskt. 104

 Andra internationella exempel kan hämtas i Latinamerika där ett tiotal 
stater introducerat någon form av erkännande av kulturella skillnader, of-
ta i termer av mångkulturalism, om än oftast utan reella verkningar bort-
om verbala formuleringar. I Latinamerika har detta varit direkta krav for-
mulerade sedan 1980-talet av urbefolkningar på erkännande av kollektiva 
rättigheter knutna till olika etniska gruppers kulturella identitet (Iturralde 
1995).
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 Man kan analytiskt skilja mellan två dimensioner av mångkulturalism 
som dock oftast är sammanflätade i praktisk tillämpning. Den första vill 
jag kalla för ”rättighetsdimensionen”. Den syftar till ett socialt och poli-
tiskt likaberättigande oavsett kulturell tillhörighet. Den andra aspekten 
av mångkultur/kulturell mångfald, ”identitetsdimensionen” gäller etnisk 
identitet och nationell identitet (Vasta 1996:48).
 Både ”rättighetsdimensionen” och ”identitetsdimensionen” kan, som 
jag ser det, i sin tur delas in i fråga om vem aktören är. Man kan skilja mel-
lan om det är en individ eller en grupp som adresseras dels som bärare av 
rättigheten ifråga dels i fråga om vilken identitet som avses. Dessa aspek-
ter och uppdelningen mellan individ och grupp återspeglas även i teori-
bildningen kring mångkulturalism. Jag ska nu ge ett par exempel på detta. 
Det första gäller en liberal teoretiker, Charles Taylor som är en filosof från 
Kanada. Han tar främst fasta på ”identitetsdimensionen”. Därefter ska 
alternativa tolkningar av mångkulturalism tas upp som försöker kombi-
nera ”identitetsdimensionen” med ”rättighetsdimensionen” och hantera 
en möjlig motsättning mellan gruppen och individen. En sådan kombina-
tion tydliggör, enligt min egen tolkning att mellan de båda dimensionerna 
finns frågeställningar kring demokrati och medborgarskap och därmed 
politiskt aktörskap. Teoretiskt sett handlar det om perspektivet på kultur, 
vilket också har bäring på hur kultur förstås i förhållande till vård.

Mångkulturalismernas teoretiker
Liberalistisk mångkulturalism – Erkännandets politik
Debatten kring mångkulturalismer har dominerats av liberala teoretiker. 
Kanske den mest kände är Charles Taylor ([1992]1994) som nu kommer 
att få utrymme eftersom han problematiserat grunden till debatten kring 
universalitet och partikularitet som berör denna avhandling. Han står 
dock inte oemotsagd. Han har utsatts för stark kritik vilket berörs nedan, 
även från min egen ståndpunkt. Det inflytande han har, grundar sig i att 
han för in begreppet identitet som det centrala begreppet i diskursen kring 
mångkulturalism. Han har således en slagsida mot ”identitetsdimensio-
nen”.
 I likhet med andra forskare (jfr Modood 1997, Parekh 2000) hänför 
Taylor det faktum att frågeställningar kring mångkultur har uppkommit 
och påkallats, till migration och intresserar sig således inte för urbefolk-
ningar i sammanhanget. Taylor konstaterar att migration gjort att i da-
gens västerländska samhällen finns medborgare ”som tillhör en annan 
kultur”. Med kultur avser Taylor sedvänjor och tankesätt (Taylor 
1994:70). Han skriver att alltfler samhällsmedlemmar lever i diaspora 
vars centrum ligger någon annanstans (ibid:66). ”Det finns andra kulturer 
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och vi måste leva tillsammans i allt högre utsträckning, både i global skala 
och förenade i varje enskilt samhälle” (ibid:73). Här blir Taylors anslag 
tydligt. Han skriver om personer som han menar inte tillhör samhället 
han själv och hans adresserade läsare tillhör, vars känslor av marginalise-
ring ”vi” skall ta oss an, utan att ”dagtinga med våra grundläggande prin-
ciper” (ibid:66). För en kritisk diskussion av denna ansats, se Ram 
(1996:138).
 Under rubriken ”Erkännandets politik” formulerade Taylor frågan om 
hur ”man i liberala, mångkulturella samhälle skall behandla de olika kul-
turernas integritet, särskilt kulturella minoriteters integritet inte bara så 
att deras medlemmar får medborgerliga rättigheter, utan också så att kul-
turerna kan överleva” (Grimen 1995:78). Frågan gäller således politiskt 
likaberättigande och kulturers integritet (ibid).
 Taylors grundproblem är relationen mellan individens rättigheter och 
gruppens rättigheter som han uppfattar som fylld av motsättningar. Han 
menar att värnandet om en kollektiv identitet råkar i konflikt med indivi-
dens frihet (Habermas 1994:106).
 Erkännande blir viktigt i Taylors tänkande, ”genom de antagna kopp-
lingarna mellan erkännande och identitet” (Taylor 1994:37). Här för såle-
des Taylor in begreppet identitet och gör det till ett av de centrala begrep-
pen i diskursen och debatten kring mångkulturalism (Osman 1999:14). 
För Taylor är identitet ”en persons uppfattning om vem han eller hon är 
och om vad som i grunden karaktäriserar honom eller henne som män-
niska.” (Taylor 1994:37). Eftersom identiteten formas socialt och det 
mänskliga medvetandet är dialogiskt till sin karaktär (en ståndpunkt 
hämtad från George Herbert Mead (ibid:42-43)) kan människor skadas 
om omgivningen har en inskränkande eller förnedrande bild av dem. För-
vägran av erkännande kan vara en form av förtryck (ibid:45). Utifrån det-
ta ses erkännande som ett livsnödvändigt mänskligt behov.
 Taylors intresse för identitet leder honom till att försöka härleda det 
moderna intresset för identitet och erkännande och finner förutsättning-
arna i två förändringar som skett historiskt (ibid:38). Den första hänför 
han till sammanbrottet av sociala hierarkier som grund till ära och erkän-
nande. Den andra förändringen är uppkomsten av uppfattningen om indi-
viden som någon som besitter individualiserad identitet som utvecklades 
under 1700-talet (ibid:39).

Likvärdighetspolitik och särartspolitik.
De två förändringarna som nämndes, har givit upphov till varsin politik; 
likvärdighetspolitik och särartspolitik. Taylor söker uppkomsten av kärn-
frågan inom debatten kring mångkulturalism, den som gäller förhållandet 
mellan likhet och särart eller annorlunda uttryckt, universalism och parti-
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kularitet. Han skriver: ”Med förskjutningen från ära till värde har följt en 
universalistisk politik som betonar alla medborgares lika värde, och inne-
hållet i denna politik har varit utjämningen av rättigheter och förmåner”. 
Syftet med denna utjämning skulle vara att undvika en underklass 
(ibid:46, min kursivering).105 Det moderna identitetsbegreppet å andra si-
dan, har givit upphov till särartspolitik. Var och en skall erkännas för sin 
unika identitet, det är olikheten som skall erkännas. Här betyder erkän-
nandet något annat och syftar på det unika hos individen. Bakom detta 
krav ligger ett krav på jämlikhet. För särartspolitiken kan man, paradox-
alt nog, säga att en universell möjlighet ligger till grund (ibid:49), nämli-
gen möjligheten att forma en egen identitet som individ eller kultur. Den 
möjligheten måste respekteras hos alla. Alltså driver det allmänna kravet 
om erkännande fram kravet på erkännande av det specifika. Taylor menar 
att särartspolitik på så vis växer fram organiskt ur, och har sin grund i, det 
allmänna värdets politik vilket betyder att det finns en överlappning och 
sammanblandning mellan särart och universalistisk politik (ibid:47).
 Trots detta råkar dessa former av politik i konflikt med varandra menar 
Taylor, en ståndpunkt som kritiseras av andra som en konstruerad kon-
flikt, vilket jag återkommer till nedan. Konflikten ser ut så här. Ur den 
universalistiska politikens perspektiv kränker särartspolitiken principen 
om ickediskriminering. Särartspolitiken å sin sida, kan hävda att den uni-
versalistiska politiken tvingar in människor i en enhetlig form som inte 
gör dem rättvisa. Utöver detta, vilket är den värsta kritiken enligt Taylor, 
är att inte heller formen är neutral utan en partikularitet som favoriserar 
sig själv, förklädd till universalitet (ibid:50). Det är just denna tanke som 
formuleras med styrka av Stephen Castles, Tariq Modood, Bhikhu Parekh, 
Kalpana Ram och andra med udden riktad mot liberalistisk mångkultura-
lism.
 Taylor menar att vi har två oförenliga sätt att se på det liberala samhäl-
let som intagit gardställning mot varandra (ibid:63). Grunden till denna 
problematik, som innebär att liberalismen hamnar i en konflikt mellan 
kollektiva och individuella rättigheter, är orsakad av de båda moraliska 
ställningstagande liberalismen bygger på, menar Taylor. Dels att ett libe-
ralt samhälle måste vara neutralt i förhållande till det goda, och dels nöja 
sig med en procedurmässig enighet, det vill säga att medborgare behand-
lar varandra rättvist och staten behandlar alla lika. Att ta ställning för ett 
visst kollektiv (vilket vanligtvis är majoriteten) vore följaktligen att krän-
ka denna procedurmässiga neutralitet (ibid).106

Kritik
Taylors kritiker tar fasta på olika aspekter av hans resonemang. En del 
kritik håller sig inom Taylors egna resonemang (se Bauhn 1995), medan 
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andras kritik är mer fundamental. En form av kritik är den som formule-
ras av Bhikhu Parekh (2000) och Tariq Modood (2001b) som tar fasta på 
att samtidens liberala tänkare, där Taylor ingår, har en uniform syn på den 
mänskliga naturen och utöver det opererar inom en moralisk monism 
som universaliserar sin egen syn på det goda. Samma bedömning gör Ha-
bermas som uttrycker det som en form av paternalism (Habermas 
1994:108). Ram (1996) kritiserar Taylors övergripande närmelsesätt, att 
frågor kring mångkulturalism uppfattas som att gälla hur ett homogent 
”vi” skall hantera de utifrån kommande och av kolonialism opåverkade 
och främmande (ibid:138). Taylor har också kritiserats för att inte till-
räckligt uppmärksamma rasism på skilda nivåer och hur den direkt inne-
bär ett förnekande av möjlig likvärdighet och därmed missa att mångkul-
turalism bör innefatta anti-rasism (se Werbner 1997). Han har också fått 
kritik för att exkluderande muslimer från sin teori107 (Modood 1997) 
samt att vare sig behandla genus eller så kallade sub- kulturer i tillräcklig 
utsträckning (Ram 1996:137). En annan tung kritik gäller Taylors sätt att 
begreppsliggöra erkännande som en moralisk fråga för majoritetsbefolk-
ningen (Parekh 2000:343).
 Centralt i sammanhanget är också den kritisk som gäller relationen 
mellan grupp- och individrättigheter. Jürgen Habermas menar att Taylor 
har uppfattat denna relation felaktigt (Habermas 1994; se även Vasta 
1996:72). Habermas påpekar att i och för sig är individen bärare av rät-
tigheterna i den rådande rättsuppfattningen och de nyttjas även individu-
ellt (t.ex. sjukvård) men en ”färgblind” och ”kulturneutral” uppfattning 
av rättigheter blir omöjlig om man också ser individen som inskriven i sitt 
livssammanhang (d v s tillskrivs en intersubjektivt förstådd identitet). Ha-
bermas resonemang kommer att utvecklas nedan eftersom det ger ett vik-
tigt bidrag till hur jag kan tänka kring ”kultur i vård”.
 Likhetsintresset i den liberala diskursen är i sig inte fel, anser kritiker 
vars ståndpunkt jag delar. Det tveksamma är att grunden till resonemang-
en är etnocentrisk och assimilationistisk. Intresse för likhet underminerar 
förståelsen av hur etnicitet, klass och kön medlar och strukturerar erfa-
renheter för både underordnade och privilegierade. Detta gör att den libe-
ralistiska mångkulturalismen har en oförmåga att analysera maktasym-
metrier (Kincheloe & Steinberg 1997). Som Parekh (2000) påpekar har 
brist på erkännande även en materiell sida och detta kan endast motarbe-
tas genom radikala omstruktureringar av rådande ojämlika ekonomiska 
och politiska förhållanden (ibid:143, jfr Fraser 2002). Denna kritik häng-
er samman med hur den liberalistiska mångkulturalismen förstår kultur-
begreppet, vilket också andra kritiker har tagit fasta på. De menar att det 
är frikopplat från de sociomateriella villkoren och skiljt från det politiska 
livet och därmed från aktörskap (se Ram (1996), Schierup (1991) Tempel-
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man (1999)). Detta gör att en sådan mångkulturalism riskerar att maskera 
samhälleliga maktstrukturers centrala roll i uppkomsten av etniska och 
klassmässiga orättvisor, både historiska och nuvarande (Schierup 1991). 
Detta fenomen, som Nancy Fraser kallar ”undanträngningsproblemet” 
syftar på att ett ensidigt fokus på erkännande i identitetstermer överskug-
gar omfördelningsfrågor (Fraser 2002:189). Detta hänger samman med 
att erkännandepolitiken likställs med en identitetspolitik och har ett för-
enklat och reifierat identitetsbegrepp som adresserar ”identitetsstörning-
ar” (ibid).
 Denna i någon mening massiva kritik innebär inte att Taylors bidrag 
varit förfelat. Tvärtom har det stärkt vikten av erkännandepolitik. Kriti-
ken kan dock få leda över till nästa avsnitt som syftar till att presentera en 
alternativ förståelse av ”frågan om det mångkulturella” eller vad jag vill 
kalla kritisk mångkulturalism. Jag ämnar där återge en strävan efter att 
förena ”identitetsdimensionen” och ”rättighetsdimensionen” i en mång-
kulturalism som kan uppfattas som ”the political outcome of ongoing 
power struggles and collective negotiations of cultural, ethnic and racial 
differences” (Modood 1997). Detta innebär en strävan efter att sätta in 
erkännandefrågan i en större social ram, där omfördelningsfrågor och 
identitetsfrågor integreras (Fraser 2002:199). Detta förutsätter ”ett er-
kännandebegrepp som ger utrymme åt social identitet i alla deras kom-
plexiteter i stället för att överförenkla och förtingliga dom” (ibid:190).

Kritisk mångkulturalism
Som nämndes inledningsvis rör sig den starkaste debatten kring ”mång-
kulturalismer” kring definitionen av kulturbegreppet och signifikansen av 
kultur (Rattansi 1992:1). En ”vattendelare” är då om begreppet kultur 
uppfattas som kopplat till socioekonomiska frågor och maktfrågor eller 
inte. Annorlunda uttryckt; om kultur har med makt och politik att göra 
eller inte. Eller med Frasers ord, om kultur ses som ”socialt grundade till 
skillnad från fritt svävande” (Fraser 2002:198). Utifrån detta kan vi, som 
bör ha framgått, skilja mellan liberalistisk och kritisk mångkulturalism 
vars avgörande skillnad således ligger i definitionen av kulturbegreppet. 
Jag vill framhålla att jag här använder ”kritisk” för att beteckna att en 
tankeriktning hanterar frågor kring makt, fördelning av makt och sociala 
villkor (Alvesson& Deetz 2000:16). Detta innebär att jag applicerar ter-
men brett på samtliga teoretiker som har en vidare syn på det politiska li-
vets förhållande till kultur och därmed på kulturbegreppet.
 Inom den kritiska mångkulturalismens perspektiv uppfattas kultur som 
i ett samspel och sammanflätat med sociala relationer och därmed med 
sociala strukturer. Det kan därför inte tolkas som en välavgränsad och 
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oföränderlig helhet eller som ”en enhetlig och slutgiltig produkt av fast-
ställda symboler och meningar” (Ålund 2000:33 med ref Barth). Utifrån 
detta perspektiv på kultur kan en kritik formuleras som riktas mot en för-
enklad syn på kultur som bortser från de nämnda dynamiska aspekterna. 
En sådan essensialiserande syn, eller vad jag även vill kalla en oreflekterad 
syn, kan sägas vara förhärskande inom den liberala mångkulturalismen.
 Det centrala i det kritiska perspektivet är att kultur placeras mitt i det 
levda livet, mitt i ”the stuff of real life and struggle” (Ortner 1997:11); 
mitt i vardagslivet där det växer fram i samspel med samtida livsvillkor 
(Ålund 1996:21). Detta innebär ett uppmärksammande av en intrikat och 
“dynamic liaison between ‘culture’ and ‘agency’”(Schierup 1991:145). 
’Agency’ översatt till aktörskap, står för ”human intentionality and forms 
of empowerment to act” (Ortner 1997:5). Schierup skriver; ”Many sub-
stantial forms of agency articulate themselves through cultural expres-
sions that are submerged into the ’pre-political’ terrain of everyday life” 
(Schierup 1991:140). Ser vi inte länken mellan de kulturella uttrycken och 
aktörskap påpekar Schierup, länkar vi heller inte vidare till ”det politiska” 
och de blir marginaliserade politiskt sett. Det är mot denna bakgrund han 
och Aleksandra Ålund, som medförfattare i volymen, framhäver behovet 
av att granska hur ”det politiska” begreppsliggörs (reconceptualize) vid 
studiet av transetniska samhällen (ibid:140).
 Ett sådant begreppsliggörande av ”the cultural construction of agency” 
är centralt för förståelse av maktdynamiker (Ortner 1997:5). Det har teo-
retiskt sett sin grund i den förståelse av kulturbegreppet som främst för-
knippas med antropologen Clifford Geertz (1973) som jag menar gör en 
koppling mellan kultur och aktörskap. Det öppnade för en förståelse av 
”’culture’ as the grounds of agency and intentionality in ongoing social 
practice.” (Ortner 1997:11). Jag skall inte föra resonemanget vidare, po-
ängen är tydlig; att kultur har med vardagslivet och maktrelationer att 
gör. Det går inte att frikoppla från vare sig sociomateriella villkor eller 
från aktörskap. Den slutgiltiga knäckfrågan, på en övergripande nivå, blir 
därför vilka villkoren är för att utveckla ett demokratiskt transetniskt 
samhälle (Schierup 1991:137) i vilket ”on equal terms, a multitude of cul-
tural and political traditions blend into complex and inventive forms of 
modern agency, transcending narrowly defined ethnic boundaries” 
(ibid:140).
 Denna syn på kultur får analytiska konsekvenser för empiriska studier. 
Den medför även att den kritiska mångkulturalismen både formuleras 
och begreppsliggörs inom ett vidare intresse för social rättvisa och makt-
skillnader (Kincheloe & Steinberg 1997:26). Därför är klassfrågor av 
centralt intresse för den kritiska mångkulturalismen men social klass. De 
skall inte ses som en överordnad kategori, utan som att social klass intera-
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gerar med etnicitet/’ras’ och kön och andra maktaxlar (ibid). Den kritiska 
mångkulturalismen är intresserad av att kontextualisera det som ger upp-
hov till etnicitet/”ras” – klass – och genusojämlikheter vilket betyder att 
man intresserar sig för hur makt, genom historien och idag, opererar för 
att legitimera sociala kategorier (ibid). I belysningen av dessa resonemang 
kan denna form av mångkulturalism framstå som en radikal formulering 
av ”frågan om det mångkulturella” som kan ”effect a new and radical re-
configuration of the particular and the universal, of liberty and equality 
with difference” (Hesse 2000:25 citat av Hall), eller annorlunda uttryckt 
göra en syntes av vad jag ovan benämnde identitetsdimension och rättvi-
sedimension.
 Sammantaget innebär perspektivet att mångkulturalism ges ett dubbelt 
fokus, dels på social rättvisa dels på etnisk och kulturell mångfald 
(Castles&Vasta 1996:8) som även innefattar anti-rasism (ibid; Werbner 
1997) som gäller både öppen rasism och institutionell rasism (se The 
Parekh Report).108 Mångkulturalism kan då utgöra ett ramverk inom vil-
ket ojämlika maktförhållanden kan ifrågasättas och inom vilket fråge-
ställningar kring identitet och delaktighet kan diskuteras. Det som åsyftas 
är således inte en identitetspolitik utan fullvärdigt deltagande i den sociala 
interaktionen (Fraser 2002:195). Mångkulturalism i denna tappning kan 
ses som en del i breddningen av demokratin i hela samhället som innefat-
tar en förändring av diskriminerande strukturer och en fundamental de-
mokratisering av ekonomiska och politiska institutioner ifråga om poli-
tisk representation och delaktighet i beslutsprocesser (Castles&Vasta 
1996:16). Hall sammanfattar:

”What [], can no longer be sustained in the face of ’the multi-cultural ques-
tion’, is the binary contrast between the particularism of ‘their’ demands for 
recognition of difference versus the universalism of ‘our’ civic rationality” 
(Hall 2000:229).

Jürgen Habermas bidrar till förståelse av samhällen med etnisk och kultu-
rell mångfald. Som jag ser det formulerar Habermas på ett klargörande 
sätt en generell liberal problematik, nämligen den som rör förhållandet 
mellan grupp och individ och därmed förhållandet mellan kultur och (po-
litiskt) aktörskap. I dessa frågor har han främst formulerat sina resone-
mang som ett svar på Taylors formulering av erkännandets politik.
 Först som sist bör nämnas att Habermas har kritiserats, bland andra av 
Parekh (2000) och Webner (1997) för att brista i hantering av frågor i 
konkretare ordalag kring politiska institutioner och tillvägagångssätt samt 
för att överskatta demokratiska processers potential att ge kulturellt er-
kännande. Han har även kritiserats för att överskatta konsensusskapande 
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(Habermas [1986]1995). Jag menar, trots dessa brister, att värdet ligger i 
att han erbjuder en tankefigur, med vilken motsättningar mellan individ 
och kollektiv i de sammanhang som denna avhandling berör kan tänkas 
om. Jag menar även att poängen hos Habermas, oavsett eventuella tillkor-
takommanden (gällande parlamentaristisk organisering) ligger i att han 
gör oss uppmärksamma på länken mellan kultur och aktörskap som lyftes 
fram ovan. Detta innebär att kultur, via aktörskap och kulturella uttryck 
får en direkt relation till makt och därmed till det politiska livet. Haber-
mas ([1982]1995;[1986]1995) låter sitt begrepp livsvärld, hämtat från 
den fenomenologiska traditionen (Husserl), som syftar på den samhällsas-
pekt i vilken vi har våra sociala relationer, familjer och arbetar (Månsson 
2003:328) och även är sjuka, innefatta det som sociologiskt förstås som 
’kultur’, det levda livet. Han låter därmed livsvärlden vara en grund för 
aktörskapets kulturella konstruktion som han kallar en ”horisontbildande 
kontexten för förståelseprocesser” (Habermas ([1982]1995:127). Haber-
mas utgår från idén att det finns en förnuftspotential som är inkapslad i 
den samhälleliga reproduktionsformen och att det är i livsvärlden vi bär 
upp denna specifika rationalitetsform, den kommunikativa rationaliteten, 
när vi lever och talar. I denna interaktion används, vidareförs, förnyas och 
förändras kulturellt vetande. Denna kommunikativa rationalitetsform 
ställs mot en annan, den instrumentella rationaliteten, systemvärlden eller 
systemet som består av anonyma och sakliga relationer, på den ekonomis-
ka marknaden eller i en statlig myndighet (Månsson 2003:328). Livsvärl-
den och systemet är således två olika aspekter utifrån vilka vi kan betrakta 
samhället (Habermas ([1982]1995:138).109

Kampen för ömsesidigt erkännande i den demokratiska 
rättsstaten
För att nå fram till centrala resonemang om kultur och en fruktbar förstå-
else av relationen mellan kultur och aktörskap, tar jag fatt i ett resone-
mang där Habermas möter Taylor. Jag ser möjligheter att överföra mycket 
av resonemangen till vårdkontexter och belysa studiens empiriska materi-
al. Habermas, som är demokratiteoretiker, väljer att fokusera de frågor 
som uppkommer i och med att Taylors förslag befinner sig på rättens och 
politikens plan. Ur en sådan rättslig synvinkel på mångkulturalism upp-
kommer frågor kring rättsordningens och politikens neutralitet (Haber-
mas 1994:115ff) som leder honom vidare in i sammansatta resonemang 
om rättstatens förhållande till etik. Genom sin förståelse av den etiska di-
mensionen för han in begreppen identitet, individ och grupp och förhål-
landet dem emellan. Under titeln, Kampen för ömsesidigt erkännande i 
den demokratiska rättsstaten tar han sig sedan an den motsättning som 
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Taylor hävdar finns mellan kollektiva och individuella rättighet som gör 
att man måste välja vilket som skall äga företräda. Habermas hävdar, som 
nämndes ovan, att motsättningen är oriktigt konstruerad (ibid:106; jfr 
Vasta 1996; Schierup 1991). Habermas vill visa att en riktigt uppfattad 
rättighetsteori inte är blind inför kulturella olikheter (ibid:107). Han 
överbryggar motsättningen mellan lika och olika, mellan individ och kol-
lektiv (jfr Månsson 2003:340). För att ro detta i land går Habermas in i ett 
slags nivåindelningsresonemang.
 Till att börja med, menar Habermas att Taylor inte ser att privat och of-
fentlig110 autonomi är lika ursprunglig och har ett inre begreppsligt och 
nödvändigt samband i förhållandet mellan rättsstaten och demokrati. En-
dast om vi ser detta samband, blir det klart att systemet av rättigheter inte 
är blint vare sig för olika sociala levnadsvillkor eller kulturella olikheter. 
Habermas kritiserar Taylors tolkning av liberalistisk rättsteori som häv-
dar att rättigheter garanterar lika individuella handlingsfriheter åt alla d v 
s en rättsligt definierad autonomi. Detta uppfattas vara vid handen i och 
med att individerna har rättslig autonomi att driva sin sak i domstol där 
tvistefall avgörs. Detta uppfattas ske enligt principen ”lika respekt åt alla” 
men är i själva verket en paternalistisk tolkning som beskär begreppet au-
tonomi. Själva beskärandet utgörs av att den bortser från att individen 
kan förvärva autonomi endast om de kan uppfatta sig som upphovsman 
till den lag man är underkastad (ibid:108). Det räcker således inte att upp-
fattas som lika inför lagen. Resonemanget tydliggör att det krävs en poli-
tik som ger skydd åt den enskildes integritet och erfarenheter också i den-
nes identitetsbildande levnadssammanhang (ibid:108). I och för sig är in-
dividen bärare av rättigheterna i den rådande rättsuppfattningen och de 
nyttjas även individuellt men en ”färgblind” och ”kulturneutral” uppfatt-
ning av rättigheter blir omöjlig om man utgår från att är inskriven i sitt 
livssammanhang. För att fördjupa resonemanget måste Habermas gå när-
mare in på individbegreppet och han skriver, grundat i G.H. Mead, att 
”bärare av individuella rättigheter tillskrivs en intersubjektivt fattad iden-
titet” och utgår från att ”personer, även rättspersoner, individualiseras ge-
nom socialisering” (ibid:108). Om man uppfattar individen så, blir konse-
kvensen att en matchande uppfattad rättighetsteori ”kräver en politik av 
ömsesidigt erkännande, en politik som ger skydd åt den enskildes integri-
tet, också i dennes identitetsbildande sammanhang” (ibid:108-110).
 Det som krävs är, menar Habermas, ett konsekvent genomförande av 
det demokratiska systemet. Detta sker genom politisk kamp och sociala 
rörelser (ibid:108). Habermas har således en stark tro på det demokratis-
ka medborgarskapets möjligheter.
 Enligt min mening är Habermas’ bidrag centralt i förståelsen av sam-
hällen med etnisk och kulturell mångfald och deras problematik i förhål-
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lande till demokratisk delaktighet i samhälleliga beslut och det är känsligt 
för livsvillkor och maktposition i förhållande till rättslig och faktisk jäm-
likhet (jfr Schierup 1991). En kraftfull poäng han gör är att utnyttjande av 
likaberättigandet måste ackompanjeras av faktiska förutsättningar. Detta 
tolkar jag som att ha levnadsvillkor och resurser och genom detta ha möj-
ligheter att kunna utnyttja handlingsfrihet. Det vill säga ha en situation 
som kan begreppsliggöras som att vara aktör.
 Det är i sammanhanget värt att se på Habermas motbild: vad som sker 
om inte sambandet mellan de enskilda människornas individuella rättig-
heter och den offentliga autonomin som tillhör medborgarna som delta-
gare i lagstiftningsprocessen uppmärksammas. Då finns två möjligheter 
för rättspolitiken och de är båda lika förkastliga (ibid:109). Habermas 
kallar alternativen för å ena sidan ”ett i lockesk mening liberalt”, vilket 
torde syfta på ett hyperindividualiserat rättssystem och å andra sidan ett 
”socialstatligt rättsparadigm”. Det senare syftar på ett system av social 
ingenjörskonst som paternalistiskt hanterar de behövandes behov, utan 
att detta föregåtts av ett demokratiskt samtal eller offentlig diskussion om 
tolkningen av behoven. Poängen för Habermas är att de berörda är delak-
tiga i diskussion och formuleringen av behoven (ibid:108-110). Habermas 
syftar i den refererade texten på lagstiftningsbeslut medan jag tillåter mig 
att göra ett parallellresonemang eller en överföring till vårdkontext då jag 
menar att motbilderna lätt låter sig, inte endast appliceras på en konkret 
vårdsituation, utan även på beslutsprocesser om vårdens organisering på 
(inter)nationell, regional och lokal nivå.
 Habermas menar att om man bortser från sambandet mellan enskildas 
individuella rättigheter och den offentliga autonomin som medborgare i 
lagstiftningsprocessen samt de faktiska förutsättningar att utnyttja möj-
ligheterna, vilket han således menar att Taylors läsart av liberalismen gör, 
missförstås universalismen hos de grundläggande rättigheterna. De upp-
fattas då som en abstrakt utjämning av olikheter i form av kulturella och 
sociala skillnader (ibid:111). För att undvika denna fälla, behöver med-
borgarna säkerställa en likabehandling av allas ”identitets säkerställande 
levnadsomständigheter” (ibid:111). Återigen framstår en fungerande de-
mokrati i vilken berörda personer kan formulera sig, genom kollektivt 
agerande, som lösningen. Habermas menar att artikuleringen av behov 
knappt börjat.111

Frågan om det mångkulturella och rättens neutralitet
Taylor ger, som framgått, minoriteters ”rätt” eller rättigheter en juridisk 
innebörd (ibid:115) och i och med det måste vi operera med rättstatens 
överbyggnad, skriver Habermas (ibid:116). Detta har konsekvenser för 
hur problemet med kulturellt definierade gruppers likställdhet och lika 
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erkännande behandlas. Ur rättslig synpunkt ger således det mångkulturel-
la upphov till frågor kring rättsordningens och politikens etiska neutrali-
tet. Detta för in resonemangen på etik.
 Etik rör alla frågor som rör uppfattningen om det goda och icke-förfe-
lade livet. Med denna utgångspunkt, vill Habermas granska det liberala 
kravet på rättens neutralitet, som ju Taylor argumenterar för. Habermas 
frågar sig vilken etisk-politisk självförståelse som detta bygger på 
(ibid:117). Det som föranleder honom att föra in resonemangen på etik på 
sin väg mot en kulturförståelse är, att när rätten används som medium så 
öppnas vägen till den politiskt burna viljan i ett samhälle. Eftersom de 
rättsliga normer som stiftas inom ett visst territorium av ett visst kollektiv 
som är socialt avgränsat, avspeglar eller uttrycker rättsordningar en speci-
fik livsform (ibid:118). De uttrycker kollektivets förståelse av sig och sin 
livsform, med mina ord, deras identitet. Detta kallar Habermas att etiken 
genomsyrar varje rättsgemenskap vilket är helt oundvikligt. Rättighetste-
orin förbjuder att staten skulle privilegiera en livsform. Dock förbjuder 
den inte medborgarna från att driva igenom en uppfattning om det goda 
som de enats om genom en politisk diskurs (ibid:121).
 Ifall man nu tänker sig att den grundläggande sammansättningen av 
befolkningen ändras, exempelvis genom migration, ändras vad Haber-
mas, med ett begrepp hämtat hos Gadamer, kallar horisonten. Det ”nät-
verk av kulturer och efterlämningar, av intersubjektivt delade erfarenheter 
och levnadssammanhang” som utgör kontexten inom vilken medborgar-
na formulerar sina etisk politiska självförståelse (ibid:120). Om demokra-
tin i ett samhälle klarar att utveckla en väl fungerande offentlighet med 
öppna kommunikationsstrukturer och främja självförståelsediskurser, så 
klarar denna process av att förverkliga individuella rättigheter samt även 
att tillförsäkra likaberättigad samexistens åt olika etniska grupper.112 Ha-
bermas menar att denna likaberättigade samexistens skall härledas ur 
rättsanspråk, inte ur värdeuppfattningar.
 Som framgått är en vital utgångspunkt i Habermas tänkande en idé att 
varje person måste erkännas som medlem i en kulturell gemenskap som 
integrerats kring en särskild uppfattning om det goda (ibid:126). Som 
framförts ovan är kultur inte fråga om ett oföränderligt ”bagage” som 
styr människors handlingar utan omvärderas, förändras i möte med det 
omgivande samhället, i samspel med andra inom det egna sammanhang-
et.113 Därmed förs begreppet integration in i resonemanget vilket kan vara 
poängfullt även överfört till en vårdkontext. Till en början är det väsent-
ligt att se att Habermas skiljer mellan två olika typer, eller nivåer av inte-
gration som kan hjälpa mig att dyrka upp idén om den endimensionella 
likabehandlingen. Den etiska integration av en grupp (som har en kollek-
tiv identitet) måste kopplas loss från den abstrakta politiska integrationen 
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som omfattar alla statens medborgare. Han kan således sägas skilja ”mel-
lan kultur i vid mening, som inte behöver delas av alla medborgare, och en 
gemensam politisk kultur” (Gutman 1994:10). Som framgått är den poli-
tiska kulturen inte etiskt neutral. Det är dock en skillnad i det att strider 
på det planet gäller tolkningar av samma grundläggande rättigheter och 
hur de bäst skall tolkas. Habermas uttrycker det som att i en politisk ge-
menskap känner medborgarna ”igen och uppfattar varandra som med-
lemmar av en egen gemenskap”. Detta är den gemensamma politiska kul-
turens etiska dimension (ibid:126). I nästa tankesteg skiljer därför Haber-
mas på två nivåer av etisk integration. Han kallar dem politisk och subpo-
litisk. Den politiska kulturens ”etiska halt” får dock inte inkräkta på den 
subpolitiska nivån, där de etiskt integrerade kollektiven är. Detta är den 
etisk kulturella integrationen (ibid:130). På politisk nivå skall vi skärpa 
sinnet för mångfalden av och integrationen hos de olika samexisterande 
livsformerna som finns på subpolitisk nivå. De olika etniskt kulturella 
grupperna integreras på det politiska planet genom sin uppfattning om 
vad som är det goda.
 Det är väsentligt att se de båda integrationsplanen som frikopplade från 
varandra (ibid:129) En stat som gör anspråk på att skilja mellan dem kan 
endast begära en politisk socialisation till den etisk-politiska självförståel-
sen av landets politiska kultur (ibid:130). Denna identitet vilar på den po-
litiska kulturen ekker författningsgrundsatser och inte på de etiska grund-
orienteringarna hos ett lands dominerande livsform. Slutsatsen blir att in-
vandrare endast förväntas ta till sig sitt nya hemlands politiska kultur – 
inte att avsäga sig sin ursprungliga kulturella livsform. En annan slutsats 
är att ett land inte kan ”skyddas” mot förändring till följd av invandring 
eftersom invandring vidgar den horisont utifrån vilken medborgarna tol-
kar sina gemensamma författningsgrundsatser och nya tolkningar gör sig 
hörda. Horisonten är, som redan nämnts, relaterad till de kulturella livs-
former som människor bildat sin identitet i, ”ett askriptivt nätverk av 
kulturer och efterlämningar, av intersubjektivt delade erfarenhets och lev-
nadssammanhang”. På så vis vill jag se de två integrationsnivåerna, etisk 
kulturell och etisk politisk som visserligen åtskilda, men ändå som ”kom-
municerande kärl”. Poängen jag vill lyfta är inte den analytiska differen-
tieringen mellan nivåer, utan snarare att genom att särskilja nivåer tydlig-
görs att politisk kultur inte är frikopplad och neutral men gärna framställs 
som sådan. Habermas visar att ”det universella” inte är vare sig neutralt 
eller beständigt. Tvärt om, det kan förändras i möte med vad ”det parti-
kulära” formulerar, för så vitt att en vidgning av horisonten har förutsätt-
ningar att komma till stånd.
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Migration som katalysator
Rainer Bauböck (2001) resonerar kring idén om det universella som för-
ment neutrala värden och påvisar en paradox. Han erbjuder även begrepp 
för att uttrycka transformationen av kollektiv identitet som kan ges bä-
ring på (tand)vård. Han tar sin utgångspunkt i begreppet social samman-
hållning för en granskning av hur begreppet används i offentliga samman-
hang som jag menar äger sin parallell i vårdsammanhang. Det är en vanlig 
föreställning i västerländska samhällen att nationell identitet formas av 
delade demokratiska värden. Detta gör att de demokratiska värdena ses 
som basen till nationell identitet i samhällen med immigration. Bauböck 
vill erbjuda en alternativ tolkning, byggd på Bhikhu Parekhs förslag om 
att sammanhållning måste byggas på mångfald. Bauböck menar att när 
man tänker på immigration brukar de annars universalistiska demokra-
tiska värdena framstå som ”våra” värden och ställs mot ”deras”. Detta 
innebär att de demokratiska värdena används som gränsmarkörer för en 
kollektiv identitet (ibid:4). Detta är djupt problematiskt och konsekven-
sen blir att de demokratiska värdena inte ”säljs” till immigranterna som 
universalistiska utan ”inslagna i ett paket” bestående av den nationella 
historien och språket. Detta rimmar illa med tesen om universalistiska de-
mokratiska värden (ibid:4). Logiken i resonemanget, menar Bauböck gäl-
ler ju snarare att man vill hävda vikten av en gemensam kollektiv identitet. 
Det argumentet behöver inte döljas i en retorik om universella värden. Att 
demokratiska värden ”säljs” till immigranter ”inslagna i ett paket” ställer 
dem inför ett val mellan vad som framstår som västerländska värden och 
sin egen ursprungliga identitet. Detta ”inslagningsfenomen” visar att de-
lade demokratiska värden således inte är tillräckligt för politisk gemen-
skap eftersom en sådan inte kan definiera den kollektiva identitetens 
gränser (ibid:4). Istället leder det till en idé att immigranter skall kränga 
det nya landets nationella identitet över den gamla och få en ”bindestrecks 
identitet”. Den ”översta” identiteten blir den överordnade. Detta förut-
sätter att den ”gamla” nationaliteten uppfattas som etnisk och endast den 
nya som nationell.
 Precis här söker Bauböck ett alternativt identitetsbegrepp som hanterar 
föränderlighet. Det bygger på andra principer för att konstruera gemen-
samma identiteter. Den första principen är att se identiteter som överlap-
pande eller överbryggande till skillnad från överordnade. Den andra är att 
gemensamma identiteter inte kan fixeras i sin historiska och kulturella 
kontext utan bör ses som självtransformativa (ibid:9). Just detta, de trans-
formativa och överlappande dimensionerna har mångkulturalismerna 
missat i och med att de fokuserat minoriteters rättighet och autonomi (jfr 
2001a). De har missat frågan om hur majoritetens uppfattade identitet 
kan förändras på ett sådant sätt att immigranter kan dela denna som en 
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gemensam identitet, utan assimilationstvång. Ett problem är att alla na-
tionella identiteter har en historisk dimension, om än ganska selektivt ut-
formad. En gemensam identitet skulle kunna bli realitet om majoritetsbe-
folkningen klarar att tänka om sin historia, så att den kommer att inne-
fatta immigranterna historia som en del av deras egna gemensamma his-
toria i vilken bland annat ingår det som lett. Detta möjliggör en föreställ-
ning om en gemensam framtid.
 Bauböck introducerar en metafor, katalysator, som kan uttrycka denna 
transformationsprocess. Metaforen är tänkt som ett alternativ till ”smält-
degel” som implicerar assimilation, ”salladsskål och mosaik” som allude-
rar till skillnader. Katalysator, det kemiska ämne som startar en kemisk 
reaktion som förändrar den substans i vilken den tillsätts. Metaforen ut-
trycker att migration startar en transformationsprocess som rör den kol-
lektiva identiteten i riktning mot en mer pluralistisk, eller kosmopolitiska 
utformning.
 På frågan om demokratier behöver gemensamma värden är svaret såle-
des ”ja”. Dock kan inte dessa värden ge en gemensam identitet och känsla 
av tillhörighet med ett specifikt samhälle. Samhällen, även de med immi-
gration, behöver gemensamma identiteter. Men nationella identiteter kan 
inte delas om de inte innefattar immigranternas överlappande identiteter 
och tillåter deras berättelser bli del av de gemensamma identiteterna. Re-
sonemanget implicerar en i något avseende uppfattad ”ursprunglig” iden-
titet i överlappning med en nyskapad gemenskap.
 Jag menar att Bauböcks kritik av ett pågående ”inslagningsfenomen” 
kan äga sin parallell inom vårdverksamheter. Att välfärdstjänsten vård 
”säljs” inslaget i ett paket som ett ”nationellt svenskt fenomen”, skapar 
en förment motsättning mellan att vara ”patient i vården” och vara ”in-
vandrare” eller på annat sätt berörd av migration. Möjligen driver jag pa-
rallellen för långt när jag föreslår att ”patientidentitet” kan innebära en 
ny inkluderande identitet som tillåter migranternas erfarenheter, i fråga 
om vård och behov av vård, bli en del av de gemensamma identiteterna.
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K A P I T E L  5

FORSKNINGSPROCESS, 
METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
OCH METOD

Inledande reflektioner och utgångspunkter
Denna avhandling har tre samverkande utgångspunkter i några bestämda 
forskningsperspektiv och forskningsintressen inom odontologisk forsk-
ning, forskning inom Internationell Migration och Etniska Relationer 
(IMER) och arbetslivsforskning. I mötet mellan dessa perspektiv uppkom-
mer avhandlingens forskningsfrågor som givit upphov till mina metodo-
logiska överväganden. Odontologin bidrar med ett fält och ett forsknings-
intresse, arbetslivsforskningen bidrar med att specificera forskningsintres-
set och IMER- forskningen bidrar med en förståelseram.
 Inom den odontologiska forskningen har en vidgning av begreppet häl-
sa, som kopplat till social välfärd och livskvalitet och innefattande både 
fysiologiska och psykologiska faktorer, lett till nya metodologiska och 
teoretiska frågeställningar (jfr Petersen 1992). Det har inneburit ett in-
tresse för andra vetenskapsfälts belysning av oral hälsa/sjukdom samt att 
frågeställningar har formulerats med samhälls- och beteendevetenskapli-
ga utgångspunkter vid sidan av biomedicinsk forskning.114 Studiet av 
tandvård kan således ha skilda ansatser och val av nivå. Den jag har, häm-
tar sin motivation i vikten av att beforska implementering av vård på mik-
ronivå, hur en rådande policy och administration av den, likaväl som för-
ändringar av den, faller ut i olika specificerade avseenden. Ett sådant kan 
vara hur specifika vårdinsatser, eller efterfrågan av dem påverkas av pa-
tienters karaktäristika (jfr Petersén 1992). Ett exempel på en konkret in-
sats kan vara rådgivning. Ett annat kan vara vårdsamtal i sin helhet. Den-
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na studie gäller bland annat samtal med patienter. Detta hindrar inte att 
studien placerar in samtal med patienter i en vidare samhällelig kontext 
och genom detta vidgar problemställningen. Det är i interaktionen mellan 
individens orala hälsoproblematik och ett samhällsvetenskapligt inriktat 
intresse som avhandlingen når sin andra utgångspunkt, i IMER- forsk-
ningen.
 Avhandlingen hämtar sitt teoretiska intresse, ansats och valda fråge-
ställningar i IMER- forskningen. Dess forskningsintresse fångas i begrepp 
som migration, etnicitet, kultur och det som kort kan sammanfattas i ut-
trycket ”det mångkulturella samhället”. Redan denna benämning marke-
rar att hela majoritetssamhället berörs. Man kan, för att framhålla den re-
lationella dimensionen i benämningen av forskningsområdet mellan ma-
joritet och minoriteter, tydliggöra skillnaden gentemot den utpekande 
”invandrarforskningen”.
 IMER är ett nytt flervetenskapligt ämnesområde vars centrala idé är att 
studiet av komplexa fenomen och processer som berör migration och et-
nicitet, inte får plats inom ett akademiskt ämne och syftar således till att 
forska kring frågeställningar och problem som går på tvären av discipli-
nära gränser. Forskningen, som kan fokusera både global, regional eller 
lokal nivå rör frågeställningar kring demokrati, migration, etnicitet, ra-
sism, transkulturella samhällen, identitetskonstruktion och medborgar-
skap (Castles 2000) men inkluderar även ämnen som mänskliga rättighe-
ter, integration, segregation, kultur, moral, etik, mänsklig kommunikation 
och språk.
 Olika akademiska discipliner bidrar med att utifrån sina kunskapsteo-
retiska utgångspunkter formulera olika typer av teorier som i sin tur leder 
till olika frågor och metoder och analysenheter som ger olika former av 
kunskaper. Det förekommer ett flitigt interdisciplinärt lånande av begrepp 
och teorier (Brettell & Hollifield 2000:17). Några av de discipliner som är 
representerade är sociologi, historia, statsvetenskap, etnologi, socialantro-
pologi, ekonomi, demografi, religion, juridik, språk och litteratur. De dis-
cipliner som berörs kan kombineras i ett samlat grepp, där många sam-
hällsvetenskapliga ämnesområdens teorier och perspektiv prövas mot 
varandra (Hammar 2000:75ff). Vad man vinner är en möjlighet till en 
spegling som gör att man kan undvika att studier och resultat, vilket före-
kommer, verkar helt rimliga inom sin disciplin trots att de kan framstå 
som missvisande då de blir belysta utifrån andra discipliner. Rimligheten 
kan s a s vara beroende av att en studie bortser från kunskaper som redan 
finns och bygger på otillräcklig kunskap om historiska och sociala proces-
ser (Castles 2000:16).115

 Avhandlingens tredje utgångspunkt ligger i att studien ingår i ett forsk-
ningsprogram vid Arbetslivsinstitutet Syd. Programmet heter Villkor i ar-
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bete med människor. Det är ett flervetenskapligt forskningsprogram vars 
ansats utgör en yttre ram och kunskapsintresse. Den har varit viktig för 
metodologiska övervägandena och val av empiri.
 En grundläggande och gemensamma utgångspunkt inom forsknings-
programmet ligger i att skilja mellan arbete med just människor från an-
dra former av arbete. Det förra går under benämningen ”human service-
arbete” och det sker inom vad som benämns ”human serviceorganisation” 
(Hasenfeld 1983). I Sverige används ibland begrepp som ”välfärdstjänste-
sektorn” eller den samlande beteckningen ”människoorienterade organi-
sationer” (Jönsson et al 2003). I dagligt tal kan det sägas syfta på ”vård, 
skola och omsorg” utan att skilja mellan olika typer av huvudmannaskap 
och finansieringsformer. Det som karaktäriserar dessa arbeten, och såle-
des gör dem till ett empiriskt avgränsbart forskningsobjekt, är att de sker i 
en relation till en människa som är själva föremålet för arbetet.116 Detta 
gör att arbetet är moraliskt och värdebaserat till sin karaktär och inbegri-
per en maktrelation. Dessa förhållande gör att yrkesutövaren, ”human 
servicearbetaren” har specifika villkor i termer av makt, beslutanderätt 
och handlingsfrihet i förhållande till sin organisation (Lipsky 1980; ibid). 
”Human servicearbetaren” har en position i vilket hon/han kan fatta be-
slut som avgör den enskildes tillgång till allmänna resurser i vid mening 
(vård, utbildning etc.). Denna funktion går även under benämningen ”in-
stitutional gatekeeping” (Erickson&Schultz 1982). I relationen mellan 
”human servicearbetaren” och dess patient, klient, konfident eller student, 
annorlunda uttryckt mellan en samhällets företrädare och en medborgare, 
sker en förhandling om fördelning av resurser, service och välfärd. Att stu-
dera dessa relationer och vad som sker i detta arbete innebär således att få 
en inblick i vad som sker ”på tvärstrecket mellan individ och kollektiv” 
(Asplund 1983).
 Syntesen som skapats av mötet mellan dessa tre forskningsperspektiv 
bygger på att odontologin bidrar med ett fält, en social och institutionell 
praktik med sina specifika drag. Den ger även avhandlingens specifika 
forskningsintresse; tandhygienisternas arbete med sina patienter, deras re-
lation och interaktion. Arbetslivsforskningen bidrar, som framgått med 
att fokusera tandhygienisterna, inte patienterna. Det ”villkor i arbete med 
människor” som kan sägas prägla studien tydliggörs av den teoretiska ut-
gångspunken som gäller de frågor som uppkommer kring (tand)vård i 
samhällen som är mångetniska och mångkulturella. Här ansluter IMER 
forskningens förståelseram och uppmärksammar att rörelsen på ”tvär-
strecket” mellan individen och kollektivet också bör problematiseras och 
begreppsliggöras utifrån teoribildningar kring migration och etnicitet.
 I det följande redogörs för övergripande metodologiska frågor som stu-
dien aktualiserar samt val av metoder. Min tanke är att förmedla en bild 
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av hur jag ser på forskningsprocessen och på relationen mellan teori, me-
tod och empiri i förhållande till min egen forskning. Detta är speciellt an-
geläget mot bakgrund av att studien sker i möte mellan olika forsknings-
miljöer och traditioner och aktualiserar att den finns i en tradition där 
”motsättningar och dilemmor” som forskningsprocessen innebär får ett 
utrymme i framställningen (Mulinari 1999). I arbetet utgår jag från den 
klassiska definitionen av metod som allmän sett avser det sätt man arbetat 
rent praktiskt (Rosengren& Arvidson 1991:34) eller annorlunda uttryckt, 
ens egen forskningsstrategi (Alvesson& Sköldberg 1994:19). Att skriva 
om metod berör därför vetenskapsfilosofiska och epistemologiska spörs-
mål som föregår de mer handfasta övervägandena kring tillvägagångssätt 
som gäller en specifik studie (jfr Sjöström 1983).
 Den grundläggande utgångspunkten är att jag valt att göra en empirisk 
studie och också valt olika kvalitativt inriktade tekniker. Detta är ett fak-
tum som ställer mig inför en diskussion som gäller var jag, som forskare 
står i förhållande till empiri. Vad kan empirin ge för kunskap? Vem är jag i 
förhållande till empirin? I förhållande till empiri reser sig, klassiskt sett 
två ytterlighetsalternativ som ”pest och kolera”. Alvesson liknar dem vid 
Skylla och Karybdis (Alvesson & Sköldberg 1994:9). De är två motståen-
de havsvidunder ur den grekiska mytologin, lika angelägna att undvika 
och för ett ögonblick framstår forskningsprocessen lika sökande som nå-
gonsin Odysseus resa. Jag skall nu klargöra vilka val jag gjort för att både 
tillerkänna Skylla och Karybdis sina realiteter och de svårigheter de repre-
senterar och samtidigt försöka hantera dem. Havsvidundren kan i ett me-
todkapitel representera å ena sidan en ”empirifobi” som undviker varje 
empirisk ansats och istället ägnar sig åt teoretiska övningar. Denna stånd-
punkt, att empirisk forskning skulle var omöjlig hänvisar till att filosofis-
ka, psykologiska och sociala komplexiteter uppkommer som hinder mel-
lan forskaren och det studerade ”objektet”. Det andra ytterlighetsalterna-
tivet kan då uttryckas som ett ickeproblematiserande förhållningssätt till 
empiri där det snarast ses som ”otvetydiga avtryck av verkligheten” 
(ibid:7) utan att reflektera över empiriskt materials mångtydighet och 
tolkningars komplexitet, d v s en naiv empirism (ibid).
 Jag söker en balans och använder mig då av tre ben. Balansakten hand-
lar dels om att tillerkänna mina metoders tolknings- och teoriberoende 
drag. Det handlar om att uppmärksamma språkets tvetydiga, instabila 
och kontextberoende karaktär. Det innebär att väga in post-strukturalis-
tiska tankegångar också i förhållande till synen på det mänskliga subjek-
tet (ibid). Slutligen handlar det även om att beakta den sociala och histo-
riska kontexten och därmed tillerkänna maktdimensioner och de politisk-
ideologiska aspekterna sin roll (ibid:204). Det finns enligt min mening 
ingen neutral eller värderingsfri forskning utan den är inskriven i en poli-
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tisk och etiks kontext. Detta innebär att forskning (miss)gynnar intressen 
beroende på de teoretiska utgångspunkter och tolkningar som aktualise-
ras (ibid; se även Rosengren& Arvidson 1991).117

 Att bedriva empirisk samhällsvetenskaplig forskning reser således me-
todologiska frågor som gäller förhållandet mellan vetenskapens metod 
och dess objekt och i detta avseende står denna studie förankrad i den an-
sats som utvecklades av Alfred Schutz (1899-1959) som anslöt sig till den 
s.k. verstehende sociologin (Nilsén 2000), även kallad ”interpretative un-
derstanding” (Gorman 1997:178). Schutz inflytande har varit centralt in-
om samhällsvetenskaperna och då speciellt inom den empiriskt grundade 
sociologin som genom hans insats kan sägas ha blivit meningsfull. Hans 
arbeten kan härledas till Max Webers sociologi och Edmund Hussels fe-
nomenologi som tillerkänner det hermeneutiska/tolkande momentet ett 
grundläggande primat. Schutz utvecklade, med hjälp av Webers metodo-
logiska diskussioner det specifika för samhällsvetenskaperna, nämligen 
att det gäller studiet av ett objekt, samhället, som forskaren själv ingår i 
(Nilsén 2000:40). Med detta skall förstås att han uppmärksammar en 
skillnad mellan natur- och samhällsvetenskaper och att det senare rör sig 
om självkunskap (Gorman 1997). Samhällsvetenskapens forskningsob-
jekt, människor, handlar utifrån sin egen konstruktion av verkligheten 
(Nilsén 2000:79). Mot den bakgrunden utvecklade Schutz den förstående 
sociologins metodologi i kritik mot positivism, objektivistiska uppfatt-
ningar om samhällsvetenskap och naturvetenskapligt inspirerade meto-
dologier (ibid). Weber menade att sociologin bör studera sociala hand-
lingar utifrån aktörens subjektiva mening. Schutz utvecklade den förstå-
ende sociologins metodologi för analys av just subjektiv mening. Han 
gjorde det genom en fördjupning i Edmund Husserls fenomenologi och 
banade därigenom väg för forskning kring vardagslivet (Nilsén 2000).118 
Schutz utvecklade en teori om subjektets meningskonstruktion i den för-
vetenskapliga vardagsvärlden och hur denna relaterar till samhällsveten-
skapens kunskap om den. Han menar att samhällsvetenskapernas kun-
skap är konstruktioner av ”andra ordningen” eftersom de bygger på en 
tolkning av människornas förståelse av världen och sina motiv att handla 
som således är ”konstruktioner av första ordningen” (Bengtsson 1999; 
Nilsén 2000). En av poängerna är skillnaden på en vetenskapsteoretisk 
nivå mellan objektivistisk och subjektivistisk uppfattning av samhällsve-
tenskap, där Schutz ansats uppfattar forskningsobjektet som beroende av 
de teoretiska och metodologiska antagandena, d v s dessa är inte att be-
trakta som neutrala i förhållande till forskningsobjektet (Nilsén 
2000:17).119

 Sammantaget innebär detta att jag arbetar i förhållande till tre teoretis-
ka och metodologiska riktningar; den nämnda verstehende traditionen, 
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den post-stukturalistiska och den kritiska teoretiska samhällsforsknings-
traditionen. Jag hävdar att dessa tre vetenskapstraditioner, var och en, 
tillför ståndpunkter som behöver bli beaktade och därigenom uppmärk-
sammar viktiga dimensioner i avhandlingens problemområde, då jag valt 
att intervjua vårdprofessionella samt studera samtal i en samhällelig kon-
text, i ett mångkulturellt samhälle. I detta möte mellan tre vetenskapliga 
traditioner uppkommer, som jag ser det ett behov av reflektion, eftersom 
var och en för sig tillför ämnen för reflektion.120 Logiken är följande, 
grundfundamentet i konstruktionen av såväl verklighet som kunskap om 
verklighet är att konstruktionen är en fråga om tolkningar. Dessa tolk-
ningar sker i sin tur i en kontext, vilket gör att det är poängfullt att reflek-
tera över tolkningarnas villkor. Det förutsätter inte bara medvetenhet om 
de teoretiska antagandena och den roll språk och förförståelse spelar, utan 
också en reflektion av ett annat slag som snarare syftar på en kritisk själv-
prövning som framstår som helt centralt. Vad som står på spel eller vad 
som gör reflektion viktigt, är att det är just systematisk reflektion som gör 
att empirisk forskning kan få en kvalitet som ger det ett värde (ibid:12). 
Detta, de filosofiska och vetenskapsteoretiska invändningarna till trots.

Reflektion: mellan teori och empiri
Reflektion är ”konstanta värderingar av relationen mellan ’kunskap’ och 
’sätt att göra kunskap på’” (ibid:12). Det vill säga att forskaren tar på all-
var ”hur olika slags språkliga, sociala, politiska och teoretiska element är 
sammanvävda i den kunskapsutvecklingsprocess i vilken empiriskt mate-
rial konstrueras och tolkas” (ibid:12). Det är att segla, så medveten som 
möjligt om vad man gör, mellan Skylla och Karybdis. I min mer naivt fria 
uttrycksform handlar det om att använda sina teoretiska utgångspunkter 
dels på sig själv i världen och på forskningsfältet, dels att låta de teoretiska 
utgångspunkterna ömsesidigt belysa, eller reflektera varandra. De är ing-
en ”taxi som man kan stanna och stiga in i och ut ur efter behag” som 
Weber uttryckte det med syftning på vad han kallar kausaliteten inom ve-
tenskapen, i ett föredrag 1919 vid universitetet i München (Weber 
[19919]1991:85). Ett exempel jag identifierar mig med, kan vara att låta 
ett kritiskt perspektiv skaka om det som Alvesson kallar grundplåten in-
om den kvalitativa forskningen som brukar kallas empirinära, nämligen 
ostandardiserad empiri. Kritiken syftar till att påvisa att grundplåten är 
betydligt mindre stabil än den antas vara. Samtidigt är det viktig att re-
flektera över och dra lärdom ur de empirinära riktningarnas systematiska 
arbete utifrån finkalibrerade tekniker vid analysen av materialet.
 Reflektion syftar således på en slags kritisk självprövning med upp-
märksamheten vänd mot sig själv och forskarsamhället och sin egen posi-
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tion i samhället. Reflektionen kan exempelvis röra min egen person som 
en medelklasskvinna ur den svenska majoritetsbefolkningen, verksam på 
universitet och således i en privilegierad situation i flera sammanhang i 
termer av etnicitet och klass men mindre privilegierad i termer av genus, 
generellt sett. Detta påverkar inte endast mina val av utgångspunkter utan 
även vad de människor jag mött under mitt forskningsprojekt valt att säga 
till mig i en intervjusituation eller visa mig i en observationssituation (se 
nedan). Exempelvis tror jag att min yrkeserfarenhet som socialarbetare 
har underlättat i kontakten med tandhygienisterna då vi delar erfarenhet 
av att arbeta med människor som patienter och klienter. Jag tror också, 
med hänvisning till den klassiska antropologen Margaret Mead som på 
1930-talet påpekade att forskarena kön påverkar materialet såtillvida att 
det dels inverkar vid val av perspektiv men även, vilket är viktigare för 
mig, tillträdet till information (Bernard 1994:171).121 Jag återkommer till 
ämnet under rubriken Närhet och distans.
 Forskaren ser således inte sig själv som en neutral insamlare av ”data” 
utan snarare som en person som aktivt skapar kunskap utifrån sina epis-
temologiska utgångspunkter (Hägerström 2004:30). Hon/han är s a s en 
förmedlare mellan empiri och teori. Alvesson och Sköldberg skriver:

”Forskningsprocessen utgör en (re)konstruktion av den sociala verkligheten, 
där forskaren dels interaktivt samspelar med de beforskade, dels aktivt tol-
kande hela tiden skapar bilder för sig själv och för andra: bilder vilket selek-
tivt lyfter fram vissa bud på hur förhållanden – upplevelser, situationer, rela-
tioner – kan förstås, och (därmed) negligera alternativa tolkningar” 
(Alvesson&Sköldberg 1994:13).

När det gäller förhållandet mellan teori och metod, ser jag dem som nära 
relaterade till varandra genom att deras gemensamma punkt är det mål de 
relaterar till. Om metoden är en ”helhetssyn på strategin för eller ’gestalt-
ningen av’ de” medel som används för att uppnå målet är teorin begrun-
dan (grek. theorein) över målet (Sjöström 1983). Båda handlar om att 
hantera undersökningssituationen i stort (ibid). Jag hävdar att teori och 
metod samspelar såtillvida att val av metod påverkas av de teoretiska ut-
gångspunkterna. Påverkan går även på andra hållet; den empiri, som me-
toden förmår generera, leder till nya teoretiska överväganden. Det teore-
tiska perspektivet gör att vi ser vad det ”tillåter” men jag vill mena att em-
pirin också överraskar och aktualiserar nya frågor som den teoretiska ut-
gångspunken bortsett från eller inte kan hantera. Eftersom min forskning 
rör ett relativt outforskat fält har det empiriskt utforskande momentet vi-
sat sig vara speciellt centralt. Jag har därför snarare gjort fortlöpande teo-
retiska övervägande för att kunna tolka mitt material än gjort en teori-
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prövning.
 I detta sammanhang vill jag hävda att en renodlat induktivt analys inte 
är möjlig. Forskaren har med nödvändighet med sig olika typer av förför-
ståelse och befinner sig själv i en kontext. Om det så vore möjligt vore det 
enligt min mening ändå inte eftersträvansvärt. Istället menar jag att all 
analys har deduktiva moment som utgår från de teoretiska utgångspunk-
terna. Det finns även induktiva moment som står för ett osäkerhetsele-
ment; man vet inte vad man skall finna i materialet. Jag väljer att citera 
Kerstin Jacobsson på denna punkt då hon fångar min ståndpunkt väl.

”Induktivt framvuxna begrepp blir intressanta i ljuset av teori som ordnar 
dem. Arbetssättet innebär i praktiken att man går fram och tillbaka mellan 
det empiriska materialet och de egna analytiska rekonstruktionerna” (Ja-
cobsson 1997:322).

Denna pendling mellan teori och empiri kan uttryckas som en fortlöpande 
hypotesprövning vilken innebär att båda omtolkas i skenet av varandra 
(Alvesson&Sköldberg 1994:42). En sådan prövning förutsätter att de an-
vända begreppen är operationaliserbara. Möjligheten att operationalisera 
använda begrepp är, som känt, garanti för att tillfredställa kravet för falsi-
fierbarhet vad gäller hypotesen (Rosengren& Arvidson 1991). Detta inne-
bär att både validitet och reliabilitet i forskningen är beroende av begrep-
pens operationaliserbarhet. Pendlandet mellan teori och empiri brukar 
kallas abduktion. Begreppet implicerar att forskningsprocessen utgår från 
existerade kunskaper och att empiri således är tolkad, inte i någon mening 
”rå” och blir argument för eller emot den teoretiska idén (ibid). I den me-
ningen är allt material ”teoriladdat”. Abduktion avser att ”med utnytt-
jande av existerande kunskaper och referensramar finna teoretiska möns-
ter eller djupstrukturer, som om de vore giltiga, skulle begripliggöra de 
empiriskt induktiva mönstren eller ytstrukturer vilka påträffats – eller 
snarare framgått genom tolkning – i ett enskilt fall” (Alvesson&Sköldberg 
1994:44 kursiv i original). Observera att djupstrukturer står i plural form, 
d v s beroende på de anlagda perspektiven påvisas skilda djupstrukturer 
(ibid). Detta innebär samtidigt ett förhållande till empiri och dess betydel-
se där den inte motsvarar den traditionella epistemologins ”bevismateri-
al”. Alvesson och Sköldberg skriver:

”Men det handlar om att ge den en avsevärt mindre entydig och robust ka-
raktär och uppfatta den som uttryck för förhandlingsbara, perspektivbero-
ende tolkningar och som förmedlad via ett tvetydigt språkbruk. Empiri bör 
uppfattas som argument i en debatt – vilka kan ha olika tyngd beroende på 
dels sammanhang dels hur välslipade dessa är – snarare än som överdomare 
i en debatt mellan olika (teoretiska) ståndpunkter. Empiri genererad ur en 
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enkät kan då förslagsvis betraktas som svaga argument – såvida det inte 
handlar om i viss mening entydiga uppgifter av typen lön, biologiskt kön, ål-
der m m – medan en längre tids deltagande observationer, vägledd av reflek-
tion, kan ge bättre tyngd åt argumenten för hur man kan tolka den sociala 
verkligheten” (Alvesson&Sköldberg 1994:357).

Själva framställningen av forskningen, den skrivna texten återspeglar inte 
detta pendlande utan ger ett betydligt mer stillastående och rätlinjigt in-
tryck. Processen, så även i föreliggande studie, är tillrättalagd i framställ-
ningens form, där blindgångar och hugskott är borta. Framställningen av 
det empiriska materialet bygger på mina tolkningar av materialet som 
gjorts utifrån de teoretiska ramarna. Med Jacobssons (1997:322) ord; jag 
har sorterat, abstraherat och organiserat det.

Val av metoder – observation och intervju
Mot bakgrund av metodologiska överväganden och för att få ett varierat 
material har jag valt att använda två metoder; observation och intervju, 
som kompletterar varandra. Som framgått avser metod, vars ursprungliga 
betydelse är ”sätt att välja väg”, det praktiska arbetet under forskningsar-
betet (Sjöström 1983:109). Metoden kan med fördel brytas ned i mer 
konkret preciserade tillvägagångssätt eller tekniker (Rosengren&Arvidsson 
1991:35) som används för att ”samla in data”. ”Datainsamling” (ibid:61) 
innebär att mäta det undersökta ”objektet”, att tilldela det ett specifikt 
”värde” vare sig det utrycks som ”x antal”, visst kön eller ”ett patient-
samtal”. Tekniken, eller tillvägagångssättet använder sig av olika mätin-
strument som avpassas till forskningsfrågan och som jag ser det är det en 
fråga som återkommer med skilda uttryck på olika nivåer eller storleks-
ordningar, som kommer att klargöras. Mätenheten på den första nivå kan 
vara ”ett samtal” medan enheten i ett senare skede bryts ned till enskilda 
”yttranden” (jfr Rosengren&Arvidsson 1991:177).
 Metodval och ”mätning” aktualiserar därför en rad frågor. De rör själ-
va mätinstrumentet likaväl som den som utför mätningen, omgivningen i 
vilken den sker och det uppmätta objektet (Rosengren&Arvidsson 
1991:72). Det finns flera felkällor att försöka reducera genom standardi-
serade förfaringssätt i syfte att få alla ”mätningar” som genomförs att 
överensstämma i så hög grad som möjligt. I det följande avser jag att klar-
göra mina ståndpunkter i dessa avseenden. Det rör således validitet och 
reliabilitet i studien, systematiska respektive slumpmässiga ”mätfel” både 
hos den som utför ”mätningen” och hos själva ”mätinstrumenten”.
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Observationer
Den centrala metoden i studien är direkt observation, att observera ett so-
cialt skeende samtidigt som det utspelar sig. Det är en metod som står fast 
förankrad i den verstehende –tradition som gjort den möjlig och värdefull 
(Dennis 1993:72).122 Perspektivet utgår från att i studiet av den sociala 
världen involveras subjektiva och intersubjektiva meningskontexter upp-
komna i ett ständigt meningsskapande. ”Accordingly”, skriver Burgess 
(1984:79), ”researchers have turned to observation and participant obser-
vation in order to get access to the meanings which participants assign to 
social situations.” Metodens fördel ligger i att utöver möjligheten att ta del 
av informanternas uppfattningar (eventuellt i skiftande versioner) kan 
forskaren även få kunskaper och erfarenheter oberoende av informanters 
redogörelser och uppfattningar (Alvesson& Deetz 2000:88; Burgess 
1984). Observationer brukar klassiskt indelas efter två dimensioner, gra-
den av ”öppenhet” d v s de observerades vetskap om att de observeras 
samt graden av deltagande i interaktionen i det aktuella sociala systemet 
(Rosengren&Arvidsson 1991; Burgess 1984). I studien genomfördes ob-
servationer av två slag; s.k. deltagande observationer som dokumentera-
des med anteckningar och observationer som dokumenterades med video-
kamera.
 Att använda videokamera för att dokumentera ett socialt skeende är ett 
vanligt tillvägagångssätt inom interaktionsforskning (Lomax 1998; 
Drew& Heritage 1992; Heath 1997; Leppänen1997; Lindström1998).123 
Vad som uppnås är möjligheten att, som Harvey Sachs (1984:26) skriver 
”study it again and again”, d v s se på materialet upprepade gånger, even-
tuellt tillsammans med andra forskare, och därigenom närstudera situa-
tionen på ett sätt som en observation inte möjliggör (ibid; Drew& Herita-
ge 1992; Peräkylä 1997). Det möjliggör att gå ner i mindre ”mätenheter” 
vid analysen av materialet. Detta kan uttryckas som att tillförlitligheten är 
stor. Efter överväganden som gjordes inledningsvis kring val av teknik, 
valde jag att filma eftersom tekniken, enligt min bedömning har stora för-
delar avseende reliabilitet (som dock beror på filmens och transkribering-
ens kvalitet; jfr Peräkylä 1997) som överväger de nackdelar som finns.124 
En fördel är den som framträder när videotekniken ställs mot en mer dis-
kret ljudinspelning som ligger i att video även tydligt visar deltagarnas 
orientering i rummet och eventuellt till varandra samt inbegriper ”icke-
verbala faktorer, blickspel och andra spatiala omständigheter” som påver-
kar talet (Lindström 1998; se även Heath 1997).

Intervjuer – förberedelse och samtal
Jag använde mig även av intervjuer, som ett sätt att precisera forskningsin-
tresset och förbereda studien, samt för att få empiriskt material. De inle-
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dande syftade till att ge mig en uppfattning om mina a priori formulerade 
forskningsintressen alls var relevanta inom tandvård och i vilken mån 
samtal är ett arbetsredskap för tandhygienister. En intervju är ett samtal 
som syftar till att ge forskaren material, d v s man ber en intervjuperson 
svara på frågor i ett visst syfte (Burgess 1984:102). Med en utgångspunkt i 
det reflektiva förhållningssättet som togs upp ovan, kan inte en intervju 
uppfattas som en ”pipeline for transmitting knowledge” ur vilken forska-
ren kan samla in data (Holstein&Gubrium 1997). De tre teoretiska och 
metodologiska riktningarna och deras syn på kunskap som socialt ska-
pad, reflekterar tillbaka på, d v s gäller även för en intervjusituation. 
”Treating interviews as a social encounter in which knowledge is cons-
tructed suggests the possibility that the interview is not merely a neutral 
conduit or source of distortion, but is instead a site of, and occasion for, 
producing reportable knowledge itself” (Holstein& Gubrium 1997). Det-
ta interaktiva moment i konstruktion av kunskap, går inte att reducera el-
ler kontrollera bort ens med det mest standardiserade tillvägagångssätt. 
En ytterligare aspekt som måste beaktas i metodsammanhang och som 
avser både intervjuaren och intervjupersonen gäller språkets kontextbero-
ende karaktär och dess roll i relation till de mänskliga subjekten 
(Alvesson&Deetz 2000) vilket utvecklas i nästa kapitel.
 Vanligtvis klassificeras intervjuer efter hur styrt samtalet är av intervju-
aren; om den är strukturerad, semistrukturerad eller informell/ostrukture-
rad där de senare avser att ge möjlighet för intervjupersonen att utveckla 
samtalet utöver den förberedda frågestrukturen (Burgess 1984:102) Inter-
vjuerna i denna studie var till sin form tematiskt semistrukturerade inter-
vjuer. De teman som togs upp var förberedda av mig med preciserade frå-
gor, medvetet kombinerat med en möjlighet för intervjupersonen att in-
troducera flera ämnen. Detta innebär att jag hade en planerad struktur att 
(hålla mig till och) falla tillbaka på efter utvikningar och följdfrågor. Trots 
den förberedda strukturen liknade intervjuerna därför mer samtal eller 
diskussioner snarare än regelrätta intervjuer strukturerade som fråga-
svar-fråga-svar och jag eftersträvade att den som intervjuades skulle ha 
inflytande över samtalet. Med andra ord lämnade jag stor öppenhet för 
informanterna i samtalet samtidigt som jag inte frångick den planerade 
strukturen. Intervjuerna genomfördes efter observationerna och i likhet 
med Karen Davies (1999) menar jag att intervjuer som genomförs efter 
det att deltagande observationer gjorts blir av en annan typ (ibid:135; 
Burgess 1984; Alvesson&Deetz 2000). Intervjuerna kan få mer sam-
talskaraktär av det enkla skälet att forskaren själv har mer att säga, fråga 
eller prova idéer om och att man har en gemensam erfarenhet att utgå 
ifrån. ”Stilen” låg därför långt från den med minimala responser och när-
mare den aktiva intervjun i vilken intervjuaren
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”converse with respondents in such a way that alternate considerations 
are brought into play. They may suggest orientations to, and linkages bet-
ween, diverse aspects of respondents’ experience, adumbrating – even in-
viting – interpretations that make use of particular resources, connections 
and outlooks. Interviewers may explore incompletely articulated aspects 
of experience, encouraging respondents to develop topics in ways relevant 
to their own everyday lives” (Holstein&Gubrium 1997:123).
 Jag intervjuade även patienterna i direkt anslutning till videoinspel-
ningen. Vid dessa intervjuer följde jag ett frågeformulär vilket gjorde att 
de var mer strukturerade och kortare. Även i dessa intervjuer lämnade jag 
stor frihet till de intervjuade i kombination med en planerade strukturen, 
med andra ord släppte jag samtalet fritt under de bestämda villkor som 
det innebär att ha bestämda frågor man eftersträvar svar på. Vid dessa 
tillfällen användes inte bandspelare utan jag antecknade. Detta kommer 
att utvecklas i mer detalj nedan.

Urval av deltagare i studien
När det gäller urval av deltagare i studien, avser det kliniker, tandhygie-
nister och patienter. Kliniker (3 stycken) valdes med utgångspunkt i att de 
hade en ”etniskt mångfaldig” patient kår och personal intresserad av att 
delta. Detta innebar att jag valde tandhygienister som har erfarenhet av 
avhandlingens forskningsområde och på god grund kan antas ha reflekte-
rat över det. Tandhygienisterna tillfrågades var och en och resonerade 
även inbördes då de arbetade som kollegor. De ombads att tillfråga varde-
ra 4 personer som invandrat till Sverige samt 2 personer som var ”svensk-
ar” uttryckt i gängse etniska termer. Jag vill framhålla att jag och enskilda 
tandhygienister ofta resonerade om olika möjligheter och förslag på pa-
tienter som tandhygienisterna gav mig ur sina inbokade besök. I detta 
skede eftersträvades en slags spridning som ofta uttrycktes i termer av 
kön, ålder och födelseland. Ett urvalsbeslut som var grundläggande gällde 
att inga samtal med tolk skulle ingå i studien.
 Jag vill stanna upp ett ögonblick vid det faktum att urvalet kan sägas ha 
skett i ett samarbete med tandhygienisterna. Detta kan uppfattas som ett 
metodologiskt dilemma vilket jag dock vill argumentera emot. Jag menar 
dels att förfaringssättet är det enda rimliga och etiskt möjliga, dels att det 
har metodologiska fördelar. Genom att försäkra mig om att tandhygienis-
terna väljer vad de kan tänka sig att bjuda in mig att delta i, bör materialet 
ha en slags ”normal standard”, inte bestå av ”spännande undantag” eller 
”favorit patienter”. Jag har anledning att hävda att tandhygienisterna har 
valt att visa det som är deras vardagligt vanliga sätt att jobba, d v s det 
som forskningsfrågan gäller. Jag erbjöds av ett par tandhygienister att fil-
ma fler samtal än jag avsåg vilket gjort att jag kunde göra att urval bland 
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filmerna där någon ströks p.g.a. dålig kvalitet och tekniska fel.125

 När jag i efterhand ser till de patienter som deltagit i studien kan jag 
konstatera att hälften av patienterna tillhör ålderskategorierna mellan 40 
till 54 år (medelvärdet var 47 år och typvärdet 39 år). Med ett undantag 
ingår samtliga i den så kallade fyllningsgenerationen (40-70 år som fått 
reparativ tandvård) eller i fluorgenerationen (20-40 år som fått profylak-
tisk tandvård) (Olhede 1998). Till detta vill jag notera att patienternas 
orala (o)hälsa var, om än varierande, sådan att den behandlas (alternativt 
vidmakthålls) vid folktandvårdskliniker, till skillnad från att kräva specia-
listbehandling vid annan klinik.

Validitet och reliabilitet
I samband med både intervjuer, observation och videoinspelning aktuali-
seras frågor kring validitet, giltighet och reliabilitet, tillförlitlighet. Validi-
tetsproblematiken syftar på intervjuarens, observatörens och kamerans 
inverkan på den studerade interaktionen såtillvida att de observerade 
skulle anpassa sitt beteende i enlighet med de förväntningar de uppfattar 
att forskaren har. Påverkan gäller även i den andra riktningen, d v s syftar 
till att forskaren blir påverkad. Ett extremfall är fenomenet som brukar 
kallas ”go native”, att vederbörande ”blir inföding” och därför både upp-
fattar och tolkar under påverkan samt inte förmår att analysera materialet 
utifrån sina egna förutsättningar (Rosengren& Arvidson 1991). Det finns 
ingen definitiv lösning på dessa fenomen utöver att vara medveten om 
dem, försöka minimera dem och reflektera över dem (ibid).126 Ett vanligt 
sätt att minimera dem i observationssituationen är att undvika att ta egna 
initiativ i interaktionen och redogöra för åsikter i rimlig mån utan att 
uppträda avvikande i gruppen (ibid).
 Grundfrågan som gäller om materialet alls är giltigt uppfattas tydligare 
i fråga om videofilmning och har debatterats utförligt (Lomax 1998; se 
även Peräkylä 1997). Vad diskussionen gäller är att man möjligen uppnår 
hög reliabilitet men gör det till priset av en minskad validitet. Två motsat-
ta ståndpunkter formeras; en hävdar att filmningens påverkan är så stark 
att den gör materialet värdelöst; den andra marginaliserar påverkan och 
forskarens roll. Lomax (1998) visar att en rimligare ståndpunkt ligger 
mitt emellan försåvitt att tekniken används reflexivt. Materialet är vare 
sig en representation av en social situation som den skulle ha varit ifall 
forskaren inte varit där, men heller inte så påverkat av närvaron att det 
kan sägas vara icke-giltigt (invalid).127 Även Anna Lindström (1998) me-
nar att det är orealistiskt att tro att videofilmat material inte är påverkat 
och att samtalsdeltagarna i de allra flesta fall faktiskt orienterar sig mot 
forskaren och inspelningsutrustningen vid något tillfälle. Det händer näs-
tan i var inspelning att deltagarna vänder sig mot kameran och ler eller 
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kommenterar utrustningen. Detta kallas obvious camera behaviors (Lind-
ström efter Duranti). Lindström menar (efter Bergmann) att detta är ett 
generellt samtalsfenomen (att kommentera omgivning) och att det således 
inte är ett problem då det förekommer. Snarast finns det anledning att 
ifrågasätta värdet av inspelningar där deltagarna undviker sådana kom-
mentarer. Denna orientering mot kameran hindrar inte att samtalsdelta-
garna ”prioriterar sitt eget projekt” framför intresset för forskaren som 
endast sker under kortare stunder (Lindström 1998:185).
 I samma fråga argumenterar Charles Goodwin för att observatören på-
verkar mindre ifall en kamera används än ifall hon/han endast iakttar. Ar-
gumentet Goodwin för fram är att själva filmandet friskriver observatö-
ren från det sociala samspelet som hon/han enligt det sociala samspelets 
oskrivna regler bör delta i. Med andra ord hävdar Goodwin, att en obser-
vatör påverkar genom att vara iakttagande och asocial, medan en filman-
de observatör kan uppfattas som rimligt upptagen och därför påverka 
mindre (Goodwin 1981 refererad i Leppänen 1997). Sammantaget är min 
ståndpunkt den att, i linje med Rosengren, Arvidson och Goodwin undvi-
ka att initiera interaktion men även ta ansvar för min egen och kamerans 
närvaro. I de fall detta ges explicit uttryck av samtalsdeltagarna, ser jag 
det närmast som ett uttryck för ett konstaterande av situationens faktiska 
beskaffenhet. Det finns ett flertal obvious camera behaviors i materialet 
från både tandhygienisters och patienters sida128 som korta sekvenser där 
ibland min röst finns med i inspelningen. Frågan om validitet återkommer 
nedan i samband med praktiska tillvägagångssätt.
 I samband med studier genomförda med kvalitativa metoder brukar 
frågan om generaliserbarhet aktualiseras, ibland med kritiska förtecken. 
Kritiker kan hävda att man utifrån resultaten av en viss studie inte kan ut-
tala sig om annat än just denna studie och den studerade situationen. Det-
ta uppfattas som en skillnad gentemot kvantitativt genomförda studier. 
Som Bernard skriver, innan han går i svaromål:

”Why would we want to know what a handful of informants think or do, if 
the information cannot be generalized beyond the informants” (Bernard 
1994:174).

Jag menar emellertid att det finns, med stöd i kvalitativ metodologi, möj-
lighet att vidga eller utöka tillämpningsområdet för en viss studies resul-
tat, dock inom vissa diskuterade gränser (Alvesson&Sköldberg 1994:40). 
Detta kan göras då teorin eller resultaten gäller latenta, det vill säga bak-
om- eller underliggande mönster eller djupstrukturer som kan antas vara 
gemensamma för flera ytfenomen. Detta gör att en överföring till fler ak-
törer än de som studien gäller, kan vara möjlig. Denna överföring kan så-
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ledes motsvara generaliserbarhet (ibid). Med detta vill jag ha sagt att min 
studie utgår, liksom andra studier, inklusive kvantitativt inriktade, ifrån 
antagandet att det finns en viss homogenitet i alla mänskliga grupper. 
Denna homogenitet, som paradoxalt nog utgör själva studieobjektet, gör 
att en studie av ett visst urval kan säga något relevant om hela populatio-
nen. Det finns därmed möjlighet att genom enskildas erfarenheter belysa 
och förstå bredare samhälleliga relationer (jfr Davies 2001:19).

Forskningsprocess och material
Att skriva om forskningsprocessen innebär att tillstå att det varit just en 
process, krokigare och mer pragmatisk och ibland mer osäker än vad den 
kan framstå som i en vetenskaplig avhandling. Dock kan det som framstår 
som tillfälligheter samtidigt, vid ett närmare betraktande, visa sig vara 
mindre tillfälliga och mer villkorade (Fryklund&Peterson 1994). Villko-
ren ställs av valda perspektiv, teori och metod. En process kan förändras 
över tid i vissa avseenden men i andra snarast handla om att driva en kon-
sekvent och genomtänkt linje. En forskningsprocess av det slag denna av-
handling representerar, går inte i entydiga steg som börjar med en exakt 
planering och avslutas med en sammanfattande framställning. Processen 
är mer komplex än så och präglas av ett strävande efter fortlöpande re-
flektioner (jfr Alvesson&Sköldberg 1994; Davies 1999; Mulinari 1999). 
Den har i praktiken inneburit ett pendlande arbete mellan teoretiska över-
väganden och analys och insamlande av det empiriska materialet. I det ar-
betet har jag fattat flera beslut, dels om materialets storlek, dels om av-
gränsning i bemärkelsen att materialet i sin helhet erbjuder mer än vad jag 
använt mig av. Samlat bygger studien på ett mångsidigt material vilket 
sammanhänger med studiens forskningsintresse. Det har handlat om att 
söka sociala mönster snarare än frekvenser vilket gör att materialets stor-
lek inte är avgörande när en tillräcklig storleksnivå redan uppnåtts.

Etisk prövning och fortlöpande överväganden
En studie av det slag detta gäller kräver en etisk prövning vilket även 
skedde.129 De överväganden som klassiskt sett görs, handlar om att inte 
skada, deltagarnas rätt till information och samtycke, rätten till anonymi-
tet och att personlig integritet inte kränks (Vetenskapsrådet 2002). För 
mig handlar det, efter den grundläggande bedömningen, om fortsatta och 
fortlöpande överväganden som även gäller analysen och presentationen. I 
kontakten med deltagarna är det krav som aktualiseras främst det som 
gäller samtycke och att detta skall vara uttalat samt bygga på information 
deltagaren fått. I detta sammanhang, som jag vill kalla förhandling om 
tillträde blir det tydligt att det är förenklat att uppfatta kvalitativa meto-
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der som ”mjuka”. Mulinari (1999:52) lyfter fram att det finns ”inte något 
mjukt i att tvinga sig på människor som inte har bjudit in någon forska-
re”. Med en sådan utgångspunkt var ett grundläggande etiskt krav s.k. 
skriftligt informerat samtycke från varje deltagare. Jag vill lyfta fram att 
en sådan underskrift inte avslutar ”förhandlingen om tillträde” utan bara 
är ett moment (Lindström 1998:189). Både tandhygienister och patienter 
fick skriftlig information om mig och projektet. När det gäller tandhygie-
nisterna blev informationen även muntlig. Vad patienter beträffar, infor-
merades och tillfrågades de av respektive tandhygienist vid ett besök på 
kliniken eller per telefon och de informerade även om att det krävdes ett 
skriftligt medgivande om de beslutade sig att delta. Detta krav gjorde att 
en handfull patienter avstod att delta då de inte vill skriva under något 
papper men väl delta i studien. Det förekom att patienter sagt till tandhy-
gienisten att de ville delta men ”drog sig ur” vid det aktuella besökstillfäl-
let då de tillfrågades på nytt inför själva inspelningen. Detta vill jag mena 
pekar i riktning mot att patienterna inte upplevde en otillbörlig press att 
delta (vilket dock inte utesluter att det förekommit i andra fall). Alla, pa-
tienter, såväl som tandhygienister, fick skriftlig och muntlig information 
att de har rätt att dra sig ur studien, så väl under själva inspelningen ge-
nom att be mig stänga av kameran eller vid senare tillfälle, varvid filmen 
skulle raderas. Ingen har använt sig av den möjligheten. Det har dock be-
kräftats under mitt arbete att det är en viktig aspekt för att kunna upprätt-
hålla ett etiskt arbetssätt precis som Vetenskapsrådet framhåller i sina 
riktlinjer. En sista aspekt som rör etiska överväganden gäller urvalet av 
deltagande patienter. Ett grundkriterium var att det inte fick röra sig om 
patienter som var helt nya för tandhygienisten, s.k. ”nybesök”. Jag antog 
att risken att en patient skulle uppleva tvång att delta skulle minska om 
den hade en etablerad kontakt och då istället skulle kunna uttrycka sitt 
eventuella nekande. 130

 En annan typ av etiska överväganden gäller hur forskaren hanterar att 
olika informanter ställer frågor om varandra (Davies 1999). Jag har hela 
tiden undvikit att diskutera de olika informanterna eller klinikerna med 
deltagarna i projektet (jfr Alvesson&Deetz 2000:219).
 Jag vill även nämna att jag vid ett inspelningstillfälle övervägde att av-
bryta filmandet och upplevde situationen som obehaglig. Situationen som 
uppkom var att en patient undrade vagt om han inte borde få bedövning 
men tandhygienisten uppfattade inte frågan. Jag upplevde då ett dilemma 
såtillvida att jag i den stunden inte klarade av att fatta ett beslut om jag 
skulle säga något, d v s ”lägga mig i” eller inte. Patienten var uppenbart il-
la till mods och i den situationen uppfattade jag det som att jag skulle för-
värra hela situationen om jag avbröt filmandet vilket jag idag inte är över-
tygad om var ett rimligt beslut. Filmen ingår inte i det slutliga materialet.
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Ur fältdagboken
I det närmaste avser jag att ge en fylligare bild av forskningsprocessen som 
bygger på de anteckningar jag kallat ”fältdagbok”. Fokus kommer nu att 
ligga på de mer självreflekterande och konkreta aspekterna och inte på de 
metodologiska jag redan berört. Jag byter därmed fokus för att förmedla 
att ”jag var där” och hur jag gått tillväga.
 Som doktorand på Odontologiska fakulteten torde fältet vara givet, 
men inte yrkesgrupp(er). Valet av tandtandhygienister, en yrkeskategori 
jag saknade erfarenhet av gjordes först efter att jag varit på ett personal-
möte på en klinik dit jag inbjudits av klinikchefen och presenterat mig 
själv och mitt skisserade avhandlingsprojekt.131 Valet hade tre grunder. 
Dels var det just en tandtandhygienist som under mötet påpekade att för 
hennes yrkeskategori är att samtala en stor del av yrkesutövningen och 
spontant erbjöd mig att intervjua henne. En annan grund var etiska över-
väganden jag gjort, mot bakgrund av att tandvårdsbesök ofta associeras 
med både smärta, obehag och rädsla som jag inte uppfattade som att det 
vore oproblematiskt att som tredje part närvara vid och dessutom eventu-
ellt videofilma. Jag hade vid tidpunkten för val av fält en föreställning (jag 
delvis fått omvärdera) om att en tandhygienistbehandling är betydligt 
lindrigare än att exempelvis laga en tand hos en tandläkare. Ytterligare en 
grund för valet kan sägas bygga på inomvetenskapliga referenser. Tandhy-
gienister är lite beforskade trots att de är en intressant yrkesgrupp. Detta 
satte jag i samband med att den mesta samtalsforskningen gäller yrkes-
grupper med hög status. Exempelvis är forskningen av patient-läkarsam-
tal omfattande medan forskning av vårdbiträden eller behandlingsassis-
tenter är eftersatt trots att även de befinner sig i komplexa interaktions-
processer. Med detta sagt att den dag jag steg in på en folktandvårdsklinik 
visste jag inte helt säkert vilken eller vilka yrkesgrupper som skulle delta i 
studien. Än mindre om någon patient skulle vilja vara med och inte heller 
om jag alls skulle kunna få möjlighet att videofilma. De andra klinikerna 
tog jag själv kontakt med genom att ringa direkt till en tandhygienist. De 
sade sig vara intresserade av att delta i studien efter att ha fått ta del av 
den ansökan jag skrivit till forskningsetiska kommittén.
 Av fältdagboken att döma, var det en läroprocess att bli en observatör, 
som inledningsvis var prövande, så till vida att det var svårt att gå in i en 
passiv och betraktande roll gentemot patienterna i behandlingsstolen. Ett 
utdrag ur fältdagboken som är taget ur vad jag skrev under det fjärde pa-
tientbesöket under den första observationsdagen kan få illustrera detta. 
Vad jag vill visa är att det var en läroprocess, att stå ut med att bryta mot 
sociala konventioner och ”tränga sig på” och ändå inte ”lägga sig i”.
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”Den 12 december 2000: Patienten har hårt ihopknipna ögon och jag kom-
mer på mig själv att ha svårt att titta på honom. Är det hans integritet jag 
skyddar? Jag vill lägga mig i och säga att det rinner vatten längs hans haka 
ned mot halsen på ett sätt som jag tror är irriterande.”

Jag vill nämna att jag inte kommenterade vattnet, vare sig den gången el-
ler andra gånger då jag uppfattade något en patient förmedlade och som 
tandhygienisten inte uppfattade.
 Mot slutet av perioden av deltagande observationer ”provintervjuade” 
jag en patient. Syftet var, utöver att prova min egen förmåga att berätta 
begripligt om studien, att förutsättningslöst berätta för en patient om vad 
jag planerade att göra (videofilma) och mina frågeställningar för att få 
spontana synpunkter på detta. Patienten, en medelålders man från Syrien, 
gav mig sina synpunkter som huvudsak var positiva. Han påpekade även, 
vilket varit och alltjämt är en viktig aspekt, att personliga samtal mellan 
myndighetsutövare och vårdgivare har en helt annan dynamik än den som 
sker genom brevväxling. Detta samtal med ett tillsynes enkelt påpekande, 
som han byggde på egen erfarenhet var viktigt.
 En annan aspekt jag vill nämna som avspeglas i fältdagboken, är att jag 
under hela avhandlingsarbetet mött tvekan, ibland uttryckta som skämt, 
som antytt att tandvården är behäftad med en komisk karaktär speciellt i 
samband med samtal. Fler än en gång har jag hört att materialet torde va-
ra lätt analyserat eftersom patienten på sin höjd säger ”uhu” av lätt för-
stådda skäl. Denna, ibland nedlåtande och fördomsfulla attityd av att 
tandvård är ”småfånigt” i jämförelse med riktig (medicinsk) vård sätter 
jag i samband med villkoren för de professionaliseringsprocesser inom 
vilka tandvården utvecklats samt djupare frågor om tandvårdens legitimi-
tet som ligger utanför ramen för denna studie. I avhandlingens kapitel tre 
där jag beskriver tandvårdens historia berördes även tandvårdens profes-
sionalisering som skett i relation till andra (vård)yrken, främst läkare, 
men även inom tandvården med olika ”hjälpyrken”. Det tycks mig som 
om tandvården ännu har att kämpa mot en slags paradoxal ambivalens 
mellan att vara ”oviktig” och ”en maktfaktor” (dit patienten söker sig 
med ett besvär eller med anledning av en kallelse och får genom undersök-
ning reda på att den har problem den inte visste att den hade). Möjligen är 
en bakomliggande faktor den ambivalens eller lyckade symbios som fun-
nits historiskt sett mellan tandläkaryrkets rötter i hantverk och dess när-
mande till medicinsk vetenskap som en del av denna (se Lindblom 2004).
 Slutligen vill jag nämna att min relation till, och kunskaper om fältet 
även påverkats av att jag våren 2001 deltog i genomförandet av en studie 
vid Arbetslivsinstitutet (ALI Syd) i Malmö. Det gällde en förberedande 
studie om psykosocial arbetsmiljö inom en rad verksamheter, bland annat 
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tandvården. Jag var då samtalsledare i fokusgruppsintervjuer med tand-
tandhygienister respektive tandsköterskor samt intervjuade en tandläkare. 
Detta gav mig mycket insyn i arbetsvillkoren inom tandvården (se Jöns-
son et al 2003).

Deltagande observationer och videofilmning
De observationer som dokumenterades med anteckningar skedde som in-
ledning till min kontakt med tandvårdsklinikerna, d v s vid olika tidpunk-
ter. Jag följde de deltagande tandhygienisternas arbetsdagar, helt eller del-
vis under en period, sammantaget under sex veckor (december 2000 – maj 
2001 samt våren 2002). Inledningsvis följde jag schemalagd tid under tre 
veckor vid den första kliniken i syfte att få en helhetsbild av arbetet på 
kliniken, patientarbetet och arbetets organisering som kunde fungera som 
bakgrundförståelse (Alvesson&Sköldberg 1994:219). Jag valde att i för-
sta hand ”gå med” en tandhygienist i vars arbetsuppgifter det inte ingick 
administration av kliniken eftersom mitt intresse i första hand gäller pa-
tientarbetet. Under patientbesök satt jag i rummet, mestadels under tyst-
nad men under andra förhållanden talade och frågade jag fritt. Med detta 
sagt; att observera innebär inte att vara tyst. Jag antecknade fortlöpande 
och valde att göra det öppet i de flesta fall. Ofta, men inte under patient-
besök påpekade jag att jag skrev med tanken att inte skapa olust eller 
känslor av att jag dolde mina syften. Mot bakgrund av den forskningsetik 
och patientsekretess som jag är bunden av, hände det att jag valde eller ib-
land att jag ombads av tandhygienisten eller patienten, att inte vara med 
vid vissa besök. Det kunde gälla vid nybesök, om patienten verkade rädd 
och vid ett tillfälle skedde det med anledning av att patienten var för-
ståndshandikappad.
 Vid två tillfällen var jag med vid utbildningstillfällen för personal i äld-
reomsorg som gällde frågor kring vårdtagares munhygien. Utöver detta 
gick jag med en tandhygienist till vårdboenden för att undersöka patien-
ter, s.k. ”uppsökande tandvård” och var med under personalmöten av oli-
ka slag. Detta ser jag som värdefulla källor till insyn i tandhygienisternas 
arbete och yrkesroll. Jag hade även tillfälle att följa med tandsköterskor 
till SFI (Svenska för invandrare) samt vid information om munhygien till 
småbarnsföräldrar. När det gäller graden av öppenhet var det fråga om 
öppen (eller omaskerad) observation. När det gäller deltagande gjorde ar-
betets karaktär att jag inte kunde delta i själva arbetet.132 När det gäller 
mitt deltagande i interaktionen var det varierande men med en enhetlig 
strävan från min sida att inte initiera interaktion eller samtal men svara på 
tilltal och inte förneka min närvaro. Utöver dessa deltagande observatio-
ner, genomfördes även observationer som dokumenterades med videoka-
mera.
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 Jag valde att filma men kameran i handen d v s att inte använda stativ 
av praktiska skäl som gällde att kunna följa eventuella rörelser runt i be-
handlingsrummen. Jag använde s.k. LDC skärm för att undvika ett så up-
penbart filmande som det innebär att titta genom ett kameraöga. Vid de 
tillfällen jag och en patient blev lämnade ensamma i rummet vände jag 
tydligt bort kameran så det skulle framgå att jag inte filmade. För att sä-
kerställa ljudupptagning kompletterades kameran med en minibandspe-
lare, placerad i tandhygienistens rockficka och en minimikrofon fästes på 
hennes rockslag.
 I materialet ingår totalt 37 videofilmade samtal mellan 6 olika tand-
tandhygienister och deras patienter som omfattar 17 timmar (1024 minu-
ter). Samtalens varaktighet varierar mellan 14 och 52 minuter vilket ger 
ett medeltal på 28 minuter. I de flesta fall var jag i behandlingsrummet 
med kameran igång medan tandhygienisten hämtade patienten i väntrum-
met. Detta innebär att den allra första delen av varje samtal, den som för-
siggår i väntrum och korridor inte är inspelat.

Intervjuer med tandhygienister och patienter
I materialet ingår 10 intervjuer med tandvårdspersonal, 10 stycken varav 
3 kan sägas ha varit förberedande och inte ingår i det slutliga materialet 
utan snarare hjälpte mig att precisera mitt forskningsintresse. Dessa gjor-
des med tandhygienister och en tandläkare. De återstående 7 gjordes med 
de deltagande 6 tandhygienisterna efter att videoinspelningarna var avslu-
tade. Intervjuerna genomfördes (med ett undantag som skedde på min ar-
betsplats) på respektive kliniker i avskildhet. De spelades in på band och 
transkriberades i sin helhet.
 Utöver detta ingår 37 intervjuer med patienter i materialet. De genom-
fördes i något angränsande utrymme direkt efter varje videoinspelning. 
Syftet med patientintervjuerna var att få en bild av hur patienten uppfat-
tat tandhygienistbehandlingen och samtalet. Jag vill lyfta fram att efter-
som studien gäller tandhygienisters arbete, inte patienter, har intervjuma-
terialet med patienterna en annan karaktär och roll som dock inte skall 
uppfattas som sekundär i studien men de har en undanskymd plats i fram-
ställningen. Frågorna till patienterna gällde den nyss genomförda behand-
lingen och anledningen till besöket samt patientens erfarenhet av tand-
vård. Utöver detta berördes sociala förhållanden som familj, utbildning 
och arbete, födelseland och språkkunnigheter. Dessa samtal varierade i sin 
omfattning. De kortaste avgränsades till mina grundläggande frågor som 
antecknades av mig på frågeformuläret. I andra samtal ville patienten veta 
mer om studien, om mig eller berätta om sig själv. Under detta samtal 
skrev patienterna under medgivandet att delta i studien, vilket de som 
framgått informerats om tidigare att så skulle ske. Detta innebär att frå-
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gan om deltagande i studien och möjlighet att dra sig ur diskuterades, för 
att återigen göra de etiska överväganden studien kräver.

Närhet och distans – utanförskap i odontologin
I denna typ av forskning uppkommer frågor som kan upplevas som en 
rollkonflikt kring vad som kallas närhet och distans. Det är klassiska frå-
gor i samband med kvalitativa metoder och de har även varit fortlöpande 
frågor för mig (Persson& Andersson 1999; Davies 1999:138; Alvesson& 
Deetz 2000:231). Närhet och distans syftar på förhållandet ”till fältet, på 
fältet, till informanter, till empirin/material, till texten, till teorin, till resul-
taten.” (Andersson& Persson 1999). Närhet kan ses som en förutsättning 
att alls få material (access), närhet kan också framstå som en risk att bli 
”privat” och ovetenskaplig, distans kan vara ett hinder att få material men 
även en förutsättning att analysera materialet. Både närhet och distans är 
begrepp som fångar processer av olika arter eller nivåer i forskningspro-
cessen, exempelvis sociala eller biografiska och erfarenhetsmässiga, teore-
tiska, ideologiska, geografiska, professionsmässiga men kan även gälla 
”ras”/etnicitet och kön/sexuell läggning för att nämna några. Det kan 
även gälla maktmässiga frågor. För mig avser begreppen således förhål-
lande till mitt forskningsområde i stort och även till de personer jag mött 
mer konkret. Det kan vara belysande att som Andersson och Persson 
(1999) skilja mellan två dimensioner; dels positioner och referenser (makt, 
intressen, teoretiska utgångspunkter, ”outsider”/”insider”, delaktighet/
icke-deltaktighet) och dels relationers karaktär med informanterna (för-
trolighet eller känsligmässig neutralitet) men även i förhållande till teore-
tiska studier och till materialet. De förordar en rörelse mellan närhet och 
distans i båda dimensionerna vilket innebär att omväxlande se det man 
studerar med närhet och distans. Denna strävan gäller oavsett vilka meto-
der som används (ibid:195). Jag ämnar nu diskutera detta ur mitt per-
spektiv och vill starta med det mer övergripande perspektivet – det som 
gäller mina förhållningssätt och referenser i forskningsprocessen, för att 
sedan beröra de mer relationsmässiga och personliga nivåerna.
 Beträffande mitt förhållande till odontologi och tandtandhygienisters 
verksamhet, betraktar jag det som att det fanns, och ännu finns, en slag 
distans så till vida att jag inte är eller har någon bakgrund som odontolog 
eller tandtandhygienist. Jag är en ”outsider” inom odontologisk forskning 
både ifråga om profession, teoretisk bakgrund och aktuell forskningsan-
sats. Detta ”utanförskap” består av att jag saknar ett inifrånperspektiv 
när det gäller kliniskt arbete men även beträffande klinisk forskning och 
specialistforskning. Å andra sidan tillför mina samhällsvetenskapliga per-
spektiv nya sätt att begreppsliggöra det som den odontologiska forsk-
ningen tar sin utgångspunkt i, nämligen mötet med patienten. På en mer 



130

pragmatisk nivå har mitt utanförskap inneburit att jag kunnat närma mig 
materialet (eller patientsamtalen) mer förutsättningslöst än vad som an-
nars vore möjligt. Jag har aldrig kunna lura mig själv att jag kan läsa an-
dras tankar. Jag har heller inte behövt kämpa med förutfattade meningar 
eller för-givet-taganden kring tandhygienisternas arbete och aldrig behövt 
främmandegöra det ”normala” eller det av mig förväntade genom en yr-
kesmässig identifikation med tandhygienisterna. Jag vill även mena att 
detta mitt ”utanförskap” varit en hjälp i kontakten med mina informanter 
som enligt min upplevelse aldrig uppfattat att jag som ”outsider” kunde 
ha ett facit eller ”veta bättre”. Samma utanförskap har, tror jag varit mig 
behjälpligt i kontakten med patienter. De har inte behövt associera mig 
med tandvården utan sett mig som utanförstående person, som de kunnat 
dela även kritiska tankar med. Å andra sidan, parallellt med mitt utanför-
skap, vill jag säga att det hela tiden funnits en närhet till tandhygienisterna 
som byggde på erfarenhet av att arbeta inom en vård- eller omsorgspro-
fession inom offentlig sektor men även en närhet ålders- och könsmässigt. 
I samtal förekom också att informanterna utgick från att vi delade en ge-
mensam ”svenskhet”. När det gäller närhet tänker jag således främst på 
tandhygienisterna eftersom de, till skillnad från patienterna umgåtts med 
mig vid flera tillfällen under en längre tid. Närhet kan föra med sig en risk 
för manipulation (Mulinari 1999:53; Andersson& Persson 1999). Proble-
matiken är en fråga om etik och forskarens ansvar som bland annat hand-
lar om att se gränsen mellan vad informanter säger medvetet och vad som 
sägs utanför den gränsen, kanske av mer privata reflektioner när en inter-
vju är avslutad (ibid). När det gäller närhet, har jag fått ta del av mer än 
jag frågat efter, ifråga om privata livsvillkor etc. I det sorterande som ana-
lysarbete av materialet innebär, har därför mina teoretiska överväganden 
varit avgörande (jfr Rosengren& Arvidsson 1991:177).
 Närhetsfrågeställningen och gränsdragning tog sig även andra uttryck. 
Ett konkret exempel kan vara att jag fann att jag funderade över om det 
var ”okej” att en tandhygienist undertecknande ett elektroniskt brev med 
”kram”. Ett annat kan vara reflektioner över mitt sätt att delta i samtal 
under pauser och med personal på de kliniker jag varit på. I princip för-
sökte jag inte introducera samtalsämnen men heller inte vara passivt iakt-
tagande utan istället ställa de frågor jag undrade över för att förstå vad 
samtalen gällde. Jag tvekade aldrig att delta i samtal av mer privat natur 
men undvek att tala om min studie eller pågående analyser. I detta sam-
manhang har jag frågat mig hur personalen uppfattat mig och förväntat 
sig av mig (jfr Davies 1999). De personalgrupper jag mött på de aktuella 
klinikerna har vetat att jag skrev en avhandling och att den gällde samtal 
med patienter och att det övergripande intresset gällde samtal med patien-
ter och att patienter kan var från olika länder. Vid flera tillfällen berättade 
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personal som inte deltog i min studie och som jag heller aldrig intervjuade 
om sina synpunkter och erfarenheter spontant. Jag kan inte bortse från att 
denna typ av material ingår i min bakgrundsinformation men det ingår 
inte i det redovisade empiriska materialet.
 I samband med min närvaro på de kliniker jag varit på, har jag aldrig 
tvekat att ärligt besvara frågor om mig själv, min familj, min bakgrund el-
ler andra frågor som kommit upp. Detta enkla agerande är en central me-
todologisk fråga. Jag har aldrig trott att en forskare kan ”vara en fluga på 
väggen” och om hon/han försöker vara det skapas en mängd processer 
som påverkar den situation man är intresserad av att studera utöver att 
den blir obehaglig för alla parter. På samma vis har jag alltid svarat på pa-
tienters frågor om mig, inte bara om studien utan även om mig personli-
gen.
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K A P I T E L  6

UTGÅNGSPUNKTER FÖR STUDIET AV 
SAMTAL

Inledning
Jag avser att klargöra mina utgångspunkter, teoretiska såväl som metodo-
logiska när det gäller mer precist studiet av samtal. Avhandlingens empi-
riska material är samtal. Det rör sig om samtal av två slag. Det ena är mel-
lan tandhygienister och patienter. Det andra är mina intervjuer med tand-
hygienisterna respektive med patienterna. Studiet av samtal, d v s språk-
bruk, i kontext förutsätter inte endast en språksyn utan även en social on-
tologi eller en modell över hur den sociala verkligheten är beskaffad. Detta 
berör hur förhållandet mellan stabila drag i samhället å ena sidan och in-
dividuella handlingar å andra sidan, ofta i termer av struktur och aktör, 
betraktas. Att begreppsliggöra denna relation förstås ofta som försök att 
koppla samman ”makro” och ”mikro” (Mäkitalo 2002).
 Vid studie av samtal kan man finna en spänning mellan två teoretiska 
perspektiv som fokuserar struktur respektive aktör. Ett renodlat struktu-
ralistiskt perspektiv tenderar att se tal och språkliga kategorier som givna 
sociala fakta som institutionaliserats, d v s de ges till individen av samhäl-
let i en socialiseringsprocess (Mäkitalo 2002:10). Begränsningen med ett 
sådant perspektiv är att individen framstår som ”puppets of social struc-
tures” (Silverman 1997:23) som när hon talar använder redan färdiga ka-
tegorier (Mäkitalo 2002). Ett sådant perspektiv har inte redskap att för-
klara förändringar (Winther Jörgensen&Phillips 2000:131) och inte hel-
ler att begreppsliggöra samtal i en konkret situation. Det samtalsrelatera-
de forskningsintresset i en sådan tradition gäller snarare språkets struktur 
och individuell lingvistisk kompetens än samtalets sociala dimensioner. 
En samtalsstudie kan innebära studiet av utbyte av information mellan 
individer i en kommunikationsprocess. En grundbult är ett åtskiljande 
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mellan individens kognitionsprocesser och kommunikationsprocesser vil-
ket är en avgörande skillnad i förhållande till det motsatta perspektivet till 
vilket jag nu vänder mig (Linell 1998:18).
 Det alternativa perspektivet har hämtat sin utgångspunkt i socialkon-
struktionistiska premisser. En grundtanke inom konstruktionismen, som 
inte är en enhetlig företeelse, är att kunskap om världen inte kan ses som 
objektiv och att verkligheten endast är tillgänglig genom våra kategorier, 
som vi får genom andra människor. Grundbulten här är att kunskap ses 
som socialt uppkommen, upprätthållen och även som socialt överförd. 
Den fysiska världen får sin betydelse genom språket (Winther 
Jörgensen&Phillips 2000) och språket ses som det viktigaste medlet att 
skapa och upprätthålla verklighetsuppfattningar (Berger& Luckmann 
1967:177; Burr 1995).133 Utifrån detta perspektiv ses aktören som aktiv, 
tolkande och meningsskapande och forskningsintresset gäller hur aktörer 
i socialt samspel åstadkommer en gemensam verklighet. Intresset förläggs 
då till studier av hur social ordning uppnås genom interaktion (Mäkitalo 
2002). Ett sådant perspektiv riskerar, om det radikaliseras att överskatta 
det situationella, aktörens tolkning och meningsskapande eller med Fair-
cloughs ord, att synen på interaktionens kreativitet kan bli ”somewhat 
romanticised” (Chouliaraki&Fairclough 1999:48). Detta kan leda till en 
relativistisk syn på interaktion som kan leda till ett studium av episoder 
(Ballis Lal 1986:282ff) d v s att studien bortser från strukturella förhål-
landen och från materiella konsekvenser (jfr Linell 1998:59). Inom sam-
talsforskningen är detta perspektiv främst utvecklat inom den inriktning 
som tar sin teoretiska utgångspunkt inom etnometodologin som kommer 
att beröras nedan.
 Det finns gott om teoretiker som på olika sätt tar sig an att överbrygga 
motsättningen mellan struktur och aktör och få den att framstå som me-
ningsfull endast i analytiskt syfte. Exempel på detta är de tvärvetenskapli-
ga och mångdisciplinära perspektiv som utvecklats under benämningen 
diskursanalys. Det finns olika angreppssätt som dock har gemensamma 
drag och vissa teoretiska utgångspunkter bland annat i socialkonstruktio-
nistiska premisser (Winther Jörgensen& Phillips 2000). Allmänt sett är 
diskursanalys ett perspektiv på språkanvändning som även uppmärksam-
mar språkets sociala aspekter och konsekvenser av språkanvändning (Ja-
cobsson 1997:39). Att fokusera diskurs innebär att analysen överskrider 
dikotomiseringen aktör och struktur, det är ett sätt att knyta dem samman 
(Jacobsson 1997:40).
 En annan gemensam utgångspunkt för olika diskursanalytiska perspek-
tiv, vid sidan av den bredare socialkonstruktionistiska, är att de har en ge-
mensam syn på språk och subjekt som bygger på en språkfilosofi som 
kallas post-strukturalistisk. Även den hävdar att världen får sin betydelse 
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med hjälp av språket; språket konstituerar den sociala världen inklusive 
identiteter och relationer (Winther Jörgensen& Phillips 2000). Detta 
innebär att ordens betydelser inte är fasta utan varierar med samman-
hanget, d v s att språket har en kontextuell karaktär.134

 Olika diskursanalytiska perspektiv har varierande relation till, och även 
val av, empiriskt material vilket hänger samman med att de utvecklats in-
om olika discipliner med skilda teoretiska ramverk och forskningsintres-
sen.135 Analysen kan avse både studiet av skrivna texter och samtal mellan 
människor som möts ansikte-mot-ansikte (van Dijk 1997:xi; Lindgren 
2001:26). Detta gör att en enskild studie kan sammanfoga ett eget unikt 
och mångperspektivistiskt arbetssätt som s a s ”plockar” från olika dis-
kursanalytiska perspektiv (Winther Jörgensen& Phillips 2000).
 De flesta versioner av diskursanalys relaterar till Michel Foucaults 
(1971) begrepp diskurs. Det var han som introducerades begreppet som 
ett analytiskt intresse och även låtit det genomgå en begreppslig utveck-
ling. För Foucault, som var fransktalande, står det allmänt sett, som i an-
dra latinska språk, för tal, föreläsning och prat (översättarens not i Fou-
cault 1971). Dock ger han det en annan mer specifik innebörd. Det står 
för ett speciellt sätt att tala, ”mer eller mindre systematiska framställning-
ar av något i tal eller skrift” (Olsson 1997:34). I denna innebörd betonas 
att diskurser har reglerande och en slags kontrollerande drag. Foucault 
(1971:7) skriver om olika utestängningsprocedurer som gäller både tala-
ren och det uttalade. ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan 
tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst 
får tala om vad som helst” (ibid:7). En distinktion jag gör, hämtad från 
Norman Fairclough, är den mellan ”en diskurs” och ”diskurs”. Det före-
gående syftar mer allmänt till systematiska framställningar utifrån gemen-
samma utgångspunkter eller grundantaganden om ett visst ämnesområde 
(ett belysande exempel Winther Jörgensen och Philips ger är ”en nyliberal 
diskurs”) medan det senare står för själva framställandet, d v s språkbruk 
sett som en social praktik (Winther Jörgensen&Phillips 2000:72). Det bör 
då ha framgått att begreppet kan sägas ha olika innebörder eller kanske 
hellre ger uttryck för forskningsintressen av olika ”storleksordningar” el-
ler aggregeringsnivåer. Denna studie är diskursanalytisk i två betydelser 
varav en, den språkbruksnära, har bäring mot vad jag relaterar till som 
praktik. Studien syftar således, å ena sidan till att studera systematiska 
framställningar kring ett ämne.
 Jag vill studera hur begrepp ges innebörder och åtkomliggöra ”forma-
tioner av utsagor, föreställningar och tankar, som hänger ihop på ett be-
stämt sätt” (Jacobsson 1997:38). När jag i fortsättningen använder be-
greppet diskurs i förhållande till intervjumaterialet avser jag denna mer 
övergripande och abstrakta betydelsen. Det innebär att vad en intervju-
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person uttrycker kan ses som inskrivet i, eller som en del av en större dis-
kurs.
I förhållande till det material som består av inspelade samtal, å andra si-
dan, är det diskurs i betydelsen språkbruk som är central metodologiskt, 
mot bakgrund av studiens intresse för praktik. Diskursanalysen syftar då 
till ett språkbruksnära studium av diskursen på ett sätt som tar fasta på 
hur den uppkommer eller framställs i vad Foucault kallat en diskursiv 
praktik. Diskursiv praktik avser att hålla samman ”tanke, ord och hand-
ling” i ett och samma begrepp, eller mer precist vetande och praktik.
 I min förståelse av vårdsamtal som en diskursiv praktik, har jag tagit 
min utgångspunkt i Foucault, men följer i huvudsak den kritiska diskursa-
nalysen vilken, trots sina likaledes utgångspunkter hos Foucault lämnar 
honom på vissa punkter och hämtar referenser hos andra teoretiker. En-
ligt min tolkning av kritisk diskursanalys och utifrån mina egna bevekel-
segrunder, sker detta bland annat för att inom ett och samma teoretiska 
ramverk kunna närma mig både intervjumaterial (diskurs) och klara att 
”operationalisera” ett empiriskt diskursanalytiskt studium av samtal 
(praktik) vilket inte ingick i Foucaults forskningsintresse.136

Kritisk diskursanalys
Språkbruk är en social praktik snarare än en individuell aktivitet (Fair-
clough 1992:63; Winther Jörgensen&Phillips 2000:72). En grundläggan-
de utgångspunkt för en diskursanalys är därför att språk är en form av 
social handling, därav beteckningen diskursiv. En annan grundläggande 
utgångspunkt är att diskurs har en koppling till maktrelationer, både i 
diskursers utövande (i samtal) och i samhället i stort (Winther 
Jörgensen&Phillips 2000:69). Det människor säger eller skriver, uppfattas 
som en handling, man gör något. Det är ett sätt att ”act upon the world 
and especially upon each other” (Fairclough 1992:63). Ett sätt att se på 
detta har formulerats av Norman Fairclough inom en inriktning som kall-
las kritisk diskursanalys (CDA) som jag funnit intressant och användbar. 
Det är en teoretisk ansats och metodologi för det empiriska studiet av 
samtal.137 Mitt val föll på kritisk diskursanalys, inte endast med tanke på 
dess empiriska inriktning utan även eftersom den ser diskurs ur ett dub-
belt perspektiv, till skillnad från flera andra diskursanalytiska perspektiv. 

För den kritiska diskursanalysen är diskurs inte endast ett sätt att göra, 
utan även att bli gjord. Det är en ”form av social praktik som både konsti-
tuerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker; 
som social praktik står diskurs i ett dialektiskt förhållande till andra soci-
ala dimensioner” (Winther Jörgensen&Phillips 2000:67; se även 
Chouliaraki&Fairclough 1999). Man tänker sig således ett dialektiskt 
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förhållande mellan sociala praktiker och sociala strukturer och som Fair-
clough uttrycker det; ”the latter is both a condition for, and an effect of, 
the former” (Fairclough 1992:64).
 Fairclough kan sägas överbrygga strukturalism och konstruktionism i 
vad han, efter Bourdieu (1990) kallar ”constructivist structuralism”. Han 
förenar ett kunskapsintresse för relativt permanenta sociala system och 
praktiker med hur de uppkommer och transformeras 
(Chouliaraki&Fairclough 1999:32).

”It is structuralist in that it is oriented to relational systems which constitute 
relative permanence within practices; it is constructivist in that it is concer-
ned to explicate how those systems are produced and transformed in social 
action. Every moment in the structure/action dialectic is a moment in the 
power struggle over whether the social world is to be maintained as it is or 
changed” (Chouliaraki&Fairclough 1999:32).

Detta innebär att vid studiet av ett samtal kan analysen hålla samman att 
samtalet både är en situerad interaktion och inskrivet i en praktik som 
överskrider denna situation. En annan implikation är att enligt detta per-
spektiv är diskurs en social praktik bland andra sociala praktiker till vilka 
den har en dialektisk relation. Perspektivet förutsätter även att det finns 
icke-diskursiva praktiker, d v s praktiker som inte kan reduceras till dis-
kursiva (ibid:1; jfr Linell 1998:272). Exempel på sådana kan vara ekono-
miska praktiker eller andra sociala praktiker som i Faircloughs ord är 
”firmly rooted in and oriented to real, material social structures” (Fair-
clough 1992:66; 1999:20). Detta sammanhänger med att Fairclough har 
vissa historiematerialistiska tankegångar. På dessa punkter har Fairclough 
med rätta kritiserats för att vara oklar och han har reviderat sig genom 
åren, men det väsentliga för mig är det dialektiska förhållandet som kan 
”knyta samman” dikotomiseringen struktur och aktör (Jacobsson 
1997:40). Tanken är att undvika både en syn på diskurs som helt determi-
nerad av sociala strukturer och en syn på diskurs som enda konstitueran-
de källa till det sociala livet. Med en sådan utgångspunkt är det centralt 
att kunna hantera både konstituerande, re-konstituerande och transfor-
mering av sociala system.
 Konkret kopplar Fairclough samman tre forskningstraditioner för att 
kunna förena ett detaljerat lingvistiskt intresse med ett intresse för förhål-
landet mellan text och samhälleliga processer och strukturer. Han använ-
der sig av lingvistisk textanalys av språkbruk i social interaktion men 
också av makrosociologisk teoribildning och slutligen även av den tol-
kande mikrosociologiska traditionen, främst etnometodologisk samtalsa-
nalys (Winther Jörgensen&Phillips 2000:71). Kombinationen av textana-
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lys och social analys innebär att den makrosociologiska traditionens be-
aktande, av att sociala praktiker formas av sociala strukturer och maktre-
lationer människor ofta inte kan överblicka, får ett utrymme. Samtidigt 
beaktas den tolkande traditionens intresse för människors ständiga ska-
pande av den sociala verkligheten (Fairclough 1992). Utifrån denna kom-
bination har Fairclough ett tredimensionellt diskursbegrepp som erbjuder 
en analytisk ram. De olika dimensionerna fokuserar olika nivåer eller di-
mensioner av materialet som inte kan reduceras till varandra, bestående 
av en kommunikativ händelse. Fairclough kallar dimensionerna text, dis-
kursiv praktik och social praktik (1992: 4).

”The ‘text’ dimension attends to language analysis of texts. The ‘discursive 
practice’ dimension, […] specifies the nature of the processes of text produc-
tion and interpretation, for example which types of discourse […] are drawn 
upon and how they are combined. The ‘social practice’ dimension attends to 
issues of concern in social analysis such as the institutional and organizatio-
nal circumstances of the discursive event and how that shapes the nature of 
discursive practice, and the constitutive/constructive effect of discourse […]. 
(Fairclough 1992:4).

Analysnivåerna kan sägas vara överlappande och stå i växelverkan till 
varandra men jag vill ändå mena att analysen av text har mer drag av de-
skription, medan analysen av diskursiv och social praktik är mer interpre-
tativ (Fairclough 1992:73 o 231). För att i ett ögonblick vara konkret vill 
jag säga att i denna studie kan ”den sociala praktiken” förstås som ”att 
göra förebyggande tandvårdsarbete i ett mångkulturellt samhälle”. Den 
”diskursiva praktiken” vill jag förstå som ”ett tandhygienistsamtal” och 
”texten” som det ”prat” som samtalet består av utan att kunna reduceras 
till detsamma.
 Jag ser på Faircloughs modell som en analytisk ram vilken kan applice-
ras på skilda nivåer utifrån kunskapsintresse i möte med det empiriska 
materialet. När det gäller formulering av forskningsfrågor vill jag fram-
hålla att denna har den vidare sociala praktiken (som således i mitt fall är 
(tand)vård i mångetniska eller mångkulturella samhällen) som sin ut-
gångspunkt till skillnad från ett uteslutande lingvistiskt kunskapsintresse 
(jfr Fairclough 1992:226). Detta innebär att kunskapsintresset hämtar sin 
grund utanför den diskursiva praktiken eller texten. Analysen syftar till 
att visa på förklarande kopplingar ”for particular instances of discourse 
between the nature of the social practice of which they are a part”. Kun-
skapsintresset är att kunna påvisa länkar mellan den diskursiva praktiken 
(tandhygienistsamtalet) och den bredare sociala praktiken (tandvård i ett 
mångkulturellt samhälle) i vilken den ingår som ett element (Fairclough 
1992:80).
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 I förhållande till det empiriska materialet vill jag precisera den diskursi-
va praktiken och lånar då begreppet aktivitetstyp (Levinson 1992) som 
syftar på ”any culturally recognized activity, whether or not that activity 
is coextensive with a period of speech or indeed whether any talk takes 
place in it at all”(ibid). Aktivitetstypen definierar situationen och ”vad 
som pågår” för samtalsdeltagarna och är inte nödvändigtvis helt symme-
triskt för de samtalande (Linell 1998: 235f). Den ger övergripande mål 
som kan sägas strukturera och begränsa situationen, vad som är möjligt 
och relevant för deltagarna (Levinson 1992:69). Levinson ger exempel 
som middagsbjudning och anställningsintervju. Begreppet fångar att det 
enskilda samtalet, för aktörerna, är både en situerad interaktion och in-
skrivet i en bredare social praktik som överskrider denna situation.

Subjektsposition – Identitet – Relation
En central aspekt, egentligen den som motiverar studiet av diskurs som 
berörts ovan, är att den i enlighet med Foucault, ses som konstituerande 
av den sociala världen. Vi kan då skilja mellan tre aspekter av vad som 
konstitueras; identiteter (eller subjektspositioner), sociala relationer mel-
lan människor och slutligen kunskaps och betydelsesystem (Fairclough 
1992:64) eller vad jag kallar ”världsbilder”. Fairclough tillägger mot bak-
grund av de dialektiska förhållanden som beskrivits ovan, att de även re-
konstitueras eller förändras. De tre aspekterna åtskiljs i analytiskt syfte 
trots att de överlappar varandra och är interrelaterade. Aspekterna mar-
kerar snarast var tyngdpunkten i analysen ligger (Fairclough 
1992:169;1989:182). Själva analysen gäller hur konstituerandet går till 
och hur det manifesteras, genom att fokusera olika aspekter i texten.
 Begreppet identitet hänger samman med diskussionen om det mänskli-
ga subjektet. Vanligtvis tänker vi oss det mänskliga subjektet som en suve-
rän enhet i autonomt majestät. Med utgångspunkt i Foucault (främst ut-
vecklat i Vansinnets historia) har diskursanalysen utvecklat en annan sub-
jektsuppfattning där grundtanken istället är att subjekt skapas i diskursen 
genom att den tillhandahåller positioner subjektet kan inta, subjektsposi-
tioner. Tanken är att exempelvis ”den sjuke” inte finns ”i sig” utan skapas 
av den diskursiva praktiken. Det är även så att ”läkaren”, eller ”tandhy-
gienisten” likaledes uppkommer, eller konstitueras i den diskursiva prak-
tiken. Att ha tillgång till en specifik diskurs innebär tillgång till dess sub-
jektspositioner som även kan uttryckas i termer av makt (Fairclough 
1989:73). Inom detta perspektiv rör sig företrädare för olika diskursana-
lytiska inriktningar, längs ett slags kontinuum mellan olika starka beto-
ningar på struktur och aktörsbestämning. Uppfattningarna går isär om i 
vilken mån subjekten har en ”rörelsefrihet” i diskurser och kan agera 
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(Winther Jörgensen&Phillips 2000). Den kritiska diskursanalysen hävdar, 
till följd av sitt dialektiska perspektiv, att människor använder diskurserna 
som resurser och är förmögna att agera (Fairclough 1992:61). De har en 
förmåga att tänka och agera och tillskriva mening inom givna förhållan-
den. Fairclough skriver att vi “might say that people are active – agents – 
to the extent that they are capable of pursuing collective or individual 
strategies in their discourse” (Chouliaraki&Fairclough 1999:1). Det finns 
således utrymme för en förändringspotential och motstånd. Subjektet kan 
således ses både som passivt, socialt determinerat och begränsat av dis-
kursens tillskrivna positioner och aktiva och kreativa användare av dis-
kurser med kapacitet att förändra dem (Fairclough 1989).
 Denna subjektsuppfattning har utvecklats under stark påverkan av 
Louis Althusser som menade att man blir ett ideologiskt subjekt genom en 
interpellationsprocess där diskurserna appellerar till individen som sub-
jekt. Interpellation (avfordra förklaring, öppen fråga) är beteckningen på 
”den process varigenom språket konstruerar en social position för indivi-
den och därmed gör henne till ett ideologiskt subjekt” (Winter 
Jörgensen&Phillips 2000:22).138 Althusser utgår från att vi alltid accepte-
rar subjektspositionerna och därmed blir ideologiska subjekt. Han avfär-
dar således möjlighet till motstånd. Denna ståndpunkt har sedan slutet av 
1970-talet kritiserats med fokus på frågan om subjektets möjlighet till 
motstånd mot budskap det utsätts för. Enligt Winther Jörgensen och 
Phillips (2000:23) råder det nu enighet inom diskursanalytiska inritningar 
angående människors förmåga att göra motstånd mot ideologier och själ-
va vara aktiva tolkare av budskap (Winther Jörgensen& Phillips 2000).
 Ett exempel på subjektsposition, hämtat ur Winther Jörgensens och 
Phillips bok är offentligt informationsmaterial om hälsa, som interpellerar 
läsaren som en konsument som personligen ska sörja för sin kropp genom 
rätt val av livsstil. Det är genom att acceptera rollen som textens mottaga-
re, vilket således inte är givet att läsaren gör, som läsaren ansluter oss till 
den subjektsposition som interpelleringen har skapat (Winter 
Jörgensen&Phillips 2000:22). Diskursen interpellerar individen som ”för-
sätts” i en bestämd position (ibid). Individen interpelleras med en särskild 
identitet till exempel som ”mamma” eller som ”patient”. I ett yttrande 
kan även en talande orientera sig mot en viss position. På så vis får vi en 
definition av identitet som ”identifikation med en subjektsposition i en 
diskursiv struktur” (ibid:51).
 Vi befinner oss teoretiskt långt från funderingar kring att ”finna sin 
sanna identitet” eller ett individualpsykologiskt identitetsbegrepp skrivet i 
singular form (jfr Osvaldsson 2002:35). Istället följer att olika diskurser 
erbjuder skilda positioner som subjekten kan inta (Winter Jörgensen& 
Phillips 2000:48) och olika relationer och identiteter konstitueras för de 
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talande. Vi kan inta flera subjektspositioner under en dag. Det kan finnas 
flera och konkurrerande, eller samverkande, diskurser vilka kan ge sub-
jektet olika och kanske motstridiga positioner att tala ifrån. Det intres-
santa, vad som omformas till en fråga i förhållande till mitt empiriska 
material, är således de subjektspositioner de talande etablerar och för-
handlar i samtalet, för sig själva, varandra och den aktuella institutionen 
(tandvård) och hur detta samverkar med migrationsrelaterade processer.

Subjektsposition och intervjuer
Denna syn på subjektet och dess dynamiska och situationsanpassande 
drag som är relaterade till språkbruk har även oundvikliga metodologiska 
konsekvenser när det gäller intervjuer och analyser av dem. Även i en in-
tervjusituation behöver subjektets ”språkkänsliga natur” tas på allvar 
(Alvesson&Deetz 2000:136). Detta innebär att identiteter ses som mot-
tagliga för diskurser som interpellerar subjektet (ibid:139). Konsekvensen 
av detta är att en intervjupersons svar behöver ses mot bakgrund av möj-
liga diskursiva konstitueringar av subjektivitet (ibid:137). Ett svar kan 
vara ”utlöst” av intervjuarens formulering, tilltal och förhållningssätt. 
Här låter jag Alvesson och Deetz (2000) hjälpa mig med formuleringen.

”Givet att gjorda uttalanden – såväl i forskningsintervjuer som i alla andra 
situationer – alltid utgår från en position med tillhörande perspektiv, och att 
positioner är förbundna med (instabila) identiteter, måste all empirisk forsk-
ning beakta de identitetspositioner som konstitueras vid interaktionen och 
anropandet i den specifika situationen. I en forskningsintervju måste posi-
tioneringen omsorgsfullt tolkas före, under och efter intervjun. Intervjuaren 
måste vara medveten om hur hon bidrar till att framkalla en särskild identi-
tet genom de frågor som ställs och svar som ges (till exempel signaler om vad 
forskaren finner (o)intressant)”(Alvesson& Deetz 2000:140).

Detta innebär att det empiriska materialet knappast kan ses som ”neutra-
la data” utan snarare som belägg för vad en intervjuperson sa vid en viss 
intervjusituation. Icke för ty kan materialet, men först efter de övervägan-
den som tagits upp, säga oss något om den social verklighet studien är äg-
nad åt (ibid:216).

Analys av samtal
Av samma skäl som jag valt att använda mig av etnometodologisk sam-
talsanalys (conversation analysis (CA)) har Fairclough valt att använda 
sig av den, nämligen som ett sätt att ”put to work” eller operationalisera 
sina frågor, för att arbeta ”nära” det empiriska materialet i vissa avseen-
den. CA är deskriptiv i sin ansats och lämpar sig väl vid analysen av text. 
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Jag hämtar metoder att arbeta från CA för att stärka studien i förhållande 
till aktörsperspektiv och empirinära analyser. Jag kommer att introducera 
CA som är en självständig skolbildning. CA kan även förhålla sig till dis-
kursanalys som en metod, vilken den gör i mitt fall (Lindgren 2001:32) 
genom att tillhandhålla begrepp och tillvägagångssätt och fokus på själva 
talet.
 Goffman är den sociolog som kanske starkast förknippas med hävdan-
det av att ansikte-mot-ansikte interaktionen är ett studieobjekt ”in its 
own right” som bäst studeras genom mikro – analysmetod, d v s ur ett ak-
törsperspektiv. Han kallar det för interaktionsordningen, ”the interaction 
order” (Goffman 1983:2). Goffman gör tydligt att i interaktionsordning-
en finns element ”that fit together more closely than with elements bey-
ond the order” (ibid:2). Vad han lyfter fram är att det finns ”egenskaper” 
värda att studera i ansikte-mot-ansikte interaktion som är specifika för 
just den. Djupast sett, framhäver de det sociala livets villkor, närvaron av 
varandra. Utifrån denna inställning är den etnometodologiska samtalsa-
nalysen, CA (Heritage 1984; Drew & Heritage 1992) intressant. CA har 
sin teoretiska utgångspunkt inom etnometodologin139 som formulerades 
av Garfinkel (Leppänen 1997:5-23)140 men har även rötter i den symbo-
liska interaktionismen. Man studerar den ”konkreta” sociala interaktio-
nen i situationer som skulle finnas oberoende av forskarens närvaro. CA 
har inga anspråk på att kunna studera alla aspekter av social organisation 
(Hak 1999:444 med hänvisning till Peräkylä 1997:205). CA har en grund-
forskningskaraktär (Adelswärd 1995) och ansatsen är deskriptiv (Leppä-
nen & Lindström 1999:242).
 Det främsta studieobjektet för CA, kan sägas vara hur samtal bidrar till 
den så kallade sociala konstruktionen av verkligheten och hur detta går 
till (Arminen 2000:436). Med detta avses hur människor stegvis åstad-
kommer socialt samspel och därigenom skapar och återskapar sin gemen-
samma verklighet. I praktiken innebär det studier som gäller hur sådana 
företeelser såsom ”rådgivning”, ”problemberättande”, osv. görs, rent 
konkret. Jag vill framhålla, med stöd i bland annat Bourdieus kritik av 
CA, att ”verklighet” här förstås lokalt och har en begränsad räckvidd in-
om denna forskningstradition (Bourdieu 1990). Detta, som jag förstår 
som en begränsning, hindrar mig inte från att hävda den värdefulla empi-
riska ansatsen.
 Inom CA väljs medvetet att fokusera samtals sekventiella organisering, 
d v s yttrandens förhållande till varandra (Schegloff 1992) i termer av 
samtalsturer som bygger upp sekvenser. Det rör sig om ett detaljerat stu-
dium av relativt korta sekvenser (Linell 1998:54). Grundtanken är att alla 
yttranden är kontextualiserade. De får sin betydelse i relation till andra 
yttranden som tillsammans bildar en sekvens. Ett samtal ses inte som en 
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serie individuella handlingar, utan vart yttrande är beroende av de andra 
yttrandena. De talandes bidrag kan därför inte förstås isolerade från var-
andra (Linell 1998:70). Detta innebär att inget yttrande kan förstås, om 
de lyfts ur den sekvens som utgör dess kontext (ibid:85). I den meningen 
är yttranden ”dubbelt kontextuella”, de relaterar till föreliggande kontex-
ter och de bidrar till att förnya och förändra kontexter (ibid:71).141 Ett 
utmärkande metodologiskt drag inom CA gäller vad Schegloff (1992) kall-
lat ”procedural konsekvens” (procedural consequenciality) eller med Paul 
Drews (1991) ord ”are demonstrably relevant to the participants”. Med 
det menas att analysen skall peka på detaljer i interaktionen som visar att 
de talande själva orienterar sig mot de aktuella kategorierna eller kontex-
ten som relevant (Vehviläinen 1999:35). Om hur detta skall uppfattas och 
omsätta i konkret analys råder oenighet. Som Linell och Luckmann 
(1991) skriver ”some of us will occasionally be interested in less transpa-
rent phenomena: deeper asymmetries, hidden meanings, silent misunder-
standings, etc.” Min egen ståndpunkt ligger i linje med den senare och jag 
argumenterar, mot bakgrund av ett kunskapsintresse som gäller en vidare 
social praktik, att analysen går utöver ”renodlad” traditionell CA.
 En delvis självständig gren av samtalsanalysen har utvecklats i Harvey 
Sacks (1972) efterföljd142, som går under benämningen ”membership ca-
tegorization analysis” (MCA). Sacks hävdade att ”a great deal of know-
ledge that Members of society have about the society is stored in terms of 
categories” (Sacks 1992 i Mäkitalo 2002:14).143 MCA syftar till att iden-
tifiera och bestämma kategorier, i betydelsen sociala grupper, som an-
vänds och beskriva de procedurer genom vilka talande använder dem och 
funktionerna detta har (ibid). Huvudfrågan är hur en kategorisering av en 
person kan uppfattas som ”den rätta”. Denna idé ligger till grund för be-
greppet etnifiering som jag använder för att fånga den process som utpe-
kar en person/grupp som medlem i en specifik etnisk grupp (Day 
1994;1998; kommande). I övrigt har jag valt en bredare förståelse av be-
greppet kategori och valt att förstå det som betydelsebärande ord. Det gör 
att namn på etniska grupper uppfattas som ett speciellt fall av kategori i 
termer av en specifik etnicitet eller nationalitet för att undvika en reifierad 
idé om etnicitet.

Centrala begrepp – kategorier, ”account” och modalitet
I framställningen kring det empiriska materialet vävs de deskriptiva och 
interpretativa momenten samman. Det innebär att jag låtit framställning-
en struktureras av den övergripande forskningsfrågan som motiverat mig 
att söka kategorier som dels kan användas för att analysera det institutio-
nella samtalet, dels de migrationsrelaterade kategorier och fenomen uti-
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från Faircloughs tredimensionella diskursbegrep. Jag kommer inte att re-
dogöra för samtliga analytiska kategorier som använts utan låta dem pre-
senteras i samband med att jag sätter dem i arbete. Jag hämtar analysverk-
tyg både från den lingvistiska forskningen och från annan samtalsforsk-
ning.
 I fråga om analysen som gäller relationen mellan tandhygienisten och 
patienten använder jag även tankar hämtade från Alfred Schutz (1932) 
och vad han kallar en regional ontologi (Bengtsson 1999:10). Utöver det 
använder jag mig av begreppen face och face arbete (Goffman 1967). Det-
ta kommer att presenteras utförligare i samband med det empiriska mate-
rialet.
 Vissa begrepp jag använder i analysen av vad jag kallat konstruktionen 
av identiteter, relationer och ”verklighet” i samtalen behöver en teoretisk 
introduktion. Det är inte fråga om tre distinkta element, utan de bör sna-
rare ses som överlappande aspekter som den aktuella forskningsfrågan 
kan renodla var för sig. Linell skriver:

”in telling about the world, [the speaker] is also inescapably telling about 
himself; in seeing the world ´that way`, he is inescapably open to possible 
findings that he is ´that kind of person who sees the world that way´” (Cuff 
citerad i Linell 1998:41).

Perspektiv på kategorier och kontext
Ett perspektiv på kategorier, förstått som betydelsebärande ord, som varit 
användbart i analysen är att de är konstituerande och kontextualiserade. 
Det första syftar till att kategorier är ”verktyg” för att konstituera perso-
ner, objekt och handlingar (Mäkitalo 2002:19). Samtidigt ”pekar” de på 
den kontext, den sociala praktik i vilken de används, d v s de är kontextu-
aliserande.144 Här sammanfaller dimensionerna, relation, identitet och 
världsbild. I samma moment, då en kategori används kan vi säga att samt-
liga dimensioner konstitueras. Att använda en kategori konstituerar en 
”kompetent” lyssnare. Den s a s ”interpellerar” en person som är kapabel 
att göra de relevanta kopplingarna till den alluderade ”världsbilden” 
(Fairclough 1992:134) och positionerar samtidigt den tilltalade som ett 
visst subjekt. Kategorier, liksom alla yttranden, är således ”pekande”, in-
dexikala. De pekar ut vad som är en relevant kontext (ibid). Genom denna 
indexering, utpekandet, skapas den relevanta kontexten reflexivt 
(Osvaldsson 2002) mot vars bakgrund texter och samtal tolkas (Fair-
clough 1992:151). Indexikalitet är ett inneboende drag i allt språkbruk 
(Garfinkel 1967; Linell 1998; Osvaldsson 2002). Därför, skriver Linell, är

”any stretch of talk embedded in a matrix of contexts. However, it is not 
simply embedded or situated in contexts, but has a reflexive relationship to 
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the contexts. Discourses and contexts mutually constitute and select each 
other, and hence they form basic, indivisible wholes” (Linell 1998:264).

Tal och kontexter, ”are co-constituted and are brought into being as com-
plementary aspects of the same sense-making process” (ibid:155). Kon-
text, eller hellre kontextmatris, ska inte förstås som “objektiv” utan som 
kontextuella resurser, potentiella kontexter som kan göras relevanta av de 
talande (ibid:137). De varierar mellan situationella, lokala och globala, d 
v s resurser ”utanför” själva samtalet. En viktig distinktion är den mellan 
situationella och situationsövergripande. Det rör sig om den konkreta 
omgivningen, föregående samtal, kunskaper, antaganden, förväntningar, 
och definitionen för själva situationen d v s ”vad som pågår” som till ex-
empel ”ett besök hos en tandhygienist”. Det senare är speciellt relevant 
när det gäller institutionella samtal. En viktig nyansering är att kontexter-
na inte behöver vara helt gemensamma för parterna (Linell 1998:132).
 På så vis kan en analys i vilken man, i analytiskt syfte, separerar diskurs 
och kontext (ibid), se kategorierna som används i samtalen som en länk 
mellan interaktionen och den omgivande kontexten på olika nivåer. Med 
Mäkitalos (2002:55) terminologi och snävare fokus; i kraft av att de är 
meningsbärande kan kategorier fungerar som ”växlingsvaluta” mellan de 
institutionella (diskursiva eller sociala) praktikernas olika manifestationer 
(tal, text, databaser o s v). Jag kan därmed argumentera för att kategorier 
är kontextualiserande, de ”tar in” kontexten som bedöms relevant av den 
talande. De ”pekar på” den institutionella eller diskursiva praktik de ta-
lande är engagerade i (Mäkitalo 2002I:15-6). Detta perspektiv på katego-
rier och dess användning är förenligt med en diskursanalytisk ansats som 
söker länkar mellan den diskursiva och den bredare sociala praktiken.
 Perspektivet på kategorier gäller även för analys av diskurs i den ab-
straktare och bredare betydelsen som relaterar till intervjumaterialet. 
Analysen syftar till att även studera ”innebörder som underförstås” 
(Hertzberg 2003:27) och det som ”frammanas” (ibid) av specifika uttryck 
intervjupersonen använder. Att uppmärksamma yttrandens och katego-
riers indexikalitet innebär att se att mycket av deras innebörd eller bety-
delse är underförstådd och bygger på outtalade premisser som ligger i den 
utpekade kontexten (jfr Hertzberg 2003).

”Account”
Ett begrepp som hjälpt mig uttrycka ”konstruktionen av verkligheten” i 
materialet är account. Det avser yttranden som kan förstås som lösningen 
på en slags problematisk situation (Scott&Lyman 1968; Antaki 1994:3). 
Prototypen för sådana yttranden är de vi vardagligt kallar förklaring med 
det är emellertid inte tillräckligt innefattande eftersom det bortser från att 
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det problematiska som en account reder ut kan vara underförstått eller ut-
tryckt av talaren själv.145 I min förståelse av account syftar det på ett sätt 
att resonera i situerat handlande (Mäkitalo 2002:18). En account kan in-
te, trots att det är ett yttrande, ses som privata transaktioner utan ingår i 
konstruktionen av verkligheten. De har en social dimension (ibid:6) och 
talar om, även när det sker implicit, ”hur världen fungerar”. Annorlunda 
uttryckt är de ett medel att konstruera den sociala verkligheten men även 
identiteter (Antaki 1994:92). Det är relationen till andra yttranden som 
avgör om det är en account. De används strategiskt, är inte fixerade ma-
nuskript utan väljs för sina syften och är därmed kopplade till makt 
(ibid:118ff). Att de är medel för att konstruera den sociala verkligheten 
innebär att de ingår i den studerade praktikens sociala tillblivelse histo-
riskt sett. Som nykomlingar är det vad vi behöver lära om den aktuella in-
stitutionella praktiken men som inte alltid hänvisas till explicit utan är 
tagna för givna (Mäkitalo 2002:18). Därför kan en relevant forsknings-
fråga vara, vilken världsbild som upprätthålls av en viss account (Antaki 
1994:115).

Modalitet
Jag har även tittat på modalitet som rör talarens auktoritet och säkerhet i 
uttalandet. Detta kan yttra sig i nedtonande och/eller försiktiga uttryck. 
Modalitet betyder ”sätt” (Winther Jörgensen& Phillips 2000:87) och an-
modar en grammatisk ansats vid analysen av text. Det kan sägas vara 
”punkter” i diskursen där konstruktion av verklighet och utspelande av 
sociala relationer möts (Fairclough 1992:160).
 Allmänt sett avser modalitet talarens relation till det sagda, d v s tala-
rens (subjektiva) uttryck för sin inställning till utsagan och till mottaga-
ren. Modalitet speglar uppfattningen om eller inställningen till världen, 
eller den sociala positionen i den (Abelin et al 1988). Vi kan som illustre-
rade exempel betrakta utsagan ”det måste du göra” och ställa den mot 
”det vore ganska positivt, skulle jag tro att någon, kanske du eller någon 
annan funderar över möjligheten att genomföra något liknande”. De mo-
dala kategorierna som varierar är epistemiska (bedömning av sannings-
halt, vetande; ex säkert, troligt, tänkbart) och de deontiska (bedömning av 
nödvändighet utifrån moral, lag etc; ex obligatoriskt, tillåtet, förbjudet, 
indifferent.). Utöver det kan man urskilja de funktionella (bedömning av 
nödvändighet utifrån ett visst syfte) (ibid). Det finns fler modala katego-
rier som jag avstått från att relatera till. Att ett uttryck är modaliserat be-
tyder att dess påstående är modifierat med avseende på dess nödvändighet 
(både epistemiskt och deontiskt) eller möjlighet. Analysen sker med ut-
gångspunkt i grammatiska iakttagelser. Trots denna formella ansats är 
överväganden som gäller både kontexter och hur olika modaliteter kan 
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samverka centrala, vid tolkning av modala uttryck (Abelin et al 1988). 
Prepositioner, personbeteckningar och negationer är viktiga i samman-
hanget samt ord och uttryck med modal betydelse. Ett viktigt sätt att mo-
dalisera en utsaga är att använda modala adverb (nog, antagligen) och s.k. 
modala hjälpverb (måste, bör, kan, borde etc.) vars gräns dock är vag mot 
huvudverb med liknande betydelse (ibid). Slutligen kan prosodi (frasering, 
röststyrka, intonation) ge ledtrådar för bedömning av ett yttrande. Avslut-
ningsvis bör nämna att modaliteters olika aspekter är under utforskning 
inom språkforskningen.

Transkribering av samtalen
Ett detaljerat studium av samtal förutsätter att samtalens skrivs ut, trans-
kriberas. Detta kan framstå som en enkel praktikalitet men jag vill snarare 
se det som en teoriberoende tolkning (jfr Fairclough 1992:229) som rör 
metodens validitet och reliabilitet. Samtalen har transkriberats, det vill sä-
ga, talet har skrivits ut, till hälften av mig och till hälften av en annan per-
son. Den transkiberingskonvention som använts är hämtade ur Leppänen 
(1997) som in sin tur bygger på Jefferson (1984), Atkinson & Heritage och 
Boden & Zimmerman (1991). Nedan återges vilka tecken som använt.

[ överlappande tal som påbörjas, man avbryter eller ”talar i mun” 
på varandra

(.) mikro paus
(.5)  paus som är cirka en halv sekund. Den skrivs på samma rad som 

yttrandet med pausen
(1.0) paus som varar ett uppmätt antal sekunder, anges i antal sekunder 

eller minuter och skrivs på egen rad
Man ord skrivet med versaler och anger höjd röst
måste  understrykning markerar betoning på visst ord
: utdraget ljud till exempel långt e-ljud, e:
(h) liten aning skratt i rösten, s.k. ”skrattpartikel”
ha  skratt, skrivs ut med en eller flera ”ha” beroende på omfattningen
(( )) min kommentar

Vid utskriften har jag koncentrerat mig på de uttalade orden och uteslutit 
tonhöjd, intonation och röstläge. Denna avgränsning bygger på forsk-
ningsintressenas fokus och typ av analys (Potter & Wetherell 1992:225). 
Eftersom ett sådant bland annat är samtalets sekventiella uppbyggnad be-
dömdes däremot pauser och överlappningar som viktiga (Silverman 
1997). Jag har även noterat vissa icke-verbala uttryck (gester, beröringar). 
Själva bearbetningen av materialet har skett både utifrån videofilmer och 
transkriptioner, vilket gör att tonhöjd, intonation och röstläge vägts in i 
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analysen. I framställningen har materialet avidentifierats och ”redigerats” 
försiktigt för att öka läsbarheten. Det som redigerats bort är omtagningar 
och ”stammanden” som ”d- d- d- de” som således skrivits ut som ”det”. 
Utöver det har jag i framställningen stavat ord enligt skriftsspråksnormer 
och inte använt mig av stavning som motsvarar talspråk.

Ett institutionellt samtal
I studiet av samtal är en vanlig distinktion att skilja mellan institutionella 
och icke-institutionella eller ”vardagliga” samtal (Linell 1990:18). De in-
stitutionella samtalen är de som sker i en ”institutionell kontext” (Agar 
1985), d v s inom olika typer av samhällsinstitutioner, här förstått i dess 
konkreta form som sjukhus, skola, tandvårdklinik. Dessa samtal kan vi 
inte greppa som ”icke-normala” (ibid) eller ”icke- vardagliga”. Samtalen 
som förs mellan tandhygienisterna och deras patienter i denna studie är 
således institutionella samtal. Samtalet förs mellan en professionsutbildad 
person inom tandvården och en person som när det gäller tandvård kan 
betraktas som ”lekman”. Det rör sig, mer allmänt sett om ett samtal mel-
lan en medborgare och en företrädare för en samhällelig institution (Agar 
1985:147). Sådana institutionella samtal spelar en central roll i hanteran-
det av frågeställningar i relationen mellan individer och kollektiv, till ex-
empel i fördelning av resurser och service och spelar därvid en viktig roll 
när det gäller att skapa och upprätthålla social ordning (ibid; Mäkitalo 
2002). Detta går även under benämningen ”institutional gatekeeping” 
som syftar just på en position som, i detta fall en vårdgivare har, att kunna 
fatta beslut som avgör den enskildes tillgång till allmänna resurser i vid 
mening (vård, utbildning etc). Detta är en funktion som uppträder i alla s 
k ”human service organisationer”, inom vård och undervisning men även 
inom andra typer av verksamheter (Erickson&Shultz 1982; Peräkylä 
1998). Det är ett uppmärksammande av denna roll, som förmedlare mel-
lan individ och kollektiv, som ligger bakom ett växande intresse för att 
studera institutionella samtal (Mäkitalo 2002).146

 När vi deltar i institutionella samtal använder vi oss av de vardagliga 
samtalsfärdigheterna. Detta gör, trots skillnaderna mellan de båda sam-
talsformerna, att studiet av institutionella samtal bygger på insikter i de 
vardagliga samtalens form, innehåll och syfte (Linell 1990). Vanligtvis 
görs en uppdelning mellan formella och informella institutionella samtal 
där skillnaden dem emellan utgörs av i vilken mån de styrs av särskilda 
restriktioner (till exempel om rätten att uttala sig) eller inte 
(Drew&Heritage 1992). Ett typexempel är en domstolsförhandling där 
det finns speciella regler för hur och när man kan yttra sig. Samtal i medi-
cinska och psykosociala institutionella sammanhang kan betecknas som 
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informella eller semiformella. Detta innebär att de talande kan upprätt-
hålla formella drag i samtalet men även använda sig av det vardagliga 
samtalets mönster som en resurs (Arminen 2000:445-453). Jag menar att 
tandhygienister kan sägas föra semiformella samtal med sina patienter.
 De institutionella samtalen har en rad karaktäristiska drag. Ett av dessa 
är att ämnet för samtalet i allmänhet är av privat eller personlig natur, 
men samtalet sker vanligtvis i offentliga lokaler, registreras och i vissa fall 
kan bli en offentlig handling. Ett utmärkande drag för de institutionella 
samtalen är att de är schemalagda och styrda, i fråga om ämnesval och 
rollfördelning. Slutligen har de en förutbestämd orientering mot speciella 
mål, uppgifter och problem (Drew&Heritage 1992; Vehviläinen 
1999:128). Målinriktningen avser att samtalen kommit till stånd i ett visst 
syfte som kan sägas gå utöver den lokala situationen både i tid och rum. 
De syftar både framåt och bakåt i tid och åsyftar handlingar etc. utanför 
själva samtalsrummet (Linell 1998:231). Samtalen är oftast tydligt struk-
turerade i faser och de kan, som nämndes ovan vara mer eller mindre 
styrda av regler och konventioner. Ett annat vanligt drag är ett krav på 
dokumentation och att ett specifikt samtal kan ingå i en serie av samtal. 
Vad som skiljer vardagliga från institutionella samtal är således premis-
serna för samtalen som styr sättet att tala om ett ämne och inte ämnet som 
sådant (Linell 1990).
 De institutionella samtalen präglas av asymmetrier av olika slag (Linell 
1998:74; Linell & Luckmann 1991). Det gäller dels intressen och per-
spektiv de talande har med sig in i situationen men även i fråga om kun-
skaper och delaktighet. Själva interaktionens karaktär präglas av asym-
metrier i det att den professionella personen vanligtvis dominerar både i 
fråga om talutrymme och i val av samtalsämne. Det asymmetriska delta-
gandet i samtalet ger deltagarna olika, komplementära roller och ansvar 
vilket förstärker asymmetrierna (ibid:221). Vid ett närmare betraktande 
är dock asymmetri en egenskap som karaktäriserar alla samtalsformer, 
det vill säga även de vardagliga. De återfinns även i dem både på en (lokal) 
samtals nivå och på en (global) nivå relaterad till samtalets relativt stabila 
kontext som till exempel kan vara en viss social miljö. Detta gör att vi be-
höver skilja mellan asymmetri och dominans. Det senare relaterar till 
samtalets globala egenskaper eller rekvisita (Marková&Foppa 1991). 
Konkret uttryckt; ett jämlikt samtal i en viss situation upphäver inte de 
asymmetrier som ligger på den andra, globala nivån.
 Linell påpekar att kommunikation egentligen förutsätter just asymme-
tri ifråga om kunskaper av något slag. Om alla hade alla samma informa-
tion skulle kommunikation vara poänglös (Linell 1998:14). Linells påpe-
kande tydliggör att asymmetri inte kan betraktas som negativt a priori ut-
an kan vara funktionellt. Detta gäller institutionella samtal där asymme-
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trin i fråga om en speciell kunskap idealt sett är upprinnelsen till att sam-
talet alls sker och patienten (i denna studies fall), likaledes idealt sett har 
sökt upp den professionella för att ta del av hennes kunskap. Sådana kun-
skapsasymmetrier får konsekvenser i samtalet beträffande hur samtals-
ämnen etableras, ansvar för ”vetande” men även i fördelningen av anta-
ganden och kunskaper om varandra (Linell&Luckmann 1991:5). Asym-
metrier i institutionella samtal gör att de skulle kunna antas vara förut-
sägbara utifrån de skillnader som finns i fråga om makt, kompetens och 
auktoritet (Linell 1990:32). Samtalsforskningen har dock visat att det är 
mer komplext än så och att social makt grundad i institutionell position 
och kunskap inte kan avläsas i öppen dominans i interaktionen, i samta-
lens form och innehåll. Emellertid bekräftas vanligtvis asymmetrierna 
men det görs i ett samspel mellan båda parterna som betyder att det finns 
både variationsmöjligheter och förändringspotential. Det professionella 
perspektivet genomdrivs således på ett subtilare sätt (ibid:32). Genom 
”samtalsstrategier kanaliseras lekmannabekymmer in i de kategorier som 
gör dem hanterbara för de system av diagnoser och åtgärder som experti-
sen och byråkratin har tillgänglig” (ibid:32; jfr Agar 1985). I Arthur 
Kleinmans terminologi kan processen uttryckas som att patientens upple-
velse av ”illness” relateras och eventuellt överförs till en diagnostiserbar 
”disease” (Kleinman 1978:251).147 Luckmann och Linell skriver:

”Asymmetries dependent on extrinsic sources must be occasioned, recons-
tructed, sustained or confirmed in actual discourse, thus re-established in si-
tu, and, conversely, dialogue-generated asymmetries are constrained by pre-
determined conditions (social structure existing prior to the interaction)” 
(Linell&Luckmann 1991:10).148

Att det finns kunskapsasymmetrier har, ytterst sett att göra med att kun-
skap är socialt distribuerad. Hur denna distribution sker och hur den reg-
leras skiftar med de sociala strukturerna historiskt sett. Med en ökande 
social komplexitet följer en ökande diversifiering av kunskap 
(Schutz&Luckmann 1973). Distribueringsprocessen motsvarar de ratio-
naliseringsprocesser, i Webers mening, som utmärker det modernas fram-
växt. En grundläggande uppdelning är den mellan ”allmän” och ”speci-
ell” kunskap vilket innebär att vissa specialkunskaper förbehålls specifika 
individer, ”experter” och knyts till en arbetsfördelning. D v s det är struk-
turella faktorer som avgör var gränsen mellan ”allmän” och ”specifik” 
kunskap går i ett samhälle.149 Specialiseringen karaktäriseras av ytterliga-
re uppdelning i specialkunskaper. Rollspecifik kunskap är vad Schutz kall-
lar ”benägen” till systematisering och rationalisering och därmed ökas 
möjligheten att isolera kunskap inom vissa institutioner. Sådana kun-
skapsdomäner kan utveckla en egen metodologi och ”pedagogik” (Schutz 
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& Luckmann 1973:300). ”Through progressive subdivision and internal 
development, e.g. ’theoretization’ and ’professionalization’, special know-
ledge gains a certain limited autonomy. Special knowledge becomes insti-
tutionally separated from general knowledge. The distance between ‘lay-
men’ and ‘experts’ becomes greater.” (Linell&Luckmann 1991:16). Detta 
innebär att kunskapsasymmetri inte har att göra med ”kognitiv status” 
utan med hur distributionen av kunskap är socialt organiserad enligt 
strukturella förhållanden och tillskrivs vissa individer och grupper (pro-
fessioner) (Drew 1991). Ett illustrerande exempel kan vara att en läkare 
under ett läkarbesök kan ”veta” en diagnos i kraft av sin auktoriserade 
kunskap, medan en patient (vanligtvis) försiktigt kan antyda densamma 
till följd av fördelningen av kunskap (jfr Fairclough 1992). En dimension 
som det Schutzianska perspektivet på kunskapsfördelning här ovan bort-
ser ifrån, (inte av undlåtenhet utan) till följd av sina annorstädes riktade 
kunskapsintresse hämtar jag från Foucault. Genom den koppling Fou-
cault gör mellan vetande och makt, för han in ett intresse för maktrelatio-
ner i vårdkontexter.
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K A P I T E L  7

ATT VARA TANDHYGIENIST I ETT 
KOMPLEXT SAMHÄLLE BLAND 
FATTIGA OCH LIKA – SOCIALA 
RELATIONER I SAMSPEL

Detta kapitel bygger på närläsning av intervjumaterial. Frågeställningarna 
som ligger till grund för diskussionen är hur tandhygienisters arbete be-
rörs av ”det mångkulturella” och hur detta kommer till uttryck i förhåll-
ningssätt, värderingar, beskrivningar och eventuella problemformulering-
ar. En fråga är utifrån vilka diskursiva ramar tandhygienisterna förhåller 
sig till den etniska mångfalden och hur tandhygienister uppfattar och be-
greppsliggör sina relationer med patienter. Hur ser de på patienters etniska 
eller kulturella tillhörigheter? Är det relevanta i förhållande till patient-
skap? Är de eller andra processer som är relaterade till migration relevanta 
i förhållande till den institutionella praktiken och i så fall på vad sätt? 
Centrala intressen gäller frågor kring jämlikhet och likabehandling. Ana-
lysen handlar om är att lyssna efter ”inlåsningar” av ”den Andra”, sociala 
och kulturella gränser och etnocentrism, likaväl som efter öppningar och 
resonemang som pekar mot ett inkluderande av alla patienter oavsett 
bakgrund uttryckt i etniska eller kulturella termer. Intervjuerna återges i 
sorterad och bearbetad form och mina tolkningar och slutsatser knyter an 
till teoretiska diskussioner.
 En rad teman togs upp under intervjuerna på mitt initiativ och även av 
tandhygienisterna själva. Vi talade om tandvårdens villkor, tandhygienis-
tens yrkesroll, behandling, samtalsstrategier, rådgivning, osäkerhet, hinder 
i samtal och att en del patienter har migrerat från andra länder till Sverige. 
Informanterna, samtliga svenska kvinnor och legitimerade tandhygienis-
ter, arbetar vid tre olika kliniker inom folktandvården med en, vad jag 
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kallar ”vardagligt förekommande etniskt mångfaldig patientkår”. De har 
olika lång yrkeserfarenhet som stäcker sig mellan 5 och 35 år. Samtliga 
har även erfarenhet av att arbeta vid andra kliniker och talar därför inte 
alltid begränsat till de kliniker jag genomfört studien vid. Två kliniker låg 
i ytterområden och en i centrum av staden i vilken studien utfördes. Infor-
manterna är avidentifierade i framställningen genom olika tekniker från 
min sida, i syfte att ”blanda bort korten” på ett sätt som inte bör ha påver-
kat materialets empiriska värde.150 Citaten har redigerats, med varlig 
hand, för att öka läsbarheten.

Tandhygienisters olika sociala relationer – samspel mellan 
etnicitet, klass och genus
I min strävan att förstå tandhygienisternas arbete, har en viktig dimension 
varit deras sociala relationer med patienter och hur informanterna upp-
fattar och begreppsliggör dessa. I det följande ligger tonvikten vid patient-
relationer även om dessa berörs av relationen till tandvårdskollegor. I den 
teoretiska diskussionen kring etnicitet ovan, aktualiserades begreppen ge-
nus och klass. Ett fruktbart metaperspektiv jag valt i förhållande till det 
empiriska materialet är att uppmärksamma samverkan mellan dessa tre 
variabler eller sociala relationer. Etnicitet, genus och klass är som framgått 
sammanflätade i varandras konstituering och skiftande uttryck. När vi ser 
dem som isolerade är det snarast som analytiska kategorier (Hägerström 
2004). En grundtanke är att trots att vi talar om dem som enskilda är de 
”inbäddade” i varandra och har påverkan på både varandras konstitue-
ring och transformering. Denna sammanflätning innebär också att deras 
inbördes förhållande och hur framträdande de är i enskilda situationer är 
en empirisk fråga som även skiftar beroende på kontextens avgränsning. 
Även om min teoretiska huvudingång varit etnicitet har jag således valt att 
i möte med materialet ha en ”blick” för denna samverkansdynamik som 
också intresserar sig för genus och klass. Ett sådant uttryck kan vara hur 
genusordning, normer, värderingar och praktiker kring hur genusrelatio-
ner bör vara organiserade, kan användas som etnisk markör (Hertzberg 
2003).
 Tandhygienistens professionella ställning påverkas av deras relationer 
till annan tandvårdpersonal. Ovan nämndes, vad jag kallade, ambivalens 
till tandvård. Ibland framställs den som något ”futilt” som man kan vara 
nedlåtande mot och ibland som något ”viktigt” och en del av en social 
hälsovård och välfärd. Ambivalensen yttrar sig på individnivå i attityder 
till tandvård och munhygien. I fråga om tandläkare kan den möjligen, 
som framgått, spåras till yrkets dubbla historiska rötter och det är rimligt 
att anta att detta även kan gälla som en förståelseram för den ambivalens 
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som kommer till uttryck kring tandhygienister och deras profession.
 Möjligen är det denna ambivalens som återspeglas i vad tandhygienis-
terna berättar om sitt arbete i möte med patienter. De berättade om att de 
kan möta patienter som, sett från tandhygienistperspektiv, är ”fräcka”, 
”ironiska” eller ”oförskämda”. Det upplevs som ”oprofessionellt” och 
”kommenderande”. Dessa förhållanden ger mig intryck av att det finns 
oklara förväntningar på tandhygienisternas arbete men även i tandvår-
dens förhållande till patienter i vissa fall. Om jag börjar med att konstate-
ra att denna ”ironiska” patient de facto är i behandlingsrummet måste re-
sonemanget vidgas. Trots sitt motstånd har hon/han kommit, kanske på 
remiss från tandläkaren. Jag menar att sådana patientmöten kan belysas 
ur ett bredare perspektiv som uppmärksammar vårdinstitutionernas 
maktdimensioner, så som det presenterats ovan, i termer av biomakt, i 
förhållande till patienter och därigenom vända på maktförhållandet. Vi 
kan då istället tolka patientens ”ironiskhet” som ett uttryck för motstånd 
och motmakt.
 En av informanterna, Filippa förde in ytterligare dimensioner i samband 
med att hon talar om att ett samtal med en patient kan bli problematiskt.

F: jo, jag kan ju märka att vissa män inte gillar kvinnor till exempel
C: märker du det
F: det kan man märka ja
C: har du märkt det här
F: mm
C: hur..
F: nämen att dom är nonchalantare mot – jag vet inte – vad ska man – men 
det märker man
C: att du känner, du känner liksom av det
F: känner det lite – ”jobba du på mig och håll tyst” – alltså lite

Filippa preciserar att hon syftade på män i medelåldern och att det har 
hänt vid enstaka tillfällen. Filippa gör en vidare koppling till att det skulle 
var just vissa invandrade män och för därmed in etnicitet i sitt resone-
mang. Hon säger också att det inte påverkar den kliniska behandlingen i 
sig men väl hennes bemötande. Hon säger att ”jag kanske till och med blir 
mer auktoritär – ännu mer lite så där dumt ’du ska’…”. Filippa tillägger 
att hon tror att tandsköterskorna känner av det ”ändå mer för jag tror 
ändå jag är mer – ’doktor’ än vad dom är”. Teoretiskt sett aktualiserar 
hon att de sociala relationerna etnicitet, genus och klass är interrelaterade 
och kan samspela också i en vårdrelation. Det finns således utrymme för 
en samtidig analys av patientrelationer ur både ett etnicitets- och genus-
perspektiv samt även med intresse för social status (klass). Jag har tidigare 
hävdat att ”tandhygienist” som yrke vuxit fram som ”en hjälpkraft” och 
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att genus varit en integrerad del i professionens framväxt och praktik och 
därför kan betraktas som ”könat”. En tandhygienists relation till en pa-
tient är med en sådan utgångspunkt en genusrelation i förhållande till ar-
betets praktik. Ett annat grundläggande synsätt som rör förhållandet till 
patienter, är när en människa interagerar med en annan människa, gör de 
inte det som ”genuslösa” varelser. Genus finns alltid som en närvarande 
och potentiell resurs i interaktionen. Detta gäller även under institutionel-
la samtal. ”The sex categorisation of self and others, even in institutional-
ly scripted settings, is a fundamental process that injects a varity of gender 
effects onto the activities and institutional context that people enact” 
(Ridgeway 1997 citerad i Davies 2003).151 I den institutionella kontexten 
som tandvården är, möter tandhygienisterna i första hand, enligt institu-
tionens logik ”patienter”, men vid ett närmare påseende framträder att vi 
kan skilja mellan ”kvinnlig patient” och ”manlig patient” (jfr Davies 
2001). Vad Filippa här ovan påvisar är att hennes relation till patienten 
hon har i åtanke i sitt exempel, konstitueras både utifrån deras respektive 
genus men även av hennes yrkes professionella status som ”mer doktor” 
än en tandsköterska. Vad hon säger är att patientens negativa attityd till 
henne som kvinna, d v s en patriarkal könsmaktsordning, kan motverkas 
om inte helt neutraliseras av hennes yrkesstatus. I det sociala samman-
hanget som ett tandhygienistbesöker är ”utgör […] interaktionen mellan 
genus och andra sociala uppdelningar och hierarkier som ålder, ”ras”, et-
nicitet och klass andra källor till mångfald och komplexitet” (Hägerström 
2004:101).
 Som nämnts har känslor av osäkerhet i förhållande till patienterna be-
rörts under våra samtal. Bitte svarade med ett exempel, på min fråga om 
det finns situationer hon kan känna osäkerhet inför. Även hon berörde 
vad jag vill kalla en status- eller klassdimension. Exemplet hon gav, efter 
att ha påpekat att det inte sker ofta, gällde en patient som var en ”mycket 
bestämd bankdirektör”. I exemplet gjorde patientens starkare sociala 
ställning henne osäker. I detta fall försvann osäkerheten över tid och pa-
tienten valde att följa henne till en annan klinik då hon bytte arbetsplats. 
Det kan tolkas som att patienten erkände tandhygienistens professionella 
status och den sociala relationen blev dels tydlig, dels utjämnad. Cissi på-
pekade att när det gäller osäkerhet i yrkesrollen i förhållande till patienten 
förekommer det mer på andra kliniker som ”inte har sociala problem som 
det är här – med språket – här är mycket med språket ju – men sitter man 
kanske där det finns ett annat klientel – många kanske är läkare och 
många som ifrågasätter mycket”. Hon tillägger att man på en sådan klinik 
”kan bli satt på pottan”. Kliniken hon själv arbetar vid utmärks av ett 
upptagningsområdet med en låg socioekonomisk status och en relativt 
hög andel invandare. Vad hon lyfter fram är vårdrelationens maktaspekt. 
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Hennes patienter ifrågasätter henne inte i brist på språkliga och andra 
maktresurser. Hon berättar om en erfarenhet på en annan klinik i en väl-
bärgad kommun. Dit kunde det komma ”många fina damer och herrar 
som vet mer… trodde dom” som försökte ”nästan sätta dit” tandhygienis-
ten. Skillnaden mellan klinikerna ser hon som ”rent social”. Den sociala 
skillnaden Cissi reflekterar över, för in dimensionen ”invandrarskap” eller 
etnicitet som samverkande med den socioekonomiska dimensionen.
 Även Anita och Bitte resonerar kring detta i samband med att vi talar 
om hur de vill att patienter skall uppfatta deras yrkesroll. Bitte har erfa-
renhet av att arbeta vid en privat klinik och menar att patienter där relate-
rade till henne som en slags serviceperson. ”Det är en kant där – vill du 
vara snäll och ta bort den”. Grundskillnaden hänför hon till ”medveten-
het” och ”de har liksom vuxit upp i den svenska tandvården”. Hon säger 
att hennes patienter nu, vid en klinik med stor del invandrare i jämförelse 
”har olika krav” för de ”har inte haft den möjligheten så dom är ju väldigt 
tacksamma för det dom får hjälp med”. Poängen hon sedan gör, är att 
”dom vet ju inte riktigt vad dom kan ställa för krav kanske alltid heller, 
och då kanske dom tycker att detta känns jättebra som det är – medan 
andra [patienter] kan ha mycket mycket större krav”. Anita lyfter samma 
fråga, att patienterna vid samma klinik ställer mindre frågor i jämförelse 
med de ”infödda” svenskarna med stark social ställning som ”kräver på 
sitt sätt mer” (jfr Lukkarinen Kvist 2001:41). De ställer även mer frågor 
som ställer krav på yrkeskunskaperna. Ett annat sätt att vara krävande tar 
sig uttryck i vad hon med viss tvekan kallar ”gnäll”. Hon säger det som en 
jämförelse med vad hon ser vid kliniken i det socioekonomiskt svaga upp-
tagningsområdet. Barnen där kan ligga i stolen, få bedövning och få tän-
der utdragna utan att de säger ett ljud. Detta ställer hon mot barn som 
fanns vid hennes förra klinik med villaområden som upptagningsområde. 
”Dom var ju duktiga överlag men dom var ändå lite sjåpiga om man så 
säger – men det märkte ju inte dom andra [på kliniken] – utan det var nog 
jag som hade något att jämföra med”. Vad tandhygienisterna igen tydlig-
gör är att vårdrelationer genomkorsas av andra sociala relationer som 
handlar om klass, genus, etnicitet och ålder. Detta aktualiserar återigen att 
analyserna bör arbeta med dessa begrepp sammanhållna för, att kunna 
förstå hur detta kan ta sig olika uttryck i olika konkreta situationer. Detta 
resonerar jag om i kapitlets avslutande diskussion.

Att behandla (o)lika (o)lika
Det bör ha framgått att vi inte kan se ”frågan om det mångkulturella” 
som en avgränsad frågeställning utan snarare som ett perspektiv som går 
att anlägga på alla samhällsfrågor. Detta illustreras av intervjuerna under 
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vilka tandhygienisterna, likaväl som under andra samtal ständigt kom in 
på aspekter som berör ”det mångkulturella”. Det finns s a s inga frågor 
som är oberörda. Oavsett om det gäller att man kan uppleva osäkerhet el-
ler hur rådgivning går till, berördes sådana aspekter.
 Ett tema som togs upp var rasialisering och ”vardagsrasism” (Essed 
1990) bland kollegor och patienter. Anita som vikarierat en tid vid en kli-
nik i ett upptagningsområde utan invandrade patienter menade att när det 
kom någon enstaka reagerade den övriga personalen. ”När dom kom in 
så …[mimar förskräckelse hos kollegor]”. Hon hänför detta till en ovana 
hos viss personal, de har aldrig mött invandrade patienter. Själv har hon 
erfarenhet och ”alltså det är inget konstigt för mig”. Hon resonerar kring 
vad detta handlar om och hänför till bristande integration av samhället 
som helhet.

A: jag kan säga att jag kan se skillnader på olika saker och jag kan tycka så 
här att – att inte dom integreras i svenska samhället det beror just på att vi 
inte släpper in dom – det är ju så
C: det tycker du – jag kan hålla med
A: sen naturligtvis ska det vara ”ge och ta” från båda hållen och man ska 
sätta regler som gäller för alla lika mycket och det ska vara lag- alltså det är 
klart att man ska göra och det ska vara liksom inte nåt att särskilja på var-
ken ena eller andra men SLÄPP in dom och behandla dom som det ska – sätt 
lite krav och press – så hade allting löst sig på ett annat sätt – tror jag alltså – 
jag märker ju just – jag märkte det mer där
C: alltså just att det är mer ovana eller vad vi ska kalla det
A: ja det märker man det är som det är här alltså – att – bara det här att dom 
sitter i väntrummet var ju en sensation för vissa där

Vi hör att Anita gör en koppling till en övergripande samhällelig integra-
tion och hur patienter bemöts i specifika situationer på hennes egen ar-
betsplats. Hon säger ”släpp in dom och behandla dom som dom ska” en-
ligt ”regler som gäller för alla lika mycket” och syftar på att patienter 
skall få en likvärdig behandling. Hon kan, på sitt vis, sägas summera väl-
färdsinstitutionernas roll i integrationspolitiken (prop 1997/98:16) som 
uttrycker att den etniska och kulturella mångfalden i samhället bör speg-
las inom olika områden, som till exempel vård (ibid:25). Hon går inte här 
in på hur avspeglingen skulle kunna se ut i mer detalj utan utgår från att 
den ligger i en genomgående likabehandling med betoning på krav på 
medborgaren. Det kommer att framgå att likabehandlingen konstitueras 
av små situationsanpassade praktiker.
 Ytterligare ett tema utkristalliserades under intervjuerna som kan sägas 
gälla val av tandläkare, ”svenskhet” och svensk tandläkarlegitimation. En 
tandhygienist sa att hon tror ”det är bra om vi [kliniken] har flerspråkiga 
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arbetskollegor” och att många patienter vill gå till just en tandläkare som 
de vet behärskar deras eget språk. Det händer att det inte är möjligt helt 
enkelt av arbetsbelastningsskäl men hon försöker uppfylla sådana önske-
mål. Dina delar den erfarenheten.

D: om man har en patient som är från Portugal som ska ha en tandläkare 
och patienten då inte är så duktig på svenska språket, kan man säga att ”vi 
har en tandläkare här som är från Portugal” om dom frågar
C: uppskattas det då
D: det uppskattas

Flera av tandhygienisterna i studien berättar att ibland när de skall boka 
in sina patienter till en tandläkare på kliniken kan patienter uttrycka öns-
kemål om en viss tandläkare eller ställa frågor om tandläkaren som går 
utöver språklig ”matchning”. I det sammanhanget händer det att patien-
ten frågar ”är det en svensk”. Dina menar att det oftast är svenska patien-
ter som ställer frågan men det sker alltmer sällan enligt hennes bedöm-
ning. Oftast frågar patienten istället ”är den bra”. Flera av informanterna 
berättar att de, när frågan kommer upp, säger att eventuella kollegor med 
utländsk bakgrund har ”svensk legitimation”. Detta framstår som ett sätt 
att kvalitetsbedöma kollegan. På så vis förlägger de diskussionen på en ni-
vå som rör kollegans likvärdiga kompetens och institutionella roll och 
undviker att utveckla samtalet vidare kring temat ”nationalitet/etnicitet” 
och rasialisering. Cissi delar erfarenheten av att frågan kommer upp.

C: sen är det dom patienter som tvunget ska ha en svensk tandläkare och då 
får man ju bara förklara att alla här har samma svenska legitimation – sen 
kanske att inte dom är födda i Sverige men …
CBC: att det är en annan historia liksom – jaha
C: det är faktiskt en del svenska patienter också som – har varit hos någon 
tandläkare som någon har haft svårt att förstå tandläkaren och det kan bli 
lite känsligt

När Cissi säger att det är ”lite känsligt” när svenska patienter vill välja 
tandläkare menar jag att hon har rasistiska åsikter i åtanke som en refe-
rensram till vilket hon förhåller sig. Jag uppfattar det som att hon markerar 
att hon är medveten om vad hon har att hantera och försöker använda sin 
institutionella/kollegiala lojalitet som sin resurs i diskussionen med patien-
ten. När det rör sig om en svensk patient tillägger hon ”men då brukar jag 
sätt upp dom till Mette-Marit för det är väl den svenskaste vi har” då de 
svenska kollegorna inte har utrymme. Hon väljer således att boka in svens-
ka patienten hos en skandinavisk kollega till följd av patientens önskemål.
 Cissis berättelse visar att tandhygienister kan möta rasialisering bland 
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patienter och försöker hantera detta utan konfrontationer. Hon tydliggör 
att personal inom tandvård ställs inför frågeställningar om hur de skall 
hantera patienters önskemål om vårdgivare i etniska/nationella termer 
som leder till överväganden för den enskilda tandhygienisten där hon vä-
ger in kollegial lojalitet och patientens rätt att välja vårdgivare. Hon aktu-
aliserar även frågeställningar kring rimligheten i att uppfylla patienters 
önskemål uttryckta i etniska/nationella termer. Hon lyfter fram att fråge-
ställningen försätter tandhygienisten i ett slags dilemma i vilket hon inte 
kan undvika att uttala sig om vissa av sina kollegor just mot bakgrund av 
att dessa har utländskbakgrund och representerar tandläkarprofessionen. 
En definition av profession är att det är ”bärare av samhälleligt sanktio-
nerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 
handlingar som uppfattas som svåra och värdefulla av allmänheten/klien-
ten” (Brante kommande). Tron på den professionella personens förmåga 
implicerar ett förtroende vilket gör förtroende till ett nyckelbegrepp. Det 
är ”baserat på en allmän uppfattning om verksamhetens betydelse och 
svårigheter”. I det specifika fallet prövas förtroendet för den enskilde pro-
fessionelle i mötet med en patient (ibid). Med utgångspunkt i det centrala 
ordet förtroende, vill jag argumentera för att det är egenskapen att skapa 
detta, som diskussionen i intervjumaterialet gäller. Patienters önskemål 
om att bli behandlade av en ”svensk tandläkare” kan tolkas som att de 
anser att invandrare eller personer med icke svensk etnicitet inte kan var 
professionella. De åtnjuter inte förtroendet att kunna ”utföra handlingar 
som uppfattas som svåra och värdefulla” (ibid). Professionalism kan där-
vid sägas bli använd som en etnisk markör.
 Tandhygienisterna försätts därmed i en situation att övertyga patienten 
om sina invandrade kollegers professionalitet som de själva inte, som jag 
uppfattar det, ifrågasätter utifrån kollegial lojalitet. Samtidigt finns inslag 
av bedömning utifrån etnicitet/nationalitet. Själva dilemmat sätter fingret 
på en historisk koppling mellan professionerna och nationalstaten som 
uppkom i samband med nationalstatens modernisering. Denna koppling, 
som för mig framstår som outforskad inom professionsteorin gör att det 
uppkommer frågor i gränslandet mellan professions- och etnicitetsproces-
ser. Min bedömning är att det finns ett behov av att både inom tandvårds- 
och utbildningsorganisationer föra upp sådana frågor till en allmän dis-
kussion som kopplas till etnisk diskriminering för att arbetsgrupper och 
enskilda skall få redskap/stöd i hanterandet av dessa frågeställningar.

Lika villkor och likabehandling
Ovan aktualiserades temat likabehandling. Tandvårdslagens skrivning är 
”god munhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen”. ”Det 
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är det jag arbetar efter, det är ett budord” sa en av tandhygienisterna. Det 
är det samma som professionalitet menade en annan vilket återspeglar ett 
klassiskt professionsideal, som vid sidan av formell utbildning och skick-
lig tillämpning innefattar en handlingsetik som garanterar yrkesintegritet 
(Brante kommande). Hur låter sig likabehandling göras i praktiken? Vi 
berör nu även frågeställningar som handlar om i vad mån befolkningens 
mångfald skall återspeglas (Songur 2002:252) i välfärdsinstitutionernas 
verksamheter och hur detta kan ta sig uttryck.

C: du, jag har läst tandvårdslagen – det är ju bara några sidor – sen bygger 
den ju på sjukvårdslagen – och det övergripande är ju det här med god tand-
vård på lika villkor, eller hur – jag tänkte bara fråga dig hur det i ditt dagliga 
arbete bäst ska uppfattas det där med lika villkor – vad tänker du på då?
E: ja det är det jag arbetar efter det är det
C: kan du…
E: att jag tar hand om alla patienter på ett lika sätt, att jag är ödmjuk mot 
patienten om det är barn eller vuxna eller vem det än är – att jag inte är över-
lägsen eller kommenterar vissa saker då om dom har råd eller inte råd eller 
antyder diskriminerande saker eller någonting sånt där – utan alla ska få be-
handling på lika villkor – det är som ett budord va
C: ja jag förstår det
E: och det är ju förknippat med människosynen man har – det är det

Resonemanget fortsätter och ger en komplexare bild. Vi behöver börja 
tänka i fler dimensioner för att förstå hur informanterna resonerar kring 
lika villkor och likabehandling omsatt i praktiken.

E: i verkligheten så är det ju inte lika villkor om man tänker på det ekono-
miska för där är ju förutsättningarna olika – men jag menar MIN utgångs-
punkt – jag kan ju inte bygga min behandling på det ekonomiska – men ib-
land så måste jag kanske rätta mig lite efter det – patienten kanske säger ”ja 
men jag har inte råd att komma fler gånger, jag har inte råd”

Min fråga gällde hur ”lika villkor” bäst kan uppfattas i det egna praktiska 
arbetet och vi kommer att se att tandhygienisterna delar in det i flera as-
pekter. En gäller ekonomiska villkor och en gäller likabehandling i själva 
patientmötet. Likabehandling i sin tur gäller dels den kliniska behand-
lingen, dels bemötandet. Samtliga informanter tar upp de ekonomiska 
frågorna som den centrala faktor som lika villkor cirklar kring. Dessa kan 
sägas föregå behandlingssituationen och en slutsats som dras, efter längre 
resonemang, är att det i praktiken inte är lika villkor i tandvården i och 
med att många patienter inte har råd med den vård de skulle behöva. Den 
värsta orättvisan gäller de som aldrig kommer till tandvården över huvud-
taget. ”I praktiken blir det inte lika villkor – det faller” sa Anita. Någon 
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tandhygienist menar att det är lika villkor i och med att det finns möjlig-
het att få socialbidrag. Dina säger att lika villkor ”är ju att patienten har 
rätt att få information om sitt sjukdomstillstånd, den har rätt att få all in-
formation runt omkring – de har rätt att få den behandling som krävs – 
om den kan betala eller så får man ju då gå via socialförvaltningen –men 
det är oftast gjort innan den kommer in till mig”. Oavsett hur man ser på 
denna fråga (om socialbidrag utjämnar villkoren eller inte eftersom det 
lämnar en gråzon av icke-bidragsberättigade men ändock fattiga) menar 
de att ekonomiska aspekter av patienternas villkor, kan tandhygienister 
inte påverka, men väl den vård som ges i den specifika behandlingssitua-
tionen. Där handlar det om bemötandet men även om vårdens innehåll. 
Anita menade att ”ekonomin inte får styra” och hon tillade att ”för sen så 
hoppas ju jag att de som har en profession behandlar alla lika oavsett om 
det är direktör Karlsson eller sophämtare Svensson”. Samma tanke ut-
trycks av alla, eller som Filippa sa “jag drar alla över en kam”. ”Alla får 
samma råd – individuella råd om det här och vad jag anser att de behöver” 
i själva behandlingssituationen. Om de ekonomiska villkoren begränsar 
antalet behandlingstillfällen försöker man hinna med så mycket som möj-
ligt på den tid patienten kan betala för. Eva fortsatte resonemanget med 
hur hon gör om patienten inte har de ekonomiska förutsättningarna som 
behövs.

E: och då får ju jag tala om för patienten att så här ser det ut och så här borde 
du göra – ”så är det – så om någonting ändrar sig så kan du bara ringa och få 
en tid” – så att jag ger dom en möjlighet att kanske ändra sig – det vet man ju 
inte – men då har dom ju fått vård på lika villkor och möjlighet i alla fall 
även om jag inte kunnat utföra – men det är ju patienten istället – förstår du 
mig
C: jag tror jag gör det ja
E: eller när dom går på socialbidrag – så bestämmer ju socialförvaltningen 
då egentligen hur många gånger dom får lov att komma även om jag skulle 
behöva mera tid – och då måste ju jag rätta mig efter det och då försöker jag 
ju så mycket jag kan att ge vård på lika villkor men jag kanske inte ändå, om 
jag ska vara riktigt ärlig ändå inte kan ge de va, men jag är begränsad va
C: ja du är begränsad av de där yttre faktorerna men du gör det du kan lik-
som
E: ja jag gör bästa möjliga utav det som jag måste rätta mig efter – annars får 
inte vi betalt får behandlingen

Tanken bekräftas av andra kollegor i resonemang kring hur likabehand-
ling uppfattas. Patientens ekonomiska villkor skall inte påverka bemötan-
det eller begränsa vilken information patienten får och att man strävar ef-
ter att även ge samma kliniska behandling även om det inte alltid är möj-
ligt i praktiken.
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D: så att behandling på lika villkor det är ju alltså att jag bemöter patienten 
på samma sätt – alla patienter – jag utgår från den sjukdomen du har och så 
börjar jag från grunden och så gör jag precis allt vad som krävs – och det är 
alltså till exempel – om jag har handikappade patienter –då får du slå av lite 
granna på dina krav på dig själv alltså – om vi pratar om kvalitet i slutänden 
– för det är alltså fråga om kvalitet när det är fråga om lika villkor – det är 
alltså att de ska ha ett kvalitetsfullt arbete utfört och att det ska inte vara 
mindre kvalitet för att den är 83 eller den är 14 och ett halvt eller 35

Om jag tar mig för att summera idén om lika villkor och likabehandling 
av patienter tydliggör tandhygienisterna att lika villkor i en ekonomisk 
betydelse knappast kan sägas vara för handen (med vissa reservationer 
huruvida socialbidrag utjämnar ekonomiska förutsättningar) men att 
dessa villkor föregår behandlingssituationen. De har stöd i de epidemiolo-
giska studier som visar att munhälsa är socialt stratifierad. Däremot i den 
enskilda behandlingssituationen strävar informanterna efter likabehand-
ling både i kliniskt hänseende och genom sitt personliga bemötande. 
Tandhygienisterna säger således att det är dels i deras bemötande av pa-
tienten, i de små praktikernas genomförande, dels i den kliniska behand-
lingen som förutsättningen till likabehandling ligger. Detta visar att i sam-
band med likabehandling berörs frågan om substantialisering av sociala 
rättigheter. Substantialisering syftar på vad som i praktiken blir tillgäng-
ligt för den enskilde rättighetsinnehavaren i ett möte, i detta fall med en 
vårdgivare (Songur 2002). Vad tandhygienisterna kan sägas göra är att de 
problematiserar att det är möjligt att de finns ett ”glapp” mellan sociala 
rättigheter i formell och i substantiell mening. De synliggör att själva 
vårdmötet och institutionella rutiner kan vara avgörande för att i detta 
fall patienten skall kunna utöva en social rättighet, tandvård.
 Jag vill återkomma till mina informanter som referats ovan tidigare, där 
det framkom att vissa patienter inte ”ställer krav”. Vad som kommer till 
uttryck är att själva det substantiella utfallet av en social rättighet är rela-
terat till patientens maktresurser; förmåga att ställa krav, i fråga om kun-
skaper om verksamheten, sina rättigheter och även gäller språkliga aspek-
ter (jfr Songur 2002:46). Maktresurser är således relaterade till etnicitet, 
genus och klass. Tandhygienisterna problematiserar detta eventuella 
”glapp” men inte endast i förhållande till ekonomisk förmåga (social 
klass) utan även till ”invandrarskap”. Om dessa möjliga glappskapande 
faktorer ställs mot varandra, menar Songur att i ”mötet med välfärdssta-
ten väger troligtvis den enskildes sociala och politiska resurser mer än 
dennes etniska ursprung för att bemästra situationen” (ibid:46). Tandhy-
gienisterna i exemplen gör, i sina resonemang om patienter som inte ställer 
krav, ingen åtskillnad mellan ”etniskt bestämd” och ”socialt bestämd” 
kravlöshet, utan talar sammanhållet både i termer av socialt och ekono-
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miskt svag situation och i termer av invandrarskap. Detta tolkar jag som 
att när en patient som är en invandrad person har maktresurser, är förtro-
gen med tandvården och det aktuella språket svenska, upphävs ”det pro-
blematiska invandrarskapet” (jfr Lukkarinen Kvist 2002:10). Det kan va-
ra belysande att som Magnus Öhlander (2004) skilja mellan kategorin in-
vandrare och tecknet (”sign”) invandrare. Det första syftar på en faktisk 
grupp personer som invandrat (samt ibland även deras barn), d v s en 
slags administrativ grupp. Som sådan används ordet på skilda sätt och i 
varierande kontexter och vem som inkluderas i kategorin har skiftat över 
tid. Mot denna betydelse kan vi analytiskt ställa ”invandrare” som tecken. 
Då tillkommer en specifik kvalitet och betydelsen är mer fixerad. ”As a 
sign, ’immigrant’ is an image or idea which is filled with varying mea-
nings” (ibid). Öhlander uttrycker vidare ”It is an image generated by a 
comparison and emphasis on differences between ‘immigrants’ and ‘Swe-
des’.” Själva jämförelsen gör att tecknet ”invandrare” representerar vad 
som är annorlunda, vad som är icke-svenskt både i relation till en antagen 
svensk homogenitet, men mer centralt, i relation till modernitet. Innehålls-
ligt syftar skillnaden på ”exotic food and aesthetic expressions, housing 
segregation, difficulties on the labour market, poor economy, criminality, 
worse health than the rest of the population, good traditions when it co-
mes to respecting and looking after one’s elders, tricky cultural conflicts as 
regards the outlook on teenage daughters and attitudes to equality bet-
ween sexes.” Jag menar följaktligen att ”invandrare” i tandvården eller 
”invandrarpatient” kan ses som ett tecken för en patient med svaga makt-
resurser, dålig socioekonomisk situation, dåliga språkkunskaper och med 
lite vetskap om vad en patient kan förvänta sig av tandvården vilket gör 
att patienten inte ställer berättigade krav på vården. I det fall en invandrad 
person inte motsvarar dessa karaktäristika betraktas hon/han inte som 
”invandrarpatient”.

Patienter från andra länder – språk, tolk, behandling
I våra samtal frågade jag om det innebär något speciellt för arbetet att en 
del patienter tandhygienisten möter kommer från andra länder. Frågan 
ledde fram till skilda underteman. Mina informanter hade reflekterat över 
ämnet i olika stor utsträckning.

CBC: du, vi var ju inne på det här – du har ju många patienter som är från 
andra länder – och det – tycker du, hur ska man säga – gör det nån skillnad 
när du möter en patient – ibland, eller inte eller är det olika – märker du det
C: hur man själv är eller hur patienten är
CBC: både och
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C: ah, jag tycker man får samma kontakt med en invandrare om dom – bara 
dom kan språket – det är svårt om inte dom kan språket för då får man lik-
som inte den responsen tycker jag och har dom då inte med sig någon heller 
som kan tolka så blir det ju – dom tycker säkert inte dom blir riktigt bemötta 
då heller – men det är inte så lätt om dom inte kan vare sig svenska eller eng-
elska

Jag menar att Cissi, med hjälp av min fråga dels bekräftar att ”invandra-
re” är en etablerad kategori inom tandvård och dels representerar infor-
manternas inställning; att det faktum att en patient invandrat från ett an-
nat land inte har en generellt bestämmande betydelse. Däremot menar de 
att det i vissa fall kan ha en reell inverkan bland annat genom patientens 
faktiska språkkunskaper. Temat språk utvecklas nedan.
 Filippa sa ovan att hon “drar alla över en kam”. Hon tillade att det inte 
märks om någon är från ett annat land eller hur länge någon bott i Sverige. 
Informationen som avser munhygien gäller överallt vilket gör att det inte 
har någon betydelse var ifrån en patient kommer. Filippa gör sig, menar 
jag, till taleskvinna för en övergripande likabehandlingstanke som utgår 
från tandvårdens vetenskapliga status. Dina nedan, markerar att hon ”är-
ligt talat inte upplevt någon skillnad på invandrare och andra” och syftar 
då på om det är rimligt att skilja mellan ”svenska patienter” och ”invand-
rarpatienter”. Hon resonerar kring frågan och visar att den rymmer olika 
dimensioner.

C: du har ju patienter som är från andra länder, eller hur
D: ja
C: har du funderat vad det innebär för ditt arbete – om det innebär något 
alltså, jag bara frågar, innebär det något speciellt
D: ja det innebär ju att jag måste ju – jag behandlar ju varje patient efter hur 
jag tror den vill bli behandlad och kommer man från ett annat land så är de 
ju ändå viktigare att veta hur mycket dom har med sig i bagaget – det vill sä-
ga av tandvård, av tand- och mun kunskap
C: ja, så vad gör det för skillnad då
D. ja det är ju att jag pratar med dom
C: ja – nu förstod inte jag
D: ja alltså det är – jag resonerar liksom – ja så säger jag ”jaha” till exempel 
”vad ska vi göra idag här” kan jag säga (skratt) och så säger jag ”jaha” säger 
jag ”jag ser att du har en del djupa fickor” och så där, så säger jag ” har tand-
läkare berättat någonting för dig om detta” så brukar jag
C: jaha – det är det här momentet där du ska kolla hur mycket patienten kan 
bli lite större
D: precis ja, lite djupare – lite mer och djupare – för dom har mindre baskun-
skaper med sig
C: just det – för om du skulle träffa mig till exempel så fattar du att den här 
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patienten Carin är uppfödd med folktandvården
D: just precis
C: men kommer det någon som är från ett annat land så kan du…
D: det är så jag menar
C: så det blir lite mer pejl hur mycket
D: ja, och dom får ju oftast mer – eller annorlunda – lite annorlunda infor-
mation därför att dom får ju mer baskunskaperna som kanske många 
svenskar är uppväxta med
C: baskunskaper om…
D: ja det är framför allt det här att man måste göra sin mun ren varje dag till 
att börja med
C: ja just det
D. och att man måste borsta varje dag, och man måste borsta minst två 
gånger varje dag – och sen så kanske man kan komma in på ”gör du rent 
mellan dina tänder någon gång” så säger dom ”nä” eller så säger dom ”ja” – 
säger dom ja så säger jag ”vad brukar du då använda”. Och om dom då sä-
ger att dom använder något säger jag ”det är bra” – ”då ska jag kolla bara 
att du gör rätt” säger jag ”så du har rätt teknik” och det har dom ju då inte

Dina menar att det påverkar hennes sätt att arbeta. Hon lyfter först fram 
två aspekter; tandvårderfarenhet och tandvårdskunskaper. Dels patien-
tens tidigare tandvårdserfarenhet som kan vara liten och detta gör att hon 
kan behöva ge patienten mer av vad hon kallar baskunskaper. Jag uppfat-
tar det som att hon även uttrycker att det är viktigt att inte utgå från att en 
patient som har invandrat inte har kännedom om tandvård, utan snarare 
ta reda på om det är så. Dina låter ofta patienten visa henne hur hon/han 
brukar göra med till exempel tandstickor och andra hjälpmedel för att ha 
en utgångspunkt för att ge instruktioner. Det är en pedagogik Dina delar 
med sina kollegor som hon använder för alla patienter, oavsett migration, 
i det fall en patient inte är förtrogen med munhygieniska hjälpmedel och 
tekniker.

C: också får dom visa då
D: så får dom visa hur dom gör – ja
C: ja just det – så du menar att bara människor som är invandrare som visar 
då
D: nej för sjutton – nej nej nej nej nej nej nej – men man lägger sig mer – så 
att säg – det känns mer – du får ta det lite långsammare (uttalar ordet lång-
samt) – dels för att
C: du menar prata långsammare
D: ja – och du kan liksom inte ösa över dom för mycket på en gång, utan du 
håller dig kanske till det som är basen – först och främst borsta rent eftersom 
det är det som är det största – och sen en gång kommer du in på stickor till 
exempel, och så har jag påbörjat även att jobba kliniskt i munnen samtidigt
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Dina lyfter här fram ytterligare en aspekt och menar att språk har en cen-
tral roll. När det gäller språk säger hon, i likhet med sina kollegor att hon 
anpassar sitt sätt att tala (jfr SoS 1999c). Hon menar att hon kontrollerar 
att patienten har förstått det sagda på ett explicit sätt, genom en direkt 
fråga eller på ett indirekt sätt. Hon kan fråga ”förstår du”. Jag kommer 
att utveckla temat i ett senare kapitel.

D: ja och så måste jag kolla att dom har förstått mig genom att jag frågar 
och så säger jag ”förstod du vad jag sa” säger jag och så säger jag ”du måste 
säga till mig om du inte förstår för jag kan ta ett annat ord – jag vet ju inte – 
och ibland så kan jag ställa en fråga bakvägen och då hör jag att dom inte 
har förstått för ibland säger jag ”förstod du” så säger dom ja
C: ah, just de
D: och sen så ställer jag en fråga så har dom inte förstått ett dugg – och sen 
ibland kan dom ställa en fråga och då har jag precis berättat det – så man 
ska utgå från att dom kanske förstår mycket mindre än vad man tror, ja

Även Filippa, liksom de övriga informanterna, berör språkförståelse och 
utdraget nedan är ämnat att visa hur tandhygienisterna beskriver en pro-
blematik kring språklig förståelse som att det både handlar om patientens 
språkförståelse men även att patienten behöver ha förtroende i situatio-
nen att yppa sina frågor eller tveksamhet. Filippa återaktualiserar således 
frågan om patientens maktresurser.

F: vad var det hon gjorde den här kinesiskan du var här med – hon skulle ju 
använda dom här borstarna – och så när hon kom då nästa gång då, så hade 
hon inte gjort det – och då förklarade hon att hon trodde att hon inte skulle 
göra det förrän hon var färdig här
C: aha, ja just det, och då hade du ändå liksom
F: försökt förklara att det här måste du använda va – men hon hade uppfat-
tat det som att det skulle hon göra sen när hon var färdig här
C: ja just det – och sen fick ni prata om det en gång till
F: ja visst

Min slutsats är att själva förhållandet att patienten är andraspråkstalare 
kan explicitgöras av tandhygienisterna i studien men också att det trots 
detta kan hända att det sker missuppfattningar.
 I samband med språkfrågor aktualiseras frågan om tolk. Enligt förvalt-
ningslagen (SFS 1986:223 §8) bör myndigheter anlita tolk vid samtal med 
personer som inte behärskar svenska.152 Som framgått är tandvårdslagens 
skivning att vårdens skall utformas och genomföras i samråd med patien-
ten. Användningen av tolk kan är en förutsättning att kunna uppfylla 
tandvårdslagens intention. Detta kan sägas ha anammats av några av in-
formanterna som hänvisar till denna skyldighet medan andra uttrycker 
mer tvekan. Min bedömning är att informanternas olika ståndpunkter väl 
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avspeglar hur personal kan ställa sig olika till detta inom vårdorganisatio-
ner. Mina informanter är i grunden positiva till att arbeta med tolk och 
har goda erfarenheter av det även om det innebär vissa svårigheter med 
att hålla tråden i samtalet och att det tar lite mer tid i anspråk. Tolk ställs 
mot alternativet ”en släkting” och även här går meningarna isär vad som 
är att föredra. Det vill säga att det händer att man använder en närvarande 
anhörig till tolk och även kan be patienten ta med en anhörig vid nästa 
besök. Någon av tandhygienisterna menar att en släkting eller en eventu-
ell kollega på kliniken som behärskar språket i fråga är ”näst bäst” jäm-
fört med auktoriserad tolk.

D: ibland när dom kommer ifrån tandläkaren så kan ju tandläkaren ha sagt 
att ”här behövs tolk” – det är ju faktiskt oftast så – det kan ju också vara att 
dom kan komma från någon annan så dom ska överföras till vår klinik till 
tandhygienist och då kan dom tala om att dom behöver tolk men om JAG 
anser att dom behöver tolk, det kan ju jag inte göra förrän jag har träffat 
dom en gång
C: nä jag tänker mig det
D: och då märker jag ju om dom missförstår eller inte förstår – och då bru-
kar jag säga ”har du någon du kan ta med dig som förstår bra svenska nästa 
gång” eller säger jag ”för det här är information jag ska ge” och ”det är en 
viss bit som är väldigt viktig att vi inte missuppfattar varandra” och ”då är 
det viktigt att det är någon med som kan hjälpa till” – men oftast så blir dom 
väldigt glada om dom får tolk

Dina tar även upp att patienter, allmän sett, är positiva till tolk enligt hen-
nes erfarenhet. Hon menar att i den mån det används för lite tolk kan det 
snarast förstås utifrån att kliniker undviker det, på grund av kostnaden vil-
ket är en tolkning som även andra informanter gjorde. Denna uppfattning, 
att tolk används relativt sällan till följd av ekonomiska överväganden vid 
en tandvårdsklinik återfinns i andra studier (SoS 1999c; Karlberg 2004).

C: det säger du
D: ja oh ja – det brukar vara tvärt om att vi håller nog igen lite, för det kostar 
ju pengar
C. ja det gör det ja – hur ofta händer det [att du använder tolk]
 D: det är inte ofta nu – men förr får jag säga hade jag det mer
C: så du får klara dig själv så att säga
D: ja alltså – men det kan ju leda till missförstånd som gör att jag hamnar i 
blå – det har jag gjort en gång förstår du

Cissi resonerar kring att eftersom det är just språket som är den springan-
de punkten när det gäller att kunna påverka patienten eller ge råd som 
patienten ”tar åt sig”.
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C: och når man dom inte första gången så repeterar man ju – de andra gång-
erna – och dom som kanske bara kommer en gång, det sista jag säger innan 
dom går är också ”gör nu det jag har sagt till dig – för de drabbar bara dig 
själv liksom”
CBC: ja det tror jag har hört dig säga
C: mm
CBC: så du repeterar
C: det är inte för min skull jag sitter och repeterar till dom. Men vissa tar ju 
inte riktigt åt sig – de gör dom inte
CBC: vad tror du det kan bero på
C: språket är jättemycket här [på denna kliniken] – tyvärr
CBC: att man inte förstås

Cissi resonerar vidare kring att tandhygienister borde använda tolk oftare 
men framför även en ambivalens som jag vill förstå som förankrad i hen-
nes personliga uppfattning utifrån en bredare samhällelig kontext. Jag 
uppfattar det som att Cissi menar att strikt sett utifrån tandvårdens insti-
tutionella mål, borde de använda tolk oftare. Hon använder tolk om inte 
en anhörig eller en kollega kan tolka. Som person ifrågasätter hon emel-
lertid de patienter som levt i Sverige utan att lära sig språket. Hon menar 
att hindret för effektiv vård och information utgörs av brister i svenska 
språket och detta kan avhjälpas genom att använda tolk. Men jag vill me-
na att hon också säger att språklig förståelse endast utgör ett första steg i 
en förståelse av vad tandhygienisten vill förmedla. En ordboksmässig 
översättning är inte tillfyllest för att ha en gemensamma begrepps- och 
tankevärld.

C: dom förstår inte – eftersom det inte är prioriterat i deras hemländer dom 
kommer ifrån så är det ju ingenting dom tar åt sig riktigt här heller (paus) så 
tolkar skulle vi egentligen behöva ändå mer här – jag tycker vi använder 
mycket tolkar men…
CBC du alltså menar att vi kanske – att vi skulle ha mer tolkar
C: ja egentligen, för deras skull men egentligen tycker jag inte för det är upp 
till dom att lära sig språket ju – det kan vara dom som har varit här i tio år 
som fortfarande kör med tolkar – och dom borde ju också lära sig kanske 
svenska språket
CBC: använder du tolk ibland
C: ja
CBC: i vilka…
C: när dom inte alls förstår svenska – och inte engelska heller
CBC: nä och när det inte är någon anhörig som sitter med – för det vet jag ju 
[att det förekommer]
C: nä ofta så är det ju någon med som kan och då är det ju jättebra – eller om 
vi har någon här som är från deras hemland
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CBC: någon i personalen
C: ja
CBC: så då tar man tolk

Anita säger att hon ofta, tillsammans med en tandläkare, har en tolk vid 
ett första besök ”för att kunna informera, vad ska vi göra – vad vill dom 
göra – vad vill dom att vi ska göra – för att jag ska kunna veta – jag kan 
tycka att det här ska vi göra – men patienten kanske inte själv vill göra allt 
det – eller om det är tandläkaren som ska göra det”. Hon säger att ”det 
kanske inte alls är säkert att patienten upplevde de problemen som jag – 
eller tandläkaren – […] så att det [tolk] använder vi mycket”. Vi har lärt 
oss genom åren att det är en väldigt bra start att använda tolk och sen så – 
sen så flyter det oftast på – och så lär man känna varandra”. Det innebär 
att tolk används, vid tillfällen då diagnos skall ställas och information ges 
vilket är moment som värderas som mest centralt, sett från det institutio-
nella perspektivet (jfr Lövgren&Runfors 1993:68).
 Sammanfattningsvis använder tandhygienisterna i studien tolk och är 
vana vid det. Informanterna skiljer sig åt ifråga om hur positiva de är till 
tolk. Någon föredrar att en anhörig till patienten tolkar eller om det är 
möjligt, en kollega på kliniken, d v s att kollegor och patientens anhöriga 
ses som resurser (jfr Lövgren&Runfors 1993:67). Jag vill utöver detta 
mena att tandhygienisterna också ser själva den språkliga eller ordmässiga 
förståelsen som endast en grundförutsättning för en intersubjektiv förstå-
else och för att kunna förmedla tandvårdens värderingar. På en mer över-
gripande nivå kan dock språkförståelse sägas ses som en förutsättning för 
effektiv vård och information. Som Lukkarinen Kvist (2002:37) lyfter 
fram, kan brister i kommunikationen leda till att patienten utestängs från 
sina sociala rättigheter.

Användning av begreppet kultur och kulturförståelse
Som framgick, i avhandlingens inledande kapitel, är kultur ett omtvistat 
och vagt begrepp som ges olika innebörd. Begreppet kultur och förståel-
sen av det i vårdsammanhang är en intresseväckande fråga som också be-
rörts ovan. Hur det används inom vård har problematiserats av flera fors-
kare som lyft fram att ”kultur” ofta används på ett förenklat, statiskt och 
”kulturaliserande” sätt vilket innebär att det skiljs ut från sociala relatio-
ner och att sociala ojämlikheter förstås i termer av etnicitet och kultur. Ett 
annat problematiskt drag är att ”kultur” ofta förstås som totalt bestäm-
mande för mänskligt handlande och som oföränderligt (Lithman 1987). 
Det anses då förklara ”problem” med ”patienters annorlunda kultur” i 
termer av ”kulturella avstånd”.
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 Mot denna bakgrund tog jag upp temat ”kultur” i intervjuerna med di-
rekta frågor. Temat togs även upp av informanterna inom ramen för andra 
frågeställningar. Jag har försökt förstå hur tandhygienisterna resonerar 
och vilka innebörder kultur/kulturella skillnader tillskrivs som eventuellt 
relevanta i förhållande till den institutionella praktiken och i så fall på vad 
sätt. Det finns ingen anledning att anta att tandhygienister skall vara bätt-
re kulturteoretiker än vi andra – d v s varför de skulle klara de vi andra 
inte klarar. Min avsikt har även varit att utläsa en eventuell kulturförstå-
else som kan ligga implicit i andra teman som berörts. Tanken är att ge in-
blickar i hur kultur och resonemang om kultur berör tandvård som kan 
leda fram till en kritisk granskning men även till nya och fördjupade 
forskningsfrågor om ”vad kultur är i tandvård” med utgångspunkt i vår-
dens praktik. Med en sådan utgångspunkt finns möjlighet att arbeta sig 
fram till ett kulturbegrepp som är förenligt med vårdens etiska dimension.
 Jag anser det är meningsfullt att skilja mellan två nivåer i tandhygienis-
ternas resonemang kring kultur. En har direkt bäring på tandvård, en är 
bredare i omfång. Frågor kring kultur och kulturskillnader togs upp uti-
från artiklar som hävdar att detta kan spela en roll inom tandvård, ibland 
i termer av ”kulturskillnader” och ”kulturkrockar” (se Nordenhammar 
2004) och min fråga gällde om ”det är någonting som du behöver tänka 
på i ditt arbete.” Mina frågor formulerades:

”det här som man ser i artiklar och i böcker och så – man kan se det i dags-
tidningar också – man pratar om ”kulturskillnader” och då har jag tänkt så 
här att – är det någonting som du som tandhygienist tycker att du behöver 
tänka på – är det något som är aktuellt – är det någonting som du behöver 
tänka på i ditt arbete”

”vad säger du om det – är det något som du som tandhygienist behöver tän-
ka på – har tänkt på – vad har du för erfarenhet av det – finns det någonting 
sånt liksom i ditt arbete”

På en sådan direkta fråga för Bitte ett resonemang med följande dimensio-
nering.

C: jag tänkte om vi kunde prata om det så jag fattar lite mer – om du menar 
att det [kultur] har någon betydelse i din behandling – om
B: mm, nä – ibland – alltså det har ju inte med behandlingen att göra – men 
man ser att vissa kulturer har – till exempel bättre tandstatus än andra – 
skulle jag vilja säga – faktiskt att det är så – men det kan finnas dom som har 
– det finns en kultur som har väldigt mycket tandsten men dom har nästan 
aldrig några hål – sen finns det då andra som har väldigt mycket hål men 
kanske inte lika mycket tandsten – så det kan ju skilja lite grann varifrån 
man kommer också
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C: alltså rent …
B: alltså varifrån du kommer geografiskt höll jag på och säga
C: på jordklotet så att säga
B: ja, nästan på – och man – hur ska jag säga – asiater har generellt sett 
mycket lite hål men jättemycket tandsten oftast – och då är ju frågan, varför 
har dom det – det vet man ju inte
C: det vet man inte
B: nä – medan då man kanske kan tänka sig lite från arabländer där ganska 
mycket hål – men det har ju naturligtvis, det har ju med kost och sånt och 
göra också – dom äter nog mer sötsaker än vad – om man tänker kineser och 
vietnameser dom äter ju mycket grönsaker helt enkelt – men varför dom får 
tandsten, det är en annan femma [småskratt och tanke paus] det är väl den 
skillnaden jag kan säga – men alltså hur man behandlar [patienterna] om de 
är – det är ingen skillnad utan alla får samma basprogram kan man väl säga 
– det är bara det att är det en [patient] med mycket hål då tar man ju mer på 
den biten och är det mycket tandsten så är det ju mer rengöring då, då kan-
ske men inte sitter och pratar om hål i tänderna precis, det är ju lite grann 
vilket problem man har ju

Bitte menar att hon iakttagit att patienter från olika världsdelar tycks ha 
olika mycket karies och tandsten i ett visst mönster. Här vill jag mena att 
hon använder begreppet kultur närmast synonymt med ”land” eller andra 
geografiska storheter.153 Begreppet används i plural form vilket i sig är det 
”organazing device” som kritiserats som teoretiskt problematiskt (Han-
nerz 1996:23). Vidare menar hon att ”kulturella skillnader” inte ger upp-
hov till skillnader vad gäller behandling. Alla patienter får samma ”bas-
program” oavsett deras eventuella kulturella tillhörighet. Kultur kan på så 
vis sägas uppfattas som en allmän skillnad mellan patienters förutsätt-
ningar som bestäms av geografisk bakgrund och som blir utjämnad ge-
nom vården. Dina utvecklar en angränsande tanke; vården är densamma, 
men behandlingstakten kan variera beroende på patienters tandvårdserfa-
renhet.

D: många patienter har ju inte fått så mycket tandvårdsbehandling och är ju 
väldigt rädda och då måste man ju behandla dom som man behandlar vilken 
tandvårdsrädd som helst
C: det är mycket information och…
D: ja och väldigt mycket försiktigt och inte gå på för mycket – inte göra för 
långa behandlingspass och – och vara lite, kanske gå lite försiktigare fram 
och så man bygger upp ett förtroende, att dom känner att det här är inte far-
ligt och sen nästa gång dom kommer och det kan var nästa behandlingsgång, 
det behöver inte vara under den första perioden utan det kan vara nästa, när 
dom kommer då kan du ju accelerera lite grann
C: så du menar inom den behandlingen, när du har 4-5 besök framför dig
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[två rader uteslutna]
D: nä det är inte det, jag menar att det kan ta alla 4 besöken som vi måste gå 
försiktigt fram, till dom är färdigbehandlade, citationstecken, till vi har gått 
igenom alla problemen en gång – för dom är ju oftast inte färdigbehandlade 
då, men då är det ju det att en del av patienter är det ju socialförvaltningen 
som betalar och då får dom inte behandling fler gånger. Men då kan det vara 
så att nästa omgång när dom ska komma tillbaka kan man om dom då upp-
fattat det som att, lite av deras, att dom har lärt sig, och att dom då har lärt 
sig hur det går till här, hur jag är, dom känner mig lite grann och dom har lärt 
sig behandlingsgången – för du vet att det är mycket som är osäkert för folk 
som kommer från andra länder som aldrig har fått sånt här – och det är väl-
digt skrämmande ibland
C: så det är ett rätt långsiktigt arbete det du beskriver
D: det kan man ju säga eftersom problemen hos oss är ju kroniska när det 
gäller parodontit, det är kroniskt så man behöver alltså inte sätta in en – man 
kan vinna på att gå långsamt fram men du får ju behandla dom till du har 
fått bort det du ska bort (skratt) men det kan vara på lite längre sikt ibland
C: jag fattar
D: dom kanske ska mogna och lära sig – det vill säga lära sig hur det går till 
sen är det mycket lättare nästa gång

Dina sätter ord på den läroprocess som motsvarar den process Foucault 
lyft fram. Den innebär att patienten uppfattar given information som ”lite 
av deras, att dom har lärt sig” och ”mognat”. Dina säger också att hon in-
te upplevt något som kan uppfattas som ”kulturkrockar” men väl andra 
”krockar” som inte är kopplade till invandrarskap. Hon syftar på när en 
patient förmedlar ”tjafsa inte så mycket om munhygien”, vilket kan arti-
kuleras av patienter oavsett invandrarskap. Jag uppfattar att vad Dina 
förmedlar, är att vid behandlingen av patienter, är det primära att möta 
dem utifrån deras tandvårdserfarenhet. Cissi förmedlar samma grundin-
ställning då vi resonerar kring om en tandhygienist behöver tänka på 
”kulturskillnader”. Hon går direkt till tandvårdserfarenhet och i likhet 
med Dina tar hon fasta på att patienten behöver lära sig över tid.

C: det som jag sa innan om det här med om det kommer ett barn till Sverige 
direkt – att man inte kör hela programmet kanske på en gång utan man kan-
ske får se hur han känner det och se så att han – man måste ju bygga upp ett 
förtroende för dom här också ju, så att dom inte bara uteblir utan att dom 
kommer på sina tider och lite uppfostring (skratt)
CBC: så svaret är alltså att annars blir det liksom en krock om du skulle lik-
som köra på där
C: ja, jag kan inte sitta i en kvart och visa att så här att man måste borsta två 
gånger om dagen och – visst han måste göra det men det kanske är viktigare 
att han känner sig trygg i detta – om han nu har kommit hit och ska stanna i 
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det här landet så får han ju känna sig trygg och veta att det funkar och att 
man kan gå hit och att man kanske borstar tänderna i alla fall – och ofta så 
är ju jättemycket på sådana patienter att göra så man behöver ju inte säga 
allting på en gång utan dom kommer ju sen
CBC: ja just det, då vet du att du har tid
C: ja, och då kan man ju slänga en dust var gång dom kommer

Cissi uppfattar att tandvården behöver socialisera, ”uppfostra” patienten 
över tid och bygga upp ett förtroende. Vad som skulle kunna upplevas 
som en ”krock” vore om institutionen inte tog hänsyn till att patienten är 
ovan vid tandvårdsinstitutionen. I den meningen verkar Cissi förlägga si-
na funderingar kring kultur, på en nivå som handlar om en patients rela-
tion till tandvård. Precis som Dina i exemplet ovan använder hon ett mo-
raliskt språkbruk med evolutionistiska övertoner (mogna, uppfostra). 
Även Bitte resonerar i den riktningen. Hon tar upp ett antal punkter som 
hon upplevt problem kring och som hon menar att patienter lär sig över 
tid.

B: det här med – passa tider – där är en sak som kan vara ett problem – ib-
land kommer [patienten] – som skulle varit här tio över nio – och så kommer 
man halv tio – ”nu är jag här” – ”men jag kan inte ta emot dig nu” – ”men 
varför det – jag är ju här nu” – då för man ju förklara ”vi har vissa tider vi 
måste hålla – vi har andra patienter – vi kan inte ta in dig nu” och så vidare 
– att där är liksom – kanske lite grann i deras kultur att tid är inte lika viktigt 
som det kanske då är – men då får man lära sig att man måste komma i tid – 
annars får man inte komma in.

Således kan ett sätt att handla, i detta fall i förhållande till bokande av ti-
der vara ”kanske lite grann i deras kultur” och läras om i möte med insti-
tutionen. Utöver detta nämner hon bland annat rutiner kring betalningen, 
att ringa återbud och ”straffavgift” vid uteblivande. Hon ser det som att 
patienten behöver bli informerad om hur tandvårdsystemet fungerar och 
innan patienten lärt sig detta kan det bli missuppfattningar, diskussioner 
och till och med konfrontationer. Jag vill mena att tandhygienisterna här 
förmedlar att deras förståelse av kultur har en direkt bäring mot patien-
tens relation till tandvård. Även Eva som menar att hon kan se skillnader i 
mönster när det gäller att söka tandvård. Andra intervjustudier med vård-
personal utförda i Sverige har tagit upp att personal uppfattar att invand-
rade patienter söker vård i ett mönster som antas ha kulturella orsaker 
(Lövgren&Runfors 1993; Lukkarinen Kvist 2001:33). Eva här nedan sä-
ger dels att invandrade patienter kan ha behov av mer information för att 
gå in i tandvårdens förebyggande kallelsesystem, dels att samma patienter 
tenderar att söka akut (jfr Karlberg 2004). 154
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E: ett exempel är ju då om jag rekommenderar att komma tillbaka efter ett 
halvår eller att ”nu får du gå till tandläkaren” då ofta har dom ju inte rutin 
på det utan man går när man har ont
C: ja
E: man går inte för att höra att man är frisk va. Det är en stor grej som jag 
mycket väl känner till – och då kan man ju liksom ta med det – alltså förkla-
ra varför jag tycker, alltså lite extra om du förstår vad jag menar va
C: jag tror jag gör det – i vilka lägen är det du förklarar lite extra då till vilka 
patienter
E: ja de är ju då om dom har haft väldigt djupa fickor va – då vill man ju – el-
ler om de är en tandlossningspatient så ska dom ju komma på kontroll
C: är det patienter från andra länder då som du måste förklara detta för eller
E: ja det kan vara från Europa eller Sydamerika eller från Asien eller någon-
ting som ju har en helt annan – vana vad det gäller att då och besöka speci-
ellt tandläkaren men även alltså att gå till doktorn va – man går till doktorn 
för minsta lilla – det här med egen vård och profylax det existerar ju inte va
C: om tandvård menar du eller generellt
E: jag menar generellt ja

En annan aspekt som berördes i intervjuerna och som brukar associeras 
med kultur är mat och ätande. Cissi för ett resonemang kring detta. Enligt 
min tolkning gör hon det på ”ett gränssnitt” mellan tandvården och pa-
tientens livsvärld. Resonemanget har således en viss likhet med de övriga 
ovan, så till vida att Cissi avgränsar sitt intresse för, i detta fall kost, till de 
aspekter som hon menar har koppling till tandvårdens område. Jag har 
strax innan tagit upp temat kost och vad som påverkar den.

CBC: för matvanorna är väl också viktig – tänker jag mig i ditt arbete
C: mm, men jag brukar inte gå in så mycket på själva maten utan jag är mer 
– alltså koncentrerad på att dom – inte stoppar [i sig] någonting mellan mål-
tiderna
CBC: ja just det, du avgränsar dig till det
C: ja man har då sina tre huvudmål och sen då två mellanmål till exempel – 
och sen då att man inte stoppar någonting mellan då
CBC: och inte massa pastiller och sånt skräp
C: och sen vad man äter till middag eller – ja eller om det är – alltså om det är 
sött i samband med måltiden – alltså det gör man ju själv så det kan ju inte 
jag sitta och säga att inte dom ska

Cissi tar inte upp med patienter vad de äter som huvudmål eller alls vad de 
äter. Hon koncentrerar sig till måltidsmönster. Om jag gör mig till uttol-
kare för kulturförståelse, vill jag mena att Cissi avgränsar sig till den del 
av patientens livsvärld som tangerar tandvårdens sfär. Vad patienten gör i 
övrigt behöver hon inte vare sig reflektera över eller arbeta med i sin yr-
kesutövning.
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 Tandhygienisterna menar att ”kultur” har inget med behandlingen att 
göra eller som Filippa uttryckte det ovan, att hon ”drar alla över en kam”. 
De ser tandvården som icke-kulturell och neutral och verksam endast uti-
från en vetenskaplig status. Alltså avgränsar tandhygienisterna sin profes-
sionella förståelse av kultur. I den mån kulturella aspekter aktualiseras, är 
det i relation till tandvård. Cissi säger ”det är många som kommer, alltså 
invandrare med små barn som kanske mammorna och papporna har varit 
i Sverige länge, deras barn är hur fina som helst [i munnen]”. Tandhygie-
nisterna talar inte om sina patienter som att de har en kulturell tillhörighet 
som är bestämmande för deras beteende. I stället tycks de utgå från att in-
formation från tandvårdens sida kan förändra vanor kring munhygien 
och ätande i den mån det är aktuellt. ”Man ser olika på saker” säger Bitte 
och avser att handla godis till barn som skriker i en affär och då ”försöker 
man få in ett nytt sätt att tänka” kring detta. Mot denna bakgrund vill jag 
argumentera för att ett begreppsliggörande av tandhygienisternas sätt att 
relatera till patienternas kulturella identiteter görs bäst utifrån ett rörligt 
kulturbegrepp och vad jag vill kalla avgränsat, inte ett determinerande el-
ler statiskt (jfr Gunaratnam 2001). Själva tandvården framstår som en 
neutral instans som genom rådgivning, information och behandling på-
verkar och förändrar patientens beteende och vanor (jfr Lövgren& Run-
fors 1993 ang. information). Tandvården framstår, parallellt med att den 
är neutral som specifikt svensk.
 Tolkningen jag gör, är att tandhygienisterna ger uttryck för en förståelse 
av, och resonerar kring kultur på gränssnittet mellan tandvårdsorganisa-
tionen och patientens livsvärld eller med Habermas ([1982]1995:130) ord 
”det situationsrelevanta utsnittet av livsvärlden”. Själva gränssnittet kan 
dock uttryckas i moraliska ordalag, patienter lär sig, mognar, uppfostras 
om de inte redan är ”hur fina som helst”. Det innebär att patienten i en 
subjektifieringsprocess ”gör till sitt” vad tandhygienisten förmedla.
 Lövgren och Runfors (1993) genomförde en studie som gällde olika ty-
per av (”svensk”) vårdpersonal. De kom fram till att personal relaterade 
på skilda sätt till patienters bakgrund, beroende på yrkesroll, kontinuitet i 
kontakten med patienter och vårdform. I linje med deras slutsats kan jag 
hävda, att tandhygienisterna har en relativt diskontinuerlig patientkon-
takt. Jag kan även hävda att tandvårdens inblick i en persons liv är, relativt 
sett avgränsad. Mot bakgrund av dessa förhållanden vill jag förstå tand-
hygienisternas avgränsning som en erfarenhetsbaserad praktik som är re-
laterad till patienters tandvårdsrelation snarare än patienters ”kultur”.
 Det finns emellertid även resonemang i materialet jag vill mena ger ut-
tryck för en kultursyn som är förlagd på ett annat plan, utanför tandvår-
dens sfär men som berör tandhygienisterna. Det är inte i direkt relation till 
vården och gäller patienters beteende och åsikter. Dina ger uttryck för tan-
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kar i vilka hon relaterar språk, religion och synen på relationen mellan 
kvinnor och män.

D: kulturskillnader för mig det är flera olika begrepp inbakat – kulturskill-
nad för mig det är framför allt, naturligtvis språket – och sen är det religion 
[…] – så för mig är nog kulturskillnad mest den religiösa bakgrunden – och 
sen kommer då naturligtvis in det sociala beteendet – för mig är det mycket 
det här med skillnaden mellan kön – män och kvinnor – om man har en bild 
att kvinnan inte är jämställd mannen till exempel

Jag återkommer nedan till vad Dina säger om relationen mellan könen. 
Poängen Dina gör något senare är att när patienten förstår vad tandhygie-
nisten säger kan man undvika missförstånd. Hon säger ”jag ser det väldigt 
mycket som kommunikation, för jag tror att blir du förstådd – så kan man 
undvika det”. Denna tanke, att kommunikationen mellan patienten och 
tandhygienisten och hennes bemötande delas av andra informanter. Eva 
säger ”det hänger ihop med att tycker du om människor och du inte gör 
någon skillnad – det är det, det handlar om – bemötandet – det är ju det, 
det handlar om va, tror ju jag – jag är helt övertygad om det”. Eva talar i 
detta sammanhang om ”muslimska män”. Hon säger att hon har erfaren-
het av att det händer att det blir irriterade situationer i klinikens reception 
”för där sitter kvinnor där ute”. För Eva var det viktigt att poängtera att 
hon bara konstaterar detta och att ”sen så ska de ju inte inverka på din 
behandling – jag säger det inte i något fientligt syfte”. Hon resonerar även 
kring att just bemötande av patienter är det centrala för att undvika såda-
na situationer och i detta ingår hur man talar. Hon säger att ”ibland kan 
jag höra att [personalen i] receptionen går på som bara den ’det får du och 
så bla bla bla …’ och babblar en massa och ’jag förstår inte’ säger patien-
ten”. Poängen jag vill lyfta är att för tandhygienisterna är kommunikation 
lösningen och att de menar att ”språksvårigheter” ligger bakom att det 
kan ske ”missuppfattningar”. Detta är tankar jag återkommer kring ned-
an för att diskutera möjligheterna att även problematisera kommunika-
tionens grunder, förutsättningar och agenda.

Sammanfogning av etnicitet – genus – klass
Jag skall nu återvända till hur vårdrelationen kan sägas vara genomkor-
sad av etnicitet, genus och klass och hur detta tar sig olika uttryck i (eg. 
berättelser om) konkreta situationer. Dina, strax ovan, nämnde att synen 
på relationen mellan könen kan bli en källa till problem i ett möte mellan 
en tandhygienist och en patient. Flera av henne kollegor uttryckte samma 
uppfattning i skilda språkdräkter. Kanske de tydligaste uttrycken för detta 
är att Filippa, Bitte och Anita som i detta sammanhang nämnde ”arabiska 
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män”. Eva uttryckte sig om män med en ”en viss religion”/”muslimska 
män”. Situationen Eva beskrev gällde att det händer att en patient inte 
förstår vad receptionisten säger på grund av att hon talar fort. Situatio-
nens lösning ligger i att receptionisten talar långsammare. Å andra sidan 
lyfte Eva fram, parallellt till denna analys, att den svåra situationen skulle 
ha att göra med att receptionisten är kvinna och patienten en ”muslimsk 
man”. Detta vill jag se som ett samspel mellan å ena sidan den yrkesmäs-
siga/tjänstemannamässiga statusen och å andra sidan genus som aktuali-
seras genom en etnisk kategori. I detta fall är den etniska markören ut-
tryckt i termer av religion. Den ”muslimske mannen” konstitueras när 
han, som patient inte förstår receptionisten. Den frustration han uppfattas 
ge uttryck för uppfattas som ”könad”. I det ögonblicket blir patienten ”en 
man” läst genom en etnisk/religiös kategori. Processen startar således med 
att patienten frustreras och processen kan avvecklas genom att receptio-
nisten talar till patienten så att denna förstår. Bitte säger så här,

B: sen kan jag förstå det här att man som kvinna … men jag, jag har aldrig 
blivit negativt bemött av en arabisk man tillexempel – aldrig någonsin – det 
är ingen som liksom har sett ner – sen hur mycket dom tar till sig (småskratt) 
det är ju en annan sak – men det är ingen som varit arrogant eller på något 
sett nedvärderat mig för att jag är kvinna och samma

Hon berättar vidare att det hänt en gång under alla hennes tjänsteår att en 
”arabisk man” vänligt förklarat att han inte kunde ta henne i hand och att 
själva situationen aldrig var problematisk. I Bittes berättelse är det för-gi-
vet-taget att det skulle kunna uppstå en problematisk, även känd av mig i 
egenskap av ”svensk kvinna”, med just ”arabiska män”. Även Anita an-
vänder uttrycket ”arabiska män” och säger så här;

A: ja det kan jag göra för att det är – dom som jag känner allra starkast utav 
det är ju i så fall dom arabiska männen – det är krock alltså ibland – dom ser 
ju inte på – alltså man känner – dom kan inte riktigt – kvinnan i den rollen 
som vi är alltså och speciellt inte den här professionen som talar om för dom 
hur dom ska borsta tänderna
C: vad händer då
A: ah, det händer egentligen inte så mycket för det fungerar helt enkelt inte
C: nä, nä – så
A: så ska man inte säga att det är alla för vissa fungerar ju jättebra – det finns 
dom som tycker att det är riktigt trevligt – för trevligt – och det är dom då 
som på andra hållet tycker att det är fruktansvärt hemskt liksom
C: nu är det – det händer inte så mycket nu då
A: nä, det gör det inte
C: kanske en dum fråga – men kan du göra på ett speciellt sätt då för att lösa 
situationen eller hittade du någon teknik eller
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A: ah, jag är nog rätt så, jag är nog rätt så kaxig alltså, jag är nog inte den 
som – jag har ju haft någon som jag har bett att lämna stolen va

Anita återger en liknande uppfattning som vi tidigare hört från Filippa, att 
hon kan uppleva att det finns ”arabiska män”, och tillägger att det inte 
gäller alla, som inte accepterar kvinnor i tandhygienistrollen vilket gör att 
hon blir mer auktoritär än vanligt. Arten av material och analys här räcker 
inte för att sortera i vad som kan ha varit ”objektiva” händelser och vad 
som snarast är uttryck för stereotypa uppfattningar, fördomar och före-
ställningar om ”invandrarmän som tar plats” och begränsar kvinnors 
möjlighet att handla, ”passiva invandrarkvinnor” och ”svenska kvinnor” 
(Hägerström 2004; Hertzberg 2003; jfr Ålund 1997)155 bland personal 
inom offentliga institutioner med paralleller till diskurser inom journalis-
tik, populärkultur och politik (Öhlander 2005) eller en blandning av bå-
dadera. En referens kan vara orientalistiska diskurser som har inslag av en 
problematisk maskulinitet (Said ([1978]1997); Berg 1997).156 Tandhygie-
nisterna talar inte om ”män”, inte heller om ”invandrare” men preciserar 
att de talar om ”arabiska män” och/eller män ”med en viss religion”/
”muslimska män”. Som i exemplet ovan är religion en etnisk markör. 
Anita fortsatte sitt resonemang så här:

A: och [de] vill allra helst att en man ska göra det – ungefär som dom vill att 
frun ska gå till en kvinnlig – och då tycker jag att – då behöver – känner jag 
så, så tycker jag att dom vänligt och bestämt så säger jag det att då tycker jag 
att du ska försöka att hitta någon man eller någon som du tycker passar 
bättre för att – jag mår inte bra utav det
C: händer det – alltså konkreta tillfällen eller så
A: ja, jag råkade ut för det ett par gånger
C: en – två, tre, fyra eller fler
A: inte så många gånger under dom – men jag hade någon – där är ju dom 
som är såna där riktiga fanatiker, vad heter det – dom tar inte i hand i heller 
– dom har ju rätt långt hår så lite

Hon avslutar med att säga att det är svårt att få samarbete tillstånd med 
en patient under sådana omständigheter. Jag vill stanna upp, inte endast 
kring uttrycket om en fru vars vårdgivare maken kan ha synpunkter på, 
utan återgå till vad Anita sa om att ”det finns dom som tycker det är rik-
tigt trevligt – för trevligt”. Vad Anita förmedlar här, är en annan proble-
matik som verkar gälla osäkerhet i fråga om var gränserna går mellan kö-
nen i en patientrelation. Detta framstår som en annan aspekt som kan vara 
relaterad till föreställningar om ”invandrarmännen som tar plats” (Hä-
gerström 2004) och sexualiserad Andra.
 Det centrala för mig är hur tandhygienisternas berättelser visar att de-
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ras relationer med patienter konstitueras både utifrån etnicitet och genus 
men även av klass och en professionellt bestämd status. Utöver detta visar 
de att diskursiva referenser om ”den andra” som bygger på etnocentriska 
utgångspunkter kan ingå. Anita, likaväl som Filippa i ett tidigare exempel, 
försöker motverka vad hon upplever som patientens negativa attityd till 
henne som kvinna genom att hänvisa till sin yrkesroll och vårdgivarstatus. 
Min uppfattning är att vi har liten kännedom, såväl teoretiskt som empi-
riskt, om hur denna komplexa samverkan ser ut och hur den påverkar 
vården som ges, likaväl om vad den ram vårdinstitutionens uppdrag inne-
bär för ett specifikt samtal. Jag menar således att studiet av samverkan 
även kan uppmärksamma vårdrelationens maktdimensioner, så som det 
presenterats ovan, i termer av biomakt, i förhållande till patienter. En dju-
pare förståelse av denna samverkansdynamik kan bredda tandhygienis-
ters syn på sin roll och fördelningen mellan sitt och patientens ansvar. Ex-
emplen ovan reser flera frågor. En gäller hur situationen alls uppkommit 
och patientens frivillighet. De aktualiserar breda frågeställningar kring 
(tand)vårdens organisering i ett mångkulturellt samhälle och hur den, i 
görligaste mån, kan undvika att ”maktkamper” och frustrerande och dis-
kriminerande situationer uppkommer.
 En informant reflekterade över en lärdom hon gjort som ytterligare il-
lustrerar samspelet mellan i detta fall etnicitet och genus. Hon berättar, 
med självdistans hur hon haft flera patienter, män med utländsk bak-
grund, som hade väldigt svårt att borsta sina tänder med små handrörel-
ser. Hon säger att hon tänkte att detta berodde på just den utländska bak-
grunden tills hon fick nya patienter, även det män, svenskfödda med sam-
ma problem. Slutsatsen hon delgav mig var att många människor ”speci-
ellt män har lite svårt med finmotoriken”. Vad hon visar är att den sociala 
verkligheten är nyanserad men att vi gärna använder någon enstaka kate-
gorisering. Hon lyfter även fram, vad som tidigare påpekats av forskare 
att vi inom vården tenderar att förklara eventuella svårigheter kring en 
patient som är invandrare just utifrån invandrarskapet.

A: det låter dumt när jag säger det […] först trodde jag så här att – jag har 
jobbat så många år [vid kliniken] träffat så mycket invandrare så tyckte jag 
ändå att dom liksom – jag tänkte gud va dom har liksom inte fått in det här 
hur man borstar tänderna – det lär vi oss från vi är jättesmå, man sätter [en 
tandborste] i näven på dom små barnen – och så tänkte jag att dom har kan-
ske inte lärt sig det här från grunden riktigt eller att tandborstning är för 
svårt liksom, dom borstar utsidan men insidan klarar dom inte av och jag 
tjatade så mycket – men lite grann är det samma problem även om man har 
bott här från början (skratt) det är svårare att borsta [än man tror]
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Anita ger ett annat exempel som även det berör genus men nu i samspel 
med klass som en av dimensionerna i den sociala relationen. Hon menar 
att det är svårt att ge råd om munhygien till somliga patienter.

C: har du varit med någon gång att du märker att patienten liksom inte är 
med
A: oh ja – många tycker ju att det är lite jobbigt att jag säger till också – […] 
det är ju dom som kan – jag menar om du tänker dig kanske en välutbildad 
man – mellan 50 och 60 – bra ekonomi och så där lite – så ska jag säga till 
honom så där att ”du, du får nog borsta tänderna lite bättre – det här se inte 
bra ut” det får man liksom välja lite hur man säger för annars kan det bli all-
deles galet
C: hur – alltså att dom tar illa upp
A: ja, det är väl inte så roligt när någon kommer och [säger] ”du har inte 
tvättat dig ordentligt”

Anita väger in patientens sociala status vad gäller utbildning och ekono-
mi, även ålder och kön när hon berättar vad som påverkar vad och hur 
hon kan säga till patienten. Detta kan tolkas som att hon väger in att pa-
tienters sociala klasstillhörighet kan inverka på hur deras ”klarar av” att 
bli bemötta. Patientens starkare sociala ställning i termer av utbildning, 
ålder och utbildning, undergräver respektive stärker hennes professionella 
auktoritet.
 I samtalen med tandhygienisterna görs ofta associationer mellan ”soci-
albidrag” och ”invandrare” i olika samtalsteman. Teoretiskt sett kan det 
ses som uttryck för klass och etnicitet. Filippa till exempel förklarade att 
hon hade lite erfarenhet av att möta patienter från andra länder så länge 
hon arbetade privat och förklarade för mig, som inte förstod sambandet, 
att sådana kliniker är dyrare vilket gjorde att socialförvaltningen inte gär-
na betalar. I Filippas resonemang har invandrare socialbidrag. Jag vill här 
återknyta till mina argument ovan om att invandrare är både ett tecken 
och kategori (Öhlander 2004). Även om etnicitet, genus och klass står i ett 
oupphörligt samspel kan det ena ”väga tyngre” eller vara mest framträ-
dande i en specifik situation (Hägerström 2004:143). I materialet framstår 
just klass som tungt vägande. Min tolkning är att ”invandrarskap” har 
med patientens maktresurser att göra som utgår från patientens sociala 
och politiska resurser (Songur 2002). I tandhygienisternas resonemang 
används ”invandrare” och ”invandrarpatient” som tecken för patienter 
med svag socioekonomisk situation, dåliga språkkunskaper och med lite 
vetskap om vad en patient kan förvänta sig av tandvården vilket kan göra 
att patienten inte ställer krav på vården. En slutsats i samma riktning drog 
Lukkarinen Kvist (2002) av en intervjustudie, nämligen att patienter som 
var ”välutbildade, talade god svenska och följde svenska normer var min-
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dre synliga i intervjuerna – de blev ”svenskar”. Begreppen invandrare och 
invandrarpatient tenderade att bli liktydiga med människor som har dåli-
ga levnadsvillkor och egenskaper som personalen menade kännetecknar 
besvärliga patienter” (ibid:10).
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K A P I T E L  8

SAMTAL MELLAN TANDHYGIENISTER 
OCH PATIENTER – SAMTALSTYPER 
OCH FÖRSTÅELSE

Detta kapitel handlar om samtal mellan tandhygienister och patienter. Jag 
diskuterar samtalen utifrån deras mer generella drag, för att i nästa kapi-
tel utforska hur det institutionella samtalet möter de processer och feno-
men jag närmar mig utifrån den teoribildning som rör migration, etnicitet 
och kultur. Kapitlet bygger på det empiriska materialet som består av ob-
servationer som dokumenterats med videokamera. Jag använder även in-
tervjumaterial som rör samtal med patienter. Kapitlet inledande avsnitt 
berör andra genomförda studier av samtal, rådgivning som en specifik 
samtalsform samt begreppet face.

Studiet av samtal i vård
Studiet av samtal i vårdsituationer ingår i en bredare forskning av kom-
munikation mellan professionella och patienter/klienter som utvecklats 
som ett tvärdisciplinärt forskningsfält (Olin Lauritzen et al 2004). Studiet 
bedrivs dock även utifrån andra traditioner. Ett indelningskriterium kan 
enligt min uppfattning vara, om forskningen är professionsdriven eller in-
går i den interaktionsinriktade forskningen som har en samhällsveten-
skaplig ansats. En alternativ indelning kan vara efter forskningsintressen 
och då faller grovt sett två kategorier ut. Dels den, i vilken denna studie 
ingår, som beskriver och försöker förstå interaktionsprocesser, dels de 
som ser kommunikation som en oberoende variabel som påverkar en rad 
”outcomes” (Thompson 1994:696ff).157 Båda har huvudsakligen bedri-
vits inom sjukvård och gäller då läkares eller sjuksköterskors samtal med 
patienter. De ”outcomes” som studeras kan gälla antingen själva vårdens 
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kvalitet eller patientens tillfredställelse med vården, men även hur patien-
ten uppfattar givna instruktioner och följer givna råd.158 Det senare som 
går under benämningen ”compliance” eller det mer samspelsorienterade 
begreppet ”kooperation” (ibid:710) är en viktig vinkling inom denna 
forskning. Den har visat att många patienter inte följer givna råd och an-
visningar men även att mängden information inte är relaterad till patien-
tens upplevelse av läkarens informationsgivande (ibid:710) och att läkare 
tenderar att underskatta patientens önskan om information (ibid:700). Ett 
flertal studier har visat att vid läkarbesök tar patienten ofta aldrig upp sitt 
huvudsakliga problem och går därifrån utan att ha förstått vare sig vad lä-
karen sagt eller de råd som givits (Sätterlund Larsson 1987:3 med referen-
ser till Cicorel 1981). Sammantaget finns ett väldokumenterat missnöje 
från både vårdgivares och patienters sida (Thompson 1994:698).

Studier inom tandvården
Den problematiska bilden från medicinsk kontext bekräftas av studier in-
om tandvården. Studier har visat att samtalen mellan tandläkare och pa-
tient domineras av tandläkaren. Detta kan förklaras utifrån vårdsituatio-
nens behov och tidsram men får även en icke önskvärd konsekvens genom 
att patienten inte uppfattar de råd som ges (Coleman och Burton 1985). 
Det har dock gjorts få studier i tandvårdskontext av samtal (Sondell 
2001:32). Mitt intryck är att de som genomförts ingår i den kategori stu-
dier som betraktar kommunikation som en oberoende variabel. Att döma 
av den litteraturgenomgång av studier av, eller om samtal Sondell genom-
fört (ibid) karaktäriseras samtliga studier av att de fokuserar personliga 
och psykologiska karaktäristika och attribut hos patienten och de profes-
sionella. Dessa ses då som ”input” faktorer som påverkar kommunikatio-
nen (ibid:33). När det gäller patienten avses kön, ålder, social status, 
smärttolerans, munhälsa, tandvårdsrädsla och väntetider som kopplas till 
patientens tandvårdsbeteende (Sondell 2001). Utöver detta och av speci-
ellt intresse för min avhandling nämns även ”kultur”, utan närmare speci-
ficering om vad som avses som en verksam patientvariabel. När det mer 
specifikt gäller de variabler som har en inverkan på kommunikationspro-
cessen mellan patient och tandläkare har studier genomförts som konsta-
terat att patientens kulturella bakgrund (Khan & Williams 1999) påver-
kar denna men även patientens kön, ålder, tandvårdserfarenhet och per-
sonlighet. Utöver detta finns studier som menar att patientens utbild-
ningsnivå och deltagande påverkar tandläkarens kommunikation under 
behandlingen (Sondell 2001:33). De drag som diskuteras i litteraturen 
som gäller tandläkaren är primärt dennes/dennas kompetens, personlighet 
och rollförväntning (ibid:33). Sondell konstaterar att våra kunskaper om 
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vilka faktorer som påverkar kommunikationen mellan tandläkare och 
deras patienter är knapphändig och uppvisar motsägelsefulla resultat 
(2001:34). Sondells eget huvudsakliga resultat visar att en ömsesidig kom-
munikationsprocess där patienten får utrymme att tala, ställa frågor och 
bli lyssnad till, har en positiv effekt på behandlingens ”output”, d v s, pa-
tientens tillfredsställelse.159

 Tandvården har vissa specifika drag i förhållande till övrig sjukvård. En 
konsultation i sjukvården brukar innebära att läkaren ställer en diagnos i 
ett speciellt rum avsett för detta och om en behandling blir aktuell sker 
den vanligen på annan plats och ibland av annan person. I tandvården dä-
remot sker diagnostiseringen i samma stol i vilken själva behandlingen 
genomförs, kanske vid samma besökstillfälle och av samma person. Av 
speciellt intresse i samband med samtalsstudier är att själva behandlingen 
dessutom genomförs i munnen vilket begränsar patientens möjlighet att 
uttrycka sig avsevärt (Sondell 2001:22) och påverkar samtalets karaktär.
 En relevant enkätstudie att nämna är Lahti et al (1995) som studerat 
relationen mellan tandläkare och patient och bilden av den ideala/e tand-
läkaren. De utgick från en indelning av relationstyper (baserad på Szasz 
och Hollender (1956)) vilka beskrev tre relationstyper mellan läkare – pa-
tient; aktiv/passiv; vägledande/samarbete; ömsesidigt samarbete. Lahti et 
al visade att med ökad vårdanvändning och erfarenhet av tandvård ut-
vecklas relationen mot ökad förväntan från både tandläkaren och patien-
tens sida på ömsesidigt samarbete eller åtminstone i riktning mot vägled-
ning/samarbete. De menar att just ömsesidigt samarbete är den relations-
modell som är mest ändamålsenlig vid förebyggande tandvård eftersom 
den inbegriper att patienten ändrar beteende och vanor (Lahti 1995). Jag 
vill lyfta fram, att patientinflytandet har stöd i hälso- och sjukvårdslagens 
och tandvårdslagens betoning av respekt, självbestämmande och integri-
tet och patientens rätt till information. Patientinflytande i sin tur, har sam-
band med en övergripande demokratiseringssträvan som drivits av sociala 
rörelser, dvs. det är inte avgränsat till sjukvård eller ett medel att uppnå 
god vård, utan snarare ett mål i sig (Svensson 1993:123).
 Att språk, samtalskvaliteter, kommunikation och samspel kan utgöra 
hinder att erhålla sjukvård, uppmärksammas i litteraturen internationellt 
som orsaker till ojämlik hälsa mellan grupper i termer av etnicitet och 
”ras” (Khan& Williams 1999; Newton et al 2001; Somnath, S et al 2003; 
Betancourt et al 2003; Ashton et al 2003; Anderson et al 2003; Maggi 
2003). De interventioner som syftar till att överkomma hinder benämns 
ofta ”linguistically appropriate service” och inkluderas i begreppet ”kul-
turell kompetens”. Det avser att en organisation kan anställa tvåspråkig 
personal och använda tolk men inkluderar även vårdpersonalens känslig-
het för kulturella frågor. Området är kvalitativt och kvantitativt outfors-
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kat, både i fråga om interventionernas inverkan på tillgång till vård och 
hälsoeffekter samt deras kostnadseffektivitet (Maggi 2003).

Rådgivning i tandvårdskontext
Jag har valt att i analysen lägga störst tonvikt vid rådgivning. Anledningen 
till detta är att det är en central del av en tandhygienists arbete. När det 
gäller studiet av rådgivning finns ingen sammanhållen teoribildning kring 
detta och flera paradigm konkurrerar om auktoritet (Silverman 1997:5-
6). De olika teorier som berör rådgivning är psykologiskt orienterade så-
som behavioristisk och kognitiv teori men även psykodynamiskt oriente-
rad. Studiet av rådgivning har i stort sett skett inom psykologisk forskning 
(ibid:15). Detta återspeglas, som sig bör i metoderna som använts och att 
forskningsintresset riktats mot individerna som får råden och deras egen-
skaper. Det finns således endast en begränsad forskning med kvalitativ 
ansats och de som finns är lingvistiska och sociologiska (ibid:15) och har i 
hög grad rört medicinska kontexter.160

 Att ge råd är en huvudsaklig aktivitet i de flesta samtal mellan professi-
onella och klienter eller patienter (Silverman 1997:112). Att ge råd är ett 
sätt för professionella att överföra kunskap (Vehviläinen 1999:251). Min 
teoretiska förståelse av rådgivning är att se det som en pedagogik och 
strategi för intervention. Inom de aktuella institutionerna är de kopplade 
till den kunskapsproduktion som är en aspekt av den historiskt framväxta 
biomakten och de governmentala praktikerna. Rådgivning, har varit, och 
är den metod som används, inom skola, mental-, social- och sjukvård för 
att förmedla normer till grupper av befolkningen eller till enskilda indivi-
der (Skeggs 1997:79) och är en förebyggande strategi. Begreppet rådgiv-
ning kan ges skilda betydelser och i denna studie definieras det som de 
sekvenser av tal i vilka en professionellt verksam person ”beskriver, re-
kommenderar eller förordar ett bestämt sätt att handla till patienten eller i 
vilken hon stödjer eller bekräftar en utförd handling eller nuvarande till-
stånd” (Heritage & Sefi 1992:368). Detta är således en bred definition 
vilket innebär att vad som uppfattas som ett råd i sista hand är en empi-
risk fråga (Silverman 1997:111). Genom denna breda definition fångas 
även den dubbelhet som finns i rådgivning som både föreskrivande, ib-
land även auktoritära råd och en icke-föreskrivande interventioner som 
syftar till att öka personens förmåga att fatta egna beslut kring ämnet 
ifråga. Genom denna definition kan studiet av rådgivning vidgas till att 
innefatta mer än råd i sig utan även andra aktiviteter i vilka rådgivande 
förmåga är relevant. Det innebär också att gränsen mellan råd och infor-
mation är flytande.
 De drag som kan sägas utmärka rådgivning i medicinsk kontext, och 
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som även gäller tandvårdskontext menar jag, är att den vanligtvis uppfat-
tas som föreskrivande vilket hänger samman med att rådgivaren har en 
professionell kompetens som patienten är medveten om att den saknar 
(Silverman 1997:5). Ett annat drag som kan sägas utmärka rådgivningen 
är att många av patienterna som får råden aldrig efterfrågat dessa aktivt 
eller uppfattat sig ha ett problem. Detta, tror jag hänger samman med de 
möjliga problemens art. De problem det rör sig om är ofta inte märkbara 
eller ens upplevda. Silverman menar (med HIV rådgivning som exempel) 
att ett råds utformning har att göra med ett problems grad av upplevdhet 
och påtaglighet (Silverman 1997:113). I tandhygienistens verksamhet 
återspeglas att det är just förebyggande verksamhet och enligt min mening 
återspeglas detta i talformaten där hon hanterar en balans mellan en ideal 
situation, ett möjligt hot och en faktisk situation.

Rådgivning som känslig balansakt och problemorientering
Rådgivning handlar om att påverka människors handlande och förändra 
deras beteende (Silverman 1997:8) och det är givet att aktiviteten innehål-
ler en normativ dimension. Tal, så även rådgivning konstituerar personer. 
Genom tal positioneras den tilltalade som ett visst subjekt, som en person 
i behov av råd. Att ge råd implicerar således alltid mottagarens kunnighet 
och kompetens (Heritage&Sefi 1992:389). Detta innebär, bland annat att 
rådgivaren riskerar att kränka den andre personens situationella självbild 
(se nedan). Detta förhållande formar både hur råd ges men även hur de tas 
emot.
 I studien görs en näranalys av hur tandhygienister ger råd. Jag har inte 
ett normativt närmelsesätt kring vad som är god praktik (Silverman 
1997:35). Inte heller gör studien ett försök att värdera olika ”rådgivnings-
stilar” utan snarare försöker den förstå hur de görs. Mot bakgrund av min 
teoretiska förståelse av rådgivning är jag intresserad av empiriskt funna 
interaktiva lösningar. Av speciellt intresse är att uppmärksamma vilka 
eventuella implikationer det kan finnas ur ett IMER-perspektiv.
 Gail Jefferson är en samtalsforskare som visat att bakom frågor kring 
rådgivning ligger ett annat intresseområde, nämligen prat om besvär som 
en specifik samtalsform med specifika komponenter, organisation och 
funktion (Jefferson 1988). Hon har, i sina empiriska studier, funnit att det i 
prat om besvär finns inneboende spänningar mellan två poler. Dessa är dels 
en uppmärksamhet mot ett besvär och dels upprätthållande av en pågående 
vardag (eng. buisness as usual). Hon har visat att det tycks finnas en ”press” 
mot vardagen (1988:440). Det är viktigt att framhålla att hennes forskning 
gäller vardagliga samtal till skillnad från samtal i en vårdkontext.
 För att ytterligare förstå rådgivningsprocessen och de svårigheter den 
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har att möta, är det givande att som Jefferson och Lee gör en distinktion 
mellan miljöer för ”besvär-berättande” och miljöer för ”servicemöten” 
(Jefferson&Lee 1992) och hur de relaterar till prat om besvär. De är båda 
relaterade till rådgivning och mottagande av råd men utgör ”miljöer” för 
två helt skilda former av tal, i vilka de talande intar olika kategorier, ana-
lytiskt sett. De relevanta personkategorierna som de talande (som för en-
kelhets skull är två personer) intar i miljöer inriktade på besvär, är dels 
personen som anförtror eller ”berättar om ett besvär” respektive en per-
son som lyssnar eller är ”mottagare av ett besvär”. I den andra miljön, 
service miljön, är de relevanta kategorierna en person som ”efterfrågar 
service” och en person som ”ger service”. Att ge ett råd respektive ta emot 
ett råd som tydliga fall av service (ibid:534). I båda miljöerna kan man re-
ducera de talande till en ”sändare” och en ”mottagare”. Om man tänker 
sig att en person berättar om ett besvär, sänder ett budskap, så förväntas 
den andre att lyssna, ta emot. Om denne mottagare svarar genom att ge 
ett råd kastas rollerna om, denne sänder ett råd som kan tas emot av den 
ursprunglige berättaren. Jefferson och Lee visar med exempel ur inspelade 
samtal hur denna omkastning skapar problem som gör att de givna råden 
förkastas. Jefferson och Lee förklarar detta med att råden är prematurt 
givna, den presumtive mottagaren var inte beredd att ta emot utan hade 
ett eget intresse av att berätta, sända. Poängen här är att avvisandet inte 
har att göra med rådets kvalitet utan snarare med detta skifte mellan de 
samtalandes interaktiva kategorier (sändare och mottagare) (ibid:541)
 Slutsatsen är till följd av detta, att råd tas emot som sådana (vilket inte i 
och för sig betyder att rådet följs) om de ges i en miljö som präglas av att 
vara ett servicemöte. För att tydliggöra vad som utmärker respektive mil-
jöer, är ytterligare en distinktion belysande som gäller interaktionens sär-
drag i de båda samtalsformerna. Servicemötet karaktäriseras av att de ta-
lande fokuserar på ”problemet” och dess egenskaper medan i ”besvär be-
rättelsen” ligger fokus på berättarens person och dess erfarenhet av ett be-
svär (ibid:535). Vi kan således skilja mellan ”problemet” och ”personen 
med ett besvär” (ibid:541).161 Distinktionen mellan ”problemet” och 
”personen med besvär” föreslår Jefferson och Lee som den förklarande 
faktorn till varför vissa egenskaper som hör hemma i miljöer för ”besvär-
berättelser” blir avfärdade då de uppträder i en service miljö vilket sker 
om inte parterna är synkroniserade. Poängen är återigen att mottagande 
eller förkastande av ett råd är en interaktiv fråga.
 Konkret kan det röra sig om att ett råd förkastas av en ”besvär berätta-
re” som vill behålla sin status (eller sin subjektsposition) som berättare ef-
tersom detta medför vissa andra egenskaper i interaktionen som har att 
göra med relationen mellan de talande. I ”besvärberättande miljöer” kan 
nämligen mottagaren svara med emotionell reciprocitet (ibid:543) medan 
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”servicemötet” erbjuder en möjlighet att fokusera på själva problemet. 
Denna möjlighet har en djup resonans i det sociala livets ”beskaffenhet” 
eller villkor. Servicemötet innebär en sorts ”befrielse” från allt som det 
innebär att vara en person som deltar i de pågående aktiviteterna i sam-
hället (business as usual) med de ömsesidiga sociala krav som en person, 
oavsett problem behöver upprätthålla (ibid:542). Vad som sker, kan också 
uttryckas som att rörelsen mellan de två polerna, problemfokusering och 
det pågående vardagliga livet, för ett ögonblick får möjlighet att avstanna 
och i stället stanna upp kring problemet. Vad som vid ett första påseende 
kan framstå som ett ”omänskligt” drag i rådgivning kan framstå som en 
befrielse från sociala krav med följd att just problemet kan fokuseras – ett 
problem som med mina ord, därför inte heller behöver få ”spridningsef-
fekt” till patientens övriga liv som patienten heller inte behöver upprätt-
hålla. Dessa resonemang visar på de svårigheter som rådgivning implice-
rar och som således en professionell rådgivare har att hantera. Detta gäller 
även patienten i förhållande till rådgivaren. Det tycks mig som att de båda 
har att skapa en miljö bestående av två matchande talande – en rådsökan-
de och en rådgivare.
 Slutsatsen av ovanstående är att en viktig komponent i rådgivning är 
förhållandet till ett problem, hos den som får rådet. Det vill säga att både 
patienten och tandhygienisten är överens dels om att det finns ett pro-
blem, dels att fokusera på just problemet till skillnad från på patientens 
person. Både Jefferson (1988), Heritage&Sefi (1992) har visat att råd 
mest sannolikt tas upp om det initierats av patienten (Silverman 
1997:125). En variant på detta är när en fördelaktig miljö kan skapas av 
rådgivaren genom att etablera en överenskommelse om att det finns ett 
problem, oavsett initiativtagare, som den potentielle mottagaren av rådet 
kan uppleva (ibid:156). När de talande etablerar en allians om att det 
finns ett problem ökar det patientens mottagande av rådet (ibid:162). 
Detta kan även uttryckas som att rådgivaren etablerar sig som just en råd-
givare, i samarbete med patienten, före det att rådet ges.

Begreppet Face
Ett begrepp som visat sig vara relevant i analysen av relationen mellan de 
samtalande personerna i studien, speciellt i förhållande till rådgivning är 
face. Jag använder konsekvent den engelska termen utan att översätta det 
till svenskans ”ansikte” eftersom det är ett vedertaget sociologiskt be-
grepp. Begreppet face, som jag använder det är formulerat av Penelope 
Brown och Stephen C Levinson (1987) och de i sin tur använder begrep-
pet så som det formulerades av Erving Goffman (1967) och ur vardagsbe-
greppet så som det återfinns i uttryck som att ”att tappa ansiktet”. Detta 



190

förekommer i engelska och svenska bland andra språk (ibid: 61). Brown 
och Levinson har visat att vissa språkbruk och strategier för artighet kan 
härledas till en allmän idé om face som så att säga är den bakomliggande 
faktorn.
 Goffman definierar det som ”the positive social value a person effecti-
vely claims for himself by the line (ung. agerande) others assume he has 
taken during a particular contact” (Goffman 1967:5).
 Goffman uttrycker det som att det är diffust lokaliserat i flödet av hän-
delser i ett möte (ibid:7). Alla tenderar att känna sig känslomässigt ansva-
riga och fästa vid sitt face och har även motsvarande känslor och engage-
mang för andras face (ibid:6). Goffman skriver att ”while his social face 
can be his most personal possession and the centre of his security and 
pleasure, it is only a loan to him from society: it will be withdrawn unless 
he conducts himself in a way that is worthy it” (ibid:10). Poängen här är 
att face både skapas och upprätthålls socialt i en specifik social situation.
 Face är således något som alla människor antas inneha och som vi alla 
investerar i känslomässigt, det kan bevaras, förstärkas, förloras och måste 
beaktas konstant i interaktion och detta sker i ett samarbete mellan de 
samtalande och detta samarbete baseras på deras ömsesidiga medvetenhet 
om deras sårbarhet som gör att ett cirkulärt förhållande uppkommer dem 
emellan. Mer precist, bådas face är beroende av att den andres face upp-
rätthålls. Eftersom människor kan förväntas hota andras face när de för-
svarar sitt eget, är det generellt sett så att det ligger i alla samtalsdeltagar-
nas intresse att bevara eller upprätthålla varandras face genom sitt age-
rande och uttryckssätt. Människor är strategiskt orienterade mot face som 
kan sägas vara kärnan i vardagsbegreppet artighet (ibid:57). Att face upp-
rätthålls är ett villkor för interaktion, inte dess syfte (Goffman 1967:12).
 Face kan sägas vara en slags skiftande och situationell självbild, ”the 
public self-image” som skapas i kontakten med andra och som varje män-
niska vill ha eller har behov av för sin egen del (Brown&Levinson 1987). 
Denna önskan går att analytiskt dela in i två delar, en negativt och en posi-
tivt formulerad vilja. Det första, som vi kallar ”negative face” gäller ett 
basalt krav på utrymme, eller mer precist, handlingsfrihet och frihet från 
tvång. ”Positive face”, å andra sidan syftar på önskan att få sin självbild 
bekräftad. Detta menar Brown och Levinson är universella behov som så-
ledes gäller alla människor. De menar att dessa grundläggande drag tar sig 
kulturspecifika uttryck. Till exempel finns det olika uppfattningar om vil-
ken sorts handlingar som hotar face och vilka sorters personer som har 
rätt till speciella bevarande manövrar som varierar mellan grupper och 
subgrupper. Begreppet face är på så vis kopplat till grundläggande idéer 
om den sociala människan, om dygd och skam och sålunda till bland an-
nat religiösa begrepp (ibid 13).
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Handlingar som hotar face
Mot bakgrund av vikten av att upprätthålla face blir det givet att vissa 
handlingar hotar face. Det är sådana handlingar som inte uppfyller eller 
är tvärtemot face-önskningar. Detta kan vi kalla ”face threatening acts”, 
face hotande handling (Brown&Levinson 1987:67). I detta sammanhang 
använder Goffman sitt begrepp ”face-work”, facearbete, som i sådana fall 
syftar på de handlingar, verbala eller ickeverbala som vi gör för att mot-
verka dessa eventuella hot mot face (Goffman 1967:12ff).
 När det gäller hoten mot face, är en användbar distinktion den som 
görs utifrån vems face hotet riktas mot, den talandes eller adressatens 
(Brown&Levinson 1987:67). En annan distinktion utifrån den mellan 
olika typer av hot och mest grundläggande är det värt att skilja mellan hot 
som riktas mot de negativa respektive de positiva face-behoven (ibid 65). 
Det är en överlappning mellan dessa olika typer så till vida att en och 
samma handling kan hota positiva och negativa face samtidigt (ibid 67). 
Ett slags hot är det som utmanar negativa face (handlingsfrihet) genom att 
förutsäga och påverka framtida handlingar, ge order eller uppmaningar, 
ge råd eller påminna. Det finns fler hot men jag bedömer dem som mindre 
relevanta för denna studie.
 Hot mot positiva face (mot självbilden) å andra sidan, implicerar att ta-
laren inte bryr sig om adressatens känslor eller behov. Det kan bestå av 
kritik av handlingar, värderingar eller meningsskiljaktigheter. Det kan 
även röra sig om att ta upp känsliga samtalsämnen eller på annat sätt ska-
pa en face hotande atmosfär. Ett annat slag av handlingar som hotar face 
är förlust av kroppskontroll i olika avseenden. Det är min avsikt att det nu 
ska stå klart att en tandhygienist i sitt dagliga arbete kan sägas utföra 
dessa ”hot” i förhållande till sina patienter och vice versa. Hur är det möj-
ligt att ändå upprätthålla samtalet?
 Eftersom somliga handlingar innebär, eller kan innebära ett hot mot fa-
ce gör en talare överväganden mellan risken att tala och vikten att tala. 
Om det nu inte är så att den talande vill hota den andres face (vilket ju fö-
rekommer) utan vill bevara det, kommer den talande att försöka finna en 
strategi att bevara adressatens ansikte och ändå få fram sitt budskap. 
Brown och Levinson har identifierat fem sådana strategier varav den ena 
helt enkelt är att undvika att säga något alls. De övriga fyra innebär såle-
des strategier som minimerar hotet.
 Talaren överväger då tre olika önskningar. Dels själva önskan att kom-
municera budskapet, dels önskan att göra detta snabbt och effektivt och 
slutligen att upprätthålla adressatens face. Förutsatt att den sista önskan, 
att upprätthålla face är störst, kommer talaren att använda minimerande 
strategier (ibid 68). Med andra ord överväger man risken mot vikten av 
det man behöver säga (ibid 76). Strategierna kan rangordnas från låg- till 



192

högriskstrategier. Det är även så att själva strategin avspeglar hotets styr-
ka vilket gör att vi tenderar att tolka styrkan efter strategisort. Om något 
sägs väldigt ”inlindat” och med ”högriskstrategi” kan det tolkas som ett 
mer hotande budskap än det annars skulle göras (ibid 74). Detta gör att vi 
vanligtvis väljer en avpassad strategi. Valet av strategi motiveras utifrån 
tre faktorer (ibid:15); talarens makt över adressaten, graden av närhet/be-
kantskap mellan parterna (Landqvist 2001:19) samt en situationell be-
dömning av ”farligheten” (Brown&Levinson 1987:32).162

 De fyra strategierna kan rangordnas efter graden av risk de kan hante-
ra. Den ena är vad som kallas ”off record”, och är den ultimata ”högrisk-
strategin” för den talande. Det innebär att handlingen görs på ett sådant 
sätt att det är omöjligt att ställa någon till svars. Betydelsen av det sagda 
kan vara förhandlingsbar eller tolkningsfråga.
 De övriga tre strategierna är ”on record”, det vill säga explicita i någon 
mening. Först bör nämnas den strategi som innebär en handling som görs 
rakt och utan avhjälpande manövrar. Detta sker när hotrisken är låg, vilken 
den kan vara av olika anledningar. Antingen eftersom den talande kan för-
utsäga att adressaten instämmer eller att budskapet sägs utifrån effektivitet 
eller är akut viktigt. Två andra situationer kan vara om själva handlingen 
innebär en mycket liten risk eller att den talande i kraft av en maktsituation 
kan riskera att hota adressatens ansikte utan att förlora sitt eget (ibid 69). 
Dessa båda situationer menar jag är aktuella i samtal i en vårdkontext.
 De två återstående strategierna handlar om avhjälpande manövrar, 
handlingar som syftar till att motverka potentiella hot mot face genom att 
genomföra den hotande handlingen på ett sådant sätt som tydligt visar att 
det inte finns intention att hota och indikera att talaren tar adressatens fa-
ce i beaktande. Dessa avhjälpande handlingar tar sig olika uttryck bero-
ende på om det är adressatens positiva eller negativa face som hotas.
 Är hotet riktad mot adressatens positiva face, dennes självbild, oriente-
rar sig talaren till detta och manövern kan kallas positiv artighet. På något 
sätt ”smörjs” adressatens face. Det kan ske på en rad varierande sätt, ex-
empelvis genom att behandla adressaten som ”in-grupp” eller vän eller i 
vart fall som en person vars önskan och personlighetsdrag är både kända 
och omtyckta (ibid 70). Även ett sensitivt användande av pronomen räk-
nas in här (Brown&Levinson 1987:70).
 Negativ artighet, å andra sidan, är orienterad mot adressatens negativa 
face, det vill säga denna persons basala önskan om utrymme och hand-
lingsfrihet (ibid 70). Det är vad vi vanligen avser med begreppet ”artighet” 
(ibid 129). Sådana strategier handlar om försäkringar om att talaren er-
känner adressatens önskan i detta avseende och inte kommer att inskrän-
ka handlingsfriheten. Sådan artighet utmärks av självutplåning och ursäk-
tande för ”intrånget” som gör att adressaten får en slags bakdörr att ta sig 
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ut igenom, allt för att adressaten inte skall uppleva tvång (ibid 70). Ett 
vardagligt exempel kan vara att boka en viss tid med uttalat förbehåll 
”om det passar dig”.
 Det finns således flera strategier och var och en har sina fördelar. En 
som är viktig att framhålla är, att vara vad som uppfattas ”rättfram” kan 
ge en fördel till talaren som då uppfattas som ärlig, effektiv, pålitlig och 
icke manipulativ (ibid 72). En rimlig och relaterad fråga att ställa sig är 
varför inte alla talare alltid tar det säkra före det osäkra och använder den 
säkraste strategin (off-record strategi) vid tilltal av en adressat (ibid 74). 
Anledningen till detta är att det finns motsägelser i våra face önskningar. 
Vi önskar handlingsutrymme och samtidigt önskar vi vad som för denna 
studie är mer relevant, nämligen omsorg och vård (ibid 74). Detta är en av 
de dimensioner i samtal i en vårdkontext som gör att exempelvis råd kan 
ges imperativt utan att det uppfattas som kränkande utan istället som en 
omsorg om patienten.
 Hur ett eventuellt facearbete ser ur, vilken ”strategi” tandhygienisten 
väljer att använda är inte givet på förhand utan genereras i interaktionen 
med patienten. Browns och Levinsons modell och distinktioner har kriti-
serat för att vara statisk (Landqvist 2001:20). Aronsson och Sätterlund-
Larsson (1987) har lyft fram att i empiriskt tal tenderar distinktionerna 
att blandas eller kombineras. Till exempel visar de hur distinktionen on/
off record upphör att gälla inte som en slags intention hos talaren utan 
den är snarare interaktivt uppnådd. Även distinktionen negativt/positivt 
facearbete tenderar att blandas i empirin. Detta aktualiserar en annan kri-
tik mot Brown och Levinson, nämligen att de tenderar att bortse från den 
interaktiva dimensionen som är tydligare hos Goffman, att socialt ansikte 
är något som konstrueras och hanteras gemensamt av de talande (Land-
qvist 2001:21). Mot bakgrund av denna kritik menar jag att Browns och 
Levinsons modell snarare skall ses som analytiska idealtyper.
 Ytterligare ett påpekande är påkallat, nämligen att facearbete lätt upp-
fattas som något positivt i sig. Det är även så att det kan vara ett hinder i 
kommunikation, skapa oklarheter och missförstånd. Aronsson och Sät-
terlund-Larsson (1987) har visat hur just artighet kan försvåra kommuni-
kationen mellan en läkare och en patient.

Analys av facearbete
Vid analysen av facearbete fokuseras speciella former av tal/handlingar. 
De analytiska kategorier jag valt är delvis hämtade ur Aronsson och Sät-
terlund-Larsson (1987) och Landqvist (2001) men även från Fairclough 
(1989:125ff).
 Jag har tittat på de format råden har, uttryckt i verbets grammatiska 
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böjning. De tre grundläggande formerna är; deklarativa, interrogativa och 
imperativa som positionerar subjektet olika. För mitt syfte är dock verbets 
funktion mer avgörande (påstående, uppmanande eller frågande). Yttran-
den som har deklarativt format (d v s inte imperativt) med uppmanande 
funktion analyserar jag som att dessa yttranden har en ”imperativitet”. 
Ett exempel på yttrandet med imperativitet kan vara ”nu ska du köpa flu-
ortabletter” som har ett deklarativt format och uppmanande funktion. 
Imperativt format, å andra sidan skulle vara ”köp fluortabletter!”.
 Råd i informationsformat tolkas som facearbete. Detta bygger på att 
sådana råd kan tolkas som allmänt riktad information som inte nödvän-
digtvis problematiserar patienter och de kräver heller ingen respons. Det 
skyddar på så vis båda parter (Silverman 1997:kap 8). Jag har även tittat 
på modalitet som rör talarens auktoritet/attityd i uttalandet och säkerhet. 
Detta kan yttra sig i nedtonande och/eller försiktiga uttryck. Utöver det 
har jag sett till de pronomen (tilltalsformer jag, vi, du) som används. Det 
är viktigt att framhålla att facearbete eller ett yttrande inte går att urskilja 
endast utifrån yttrandets grammatiska värden. Ett yttrandes betydelse är 
även beroende av en vidare tolkningsprocess (Fairclough 1989:126). Till 
exempel kan ett yttrande, formulerat som en fråga, tolkas som en direkt 
order (”kan du försvinna härifrån”). Slutligen är även turtagningsmönst-
ret , ”the way talking turns are distributed between participants in the in-
teraction” (Fairclough 1992:140; se även Sacks et al 1974:696), då social 
distans förhandlas genom det. Till exempel kan överlappande och samti-
digt tal vara uttryck för närhet, engagemang och s.k. simultanstöd. Att 
avbryta kan även vara att dominera samtalet (Norrby 1996).
 Sammanfattningsvis har jag således tittat på följande i samtalen i för-
hållande till face.
 – Tilltalsformer, användande av pronomen (jag, du, vi)
 – Direkta/Indirekta förfrågningar och frågestrukturer

(kan du, om du, eufemismer, inlindningar).
 – Nedtoningar/försiktiga uttryck (omfång, mängd, allvar,

grad, säkerhet, skratt)
 – Turtagning (feedback, överlappningar ”som bekräftelse”

eller dominans)
 – Undvikandestrategier (ämnesbyte, minimala responser,

byte av ämne)

Tandhygienistsamtalets samtalstyper och faser – introduktion
Framställningen, i vilken informanterna avidentifierats, bygger på de in-
spelade samtalen. Jag avser först att ta ett grepp om vad ett ”tandhygie-
nistsamtal” är, hur det är uppbyggt och vilken struktur det har sett på lite 
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avstånd för att i nästa kapitel adressera de migrationsrelaterade frågeställ-
ningarna.
 Vart samtal i materialet har, trots sina olikheter vissa gemensamma drag 
som kan uppfattas som att de följer vissa faser. Detta är vanligt för just in-
stitutionella samtal, vilket studier av olika verksamheter som polisförhör, 
anställningsintervjuer, domstolsförhandlingar och socialbyråbesök visat 
(Adelswärd 1995). De kan ses som delaktiviteter inom ett större målorien-
terat samtal (Linell 1998). En fas ”is a bounded section of an encounter 
with an activity structure of its own, usually also with its own set of cha-
racteristics topics” (ibid:235). Jag vill ge en schematisk bild av de faser 
som framstår som generella i materialet. Samtalen varierar annars i tids-
rymd, odontologisk behandling och specifika samtalsämnen. En infor-
mant, Dina, påpekar att även om man har en ”dagordning” med vissa 
punkter så ”kommer dom ut olika beroende på hur patienten möter mig”. 
Hon säger att ”jag kanske inte tar 1,2,3 men jag tar 3,2,1 eller 3,1,2 – men 
det är vissa saker som det hör till att man börjar med” och ”det beror på 
hur patienten möter mig”. Dina tillägger också att det även beror på vad 
besöket gäller.

D: men där är ju vissa saker man måste fråga varje gång man möter en pa-
tient vid undersökningstillfället en gång om året – alltså det är också skillnad 
om du ska undersöka en patient för karies till exempel – eller om du har en 
patient som du bara behandlar för parodontit – för om det är en patient som 
du undersöker för karies då frågar jag ju till exempel i fall det är någonting 
som dom känner, om dom har haft ont i tänderna, om dom har haft något 
symptom från munnen –’ blöder det från tandköttet’ – ’har du känt någon-
ting eller är det bara lugnt’ – sen sätter jag igång och undersöker, man frågar 
dom standardfrågor alltid – det är alltså hälsan, allmäntillståndet, sjukdo-
mar, mediciner, rökning

Patienten kan således ändra på ordningen eller som Eva säger, hon kan 
”börja bakifrån på grund av att patienten ställer frågor” eller kanske ber 
henne ”titta här för jag har ont här”. ”Det är inte alls säkert att man följer 
rutinerna” i en tänkt ordning.
 Samtalen inleds, med hälsningsord och varierande grad av ”småprat” 
och övergår i tal om munhälsa. Ofta sker detta genom att tandhygienisten 
ställer en fråga om munhälsa som jag kallar ”en initial fråga”. Ibland syf-
tar frågan på hur det gått för patienten sedan senaste besöket. Denna fråga 
markerar att nu övergår samtalet till att fokusera just tänder och orala 
hälsa. Efter detta följer någon slags överenskommelse om vad dagens be-
sök gäller, en ”agendaformulering” som kan innefatta att tandhygienisten 
även hämtar information i journalen som alltid finns tillhands. Därefter 
sker en inledande kontroll i munhålan och en undersökning, inklusive 
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röntgen, om det är aktuellt och i annat fall går man direkt in på den aktu-
ella behandlingen och efterföljande polering. Detta kan avbrytas av flera 
”sköljpauser”. Under behandlingen i munhålan kan rådgivning aktualise-
ras, vilket oftast sker på tandhygienistens initiativ men även patienten kan 
ta upp frågeställningar. I de allra flesta fallen avslutas behandlingen med 
en fluorbehandling. Slutligen diskuteras kring framtida besök och eventu-
ella återbesök planeras in och man tar avsked.

Patienter och patienter – Inledande exempel
Jag ska först ge två exempel som kan representera ytterligheterna i mate-
rialet i fråga om hur de kan förlöpa. Framställningen kan sedan cirkla 
kring dessa exempel för att fördjupa och bredda bilden av de huvudsakli-
ga mönstren i samtalen. Syftet är att ge en överblick av den diskursiva 
praktik som samtal mellan tandhygienister och patienter, samt sortera i 
vilka aspekter som är relevanta i analysen av institutionella samtal i ett 
”mångkulturellt” samhälle.
 I det första exemplet är behandlingen precis avslutad. Detta innebär att 
tandstenen är borttagen och tandhygienisten säger ”nu var det klart för 
denna gången”. Patienten är en medelålders svenskfödd kvinna. Hon har 
varit patient vid kliniken i åtta år och gått årligen men mötet med just 
denna tandhygienist är hennes andra. Tandhygienisten har tidigare under 
samtalet provat vilken storlek på mellanrumstandborste som skulle passa 
patienten och frågar nu om hon skall ”skicka med” patienten sådana 
hem.

Exempel 1. svenskfödd kvinna, 49 år
t ska jag skicka med dej en påse såna blåa [borstar hem   
p [ja tack (.) ja tack   
 (10s) ((t tar borstar, bläddrar i journalen, p tar av servetten, t räcker p 

borstarna))    
p mm (.) tack dom min man har är mycket större    
t ja då får du något eget    
p ja nu får jag något eget    
t är det en gång om året du går hos Dina    
 (1.0)    
p ja (.) men jag tror att jag vill ha det (.5) en gång i halvåret nu för tiden (.) 

det börjat bli såna där fickor     
t ja (.) ja    
t ska jag skriva att du blir kallad i januari eller nåt sånt då     
p ja (.) ja (.) det (.) det tycker jag    
 (1.0)    
t vi ska ta den här lappen här i    
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 (2.0)    
t det är faktiskt bättre på en gång (.) i och med [två gånger om året    
p [ja    
t [är ju inte fel    
p [nä    
t nä    
 (2.0)    
t tandstenen hinner ju inte     
p nä den hinner ju inte (.) att sätta sig så     
 (4.0)

Det finns flera drag i samtalet som är intressanta att notera om än inte 
fördjupa sig i på detta stadium av framställningen. Det är tandhygienisten 
som ställer frågor till patienten, tre i rad och styr på så vis samtalsämnet. 
Det är också hon som tar upp samtalsämnet tandsten. Det är således tand-
hygienisten som har kontroll över agendan. Men jag noterar också att pa-
tienten formulerar att hon vill öka antalet besök per år och anger som 
skäl, att ”det börjat bli såna där fickor”. Hon vet att hon har så kallade 
tandköttsfickor, således fickor mellan tandkött och tand. Hon anger även 
skälet att tandstenen ”inte hinner sätta sig så”. Hon gör det genom att 
delvis upprepa och sedan fylla i tandhygienistens påbörjade mening. I ter-
mer av identitet vill jag påstå att en aktiv patient konstitueras som är 
kompetent och som möter en kompetent och ”stark” tandhygienist. De 
talar ”speglande” och bekräftande med varandra. Vid ett tillfälle upprepar 
patienten tandhygienistens yttrande och de överlappar varandras tal.
 Nästa exempel är hämtat ur ett samtal mellan en 45-årig man som mig-
rerade från Bosnien till Sverige för ungefär 10 år sedan. Han har varit hos 
tandhygienisten vid tre tillfällen tidigare under de senaste 4 åren. Dagens 
besök sker på remiss från en tandläkare. Också i detta exempel frågar 
tandhygienisten sin patient om just mellanrumstandborstar. Hon har ar-
betat i munnen under tystnad i en dryg minut för att kontrollera inför da-
gens arbete.

Exempel 2. man från Bosnien, 45 år
t använder du: mellanrumsborstarna    
 (3.0) ((tar salivsugen ur patientens mun))    
p m nä     
t det gör du inte (.5) det måste du göra om det ska bli något bättre resultat 

här nu ligger här plack här på insidan ((pekar i munnen))    
p m    
t du måste använda dom varje dag (.5) på kvällen helst efter tandborst-

ningen    
p mhm    



198

 (4.0) ((sätter salivsug och börjar arbeta munnen))    
t annars blir det inget bättre här    
 (6.0)  

Samtalsutdraget är valt för att ge exempel på en annan typ av relation 
mellan en tandhygienist och en patient jämfört med exemplet ovan. Andra 
positioner som tandhygienist och patient konstitueras. Det finns emeller-
tid, vid sidan av skillnaderna, även subtila likheter samtalen emellan. Jag 
menar att samtalen återfinns på ett och samma kontinuum inom den dis-
kursiva praktikens gestaltning.
 Till att börja med inleds också denna sekvens med att tandhygienisten 
introducerar ett samtalsämne genom att ställa en fråga. Även i denna sek-
vens manifesteras en säker yrkesmänniska. Hon besitter professionsspeci-
fik kunskap och hon talar med säkerhet. Det grammatiska formatet är 
modal säkerhet. Hon upprepar ”måste” flera gånger och ger ett imperativt 
formulerat råd, ”det måste du göra”.
 Ett drag som skiljer detta andra exempel från det första är patientens 
yttrande. Han svarar endast på tilltal och har minimala svar, ”mm” och 
”nä”. Han formulerar inga egna sammansatta yttranden. Vi kommer in i 
båda samtalen när man talar om mellanrumsborstar men det sker i skilda 
sammanhang i olika faser inom samtalet. I det första samtalet har behand-
lingen avslutats och i det andra pågår tandstensborttagning i munnen på 
patienten. Mot den bakgrunden kan man förstå att patientens yttranden 
är minimala. En ett-till-ett-jämförelse vore därför missvisande och det är 
detta exemplen bland annat är ägnade att visa.
 Ett sätt att närma mig hur samtalen är uppbyggda och få ett grepp om 
hur de kan variera, är att urskilja ett antal olika typer av samtal eller ”dis-
kurstyper” (eg ”discourse type” Fairclough 1992).163 Jag väljer att kalla 
dem samtalstyper. Poängen med att dela in samtalen i olika samtalstyper 
är att de konstituerar olika relationer och positioner för de talande. Följd-
frågan är i vilken mån dessa är relevanta för patientskap i relation till 
migration, etnicitet eller kultur och vilka uttryck detta i så fall tar sig. 
Samtalstyper har olika drag i fråga om vad man samtalar om, när man 
samtalar, hur man samtalar och vem som yttrar sig. Samtalsforskningen 
har visat att när det gäller samtalsämne (topic) finns det en relation mellan 
vad man pratar om och hur man pratar och interagerar (Linell1998:182). 
Samtalstyper kännetecknas således av olika drag när det gäller samtals-
mönster. Ett sådant gäller allokering av samtalsturer, (hur de talande turas 
om att tala (Fairclough 1989:134).
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Samtalstyper
Jag uppfattar allt som allt fem olika samtalstyper som tillsammans skapar 
den diskursiva praktiken tandhygienistsamtal. Samtalen består inte endast 
av tal om tandvård och munhälsa. Jag kallar samtalstyperna för kliniskt 
arbetssamtal, tandvårdsamtal, rådgivning, småprat och privatvärld. Sam-
talen ”byggs” av dessa fem samtalstyper och ett enskilt samtal kan 
”plockas ihop” av varierande kombinationer av typerna. Ett enskilt sam-
tal behöver inte nödvändigtvis bestå av alla fem utan endast av ett mindre 
antal. Typerna finns således olika mycket i olika samtal. Här finns därför 
en möjlighet att gruppera samtalen i materialet efter fördelning av sam-
talstyper. För att återgå till de inledande exemplen är det första samtalet 
byggt av alla fem samtalstyperna medan det andra samtalsexemplet en-
dast har tandvårdssamtal, kliniskt arbetssamtal och rådgivning.
 Allmänt sett verkar samtalstyperna vara ”hierarkiskt ordnade” så till 
vida att både tandhygienisterna och patienterna är orienterade till de tre 
första. Emellertid är en förutbestämd orientering mot speciella mål, upp-
gifter och problem ett generellt drag i institutionella samtal 
(Drew&Heritage 1992; Vehviläinen 1999:128). Denna orientering inne-
fattar även användandet av en specifik kunskap (Vehviläinen 1999:32) 
utifrån vilken situationen tolkas och sorteras (ibid:128) vilket är aktuellt i 
denna studie. Detta gör att kliniskt arbete och tandvårdssamtal är obliga-
toriska samtalsmoment och finns i varje samtal vilket möjligen är trivialt 
att påpeka. I övervägande delen förekommer också rådgivning som en in-
tegrerad del av tandvårdssamtal. Analysen kommer att lägga störst ton-
vikt vid rådgivning. Någon typ av hälsning utbyts i varje samtal men det 
finns exempel på samtal som utöver det helt saknar småprat och inte hel-
ler innehåller privatvärld. Det som står i fokus för analysen är subjektspo-
sition eller positionering av subjektet. Det som intresserar mig, är de spe-
cifika sociala identiteter och relationer de talande etablerar och förhand-
lar i samtalet, för sig själva, varandra och den aktuella institutionen 
(tandvård) d v s identitet konstrueras genom positionering inom en dis-
kurs (ibid:106). De grundläggande är, vilket knappt behövs nämnas, som 
tandhygienist och som patient och det blir mer intressant om man betän-
ker att dessa positioner kan variera. I tandhygienistens fall spelar en speci-
fik expertkunskap, en ”kunskapsbaserad professionell auktoritet” (Veh-
viläinen 1999:122) en grundläggande roll.
 De analytiska kategorier som ger en bas för studiet av relationer och 
positionering av subjekten i texten är följande: interaktiv kontroll såsom 
turtagning, ämnes kontroll, agenda kontroll, formulering(srätt). Utöver 
detta används modalitet och facearbete som analytiska kategorier.
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Privatsamtal och småprat
När det gäller samtalstypen privatsamtal kontra småprat skiljer de sig åt i 
min analys genom graden av personlig beröring. Prat om exempelvis vä-
der kategoriseras som småprat medan tal om personliga förehavanden, 
hem, barn, arbete, utbildning, resor etc. räknas som privatsamtal.
 Jag ger endast ett kort exempel på småprat ur samtalet med den kvinn-
liga patienten ovan som kom rusande cirka tjugo minuter försenad. Ut-
draget är således från samtalets inledning.

Exempel 3. svenskfödd kvinna, 49 år
t nu får du andas ut    
 (3.0)    
p det blev mycket språngmarsch idag    
t ja och så denna värmen  

Tidigt under samtalet, när patienten anlände berättade tandhygienisten 
att hon nyss ringt hem till patienten och att maken som svarade sagt att 
patienten var på väg till kliniken. Senare under samtalet, medan tandhy-
gienisten preparerar ultraljudsapparaten, tar patienten upp det samtals-
ämnet igen. Detta ger ett exempel på samtalstypen privatsamtal.

p så då hade inte min man hunnit ge sig iväg ännu    
 (1.0)    
t nä han svarade i alla fall [när ja ringde    
p [ja (.) nä för han skulle iväg han börjar klockan tre idag    
t för att jobba    
p han jobbar ju i Danmark    
t och så oregelbundet    
p förlåt    
t oregelbunden arbetstid alltså    
p ja det är det ja – var femte vecka jobbar han eftermiddagar    
t mm    
 (2.0)  

Notera att patienten startar ett samtalsämne när hon ställer en, vad jag 
uppfattar som en retorisk fråga till tandhygienisten. Den interaktiva kon-
trollen ger ett intryck av att vara ömsesidig. Patienten överlappar tandhy-
gienisten, det vill säga, faller henne i talet. Möjligen kan man se dessa 
samtalssekvenser som ”öar av vardaglig konversation” (Vehviläinen 
1999:136) både så till vida att de är utanför tandvårdsagendan men även 
till sin struktur.
 En alternativ form av privatsamtal är den som förekommer i direkt re-
lation till tandvårdssamtal. I detta fall ska den manlige patienten ska boka 
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en tid. I detta sammanhang nämner han att han går i skolan. Detta kan 
även uttryckas som att patientens position är som just patient, inte som 
privat person. I dessa fall lämnar inte samtalet tandvårdsagendan.

Exempel 4. man från Bosnien, 45 år
t vilken tid på dagen passar dej bäst    
p på förmiddagarna    
t förmiddagarna     
p ja jag går i skolan    
t m:    
 (10s)  

Kliniskt arbetssamtal
Generellt sett speglar samtal den pågående aktiviteten. Detta har att göra 
med det reflexiva förhållandet mellan tal och en språklig aktivitet (Linell 
1998:249). Eftersom jag intresserar mig för den diskursiva praktiken, till-
låter jag mig att dra en parallell till den utomspråkliga aktiviteten som är 
knuten till den diskursiva praktiken, kliniskt arbete i munhålan. I de 
sträckor av tal som gäller just pågående kliniskt arbete i munhålan synlig-
görs detta. Detta drag, att talet kan sägas ”ackompanjera” en aktivitet ut-
märks av att deltagarna snarast har en rätt att yttra sig än en skyldighet 
att tala (Linell 1998:248 efter Goffman 1983). Talet är sekundärt i förhål-
lande till det pågående arbetet i munhålan. En av tandhygienisterna sa att 
”vissa patienter säger till mig när jag ska gå in och jobba kliniskt – jag vill 
gärna att du berättar varje grej du ska göra – och vissa patienter säger – du 
behöver inte berätta någonting – för det ingår ju i vårt jobb att vi ska be-
rätta och vi och tandläkaren ska […] men då kan det vara att patienten 
säger att – det är bättre att du inte berättar utan bara jobbar”. Hon tilläg-
ger att av detta har hon lärt sig att inför större behandlingar säga ”innan 
jag nu börjar vill jag fråga dig vad du föredrar; att jag berättar för dig vad 
jag gör eller tycker du det är bättre att jag håller tyst”.
 Den samtalstyp jag kallat kliniskt arbetssamtal utmärks av att det är 
tandhygienisten som talar. Patienten kan göra korta yttranden eller inte 
svara alls vilket kan förstås mot bakgrund av att denna/e har instrument 
och kanske även en salivsug (och ibland två) i munnen. Det kan vara långa 
tystnader, ibland flera minuter. Min tolkning är att det är den ram som det 
kliniska arbetet utgör, som gör att samtalet ändå uppfattas som samman-
hållet (jfr Linell 1998:253). Det är tandhygienisterna som startar och även 
avslutar samtalsämnena i denna samtalstyp. Till övervägande delen gäller 
samtalsämnet vad hon gör ”just nu” eller strax skall göra i det kliniska ar-
betet. Det är även vanligt att hon ställer en fråga till patienten. Hon har 
således den interaktiva kontrollen. Detta är ett generellt drag i institutio-
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nella samtal och även ett specifikt tillvägagångssätt att styra agendan, gö-
ra en ”agenda rörelse” (Vehviläinen 1999) genom att ställa en fråga (Agar 
1985; Vehviläinen 1999:83; Fairclough 1992).
 Transkriptionen nedan är tagen ur samtalet med den kvinnliga medelål-
ders patienten. Tandhygienisten ska precis starta ultraljudsapparaten.

Exempel 5. svenskfödd kvinna, 49 år
t då börjar vi lite     
 (35 s)    
t där är en kant jag skulle vilja putsa lite på    
p mm    
t och det är    
 (2 min 15 s)    
t blanka den med lite [gummitrissa    
p [mm    
 (2 min 10 s)    
t så så om du lägger huvudet lite (.) så    
p hm    
 (3.0)    
t och så insidan    
 (2 min 30 s)    
t gör de ont    
 (40 s) ((p svarar nekande med handgest))    
t det var nog mera där oppe [men     
p [mm    
t  det är svårare att [hålla    
p [mm    
t rent när där är mer fyllningar och sånt    
p m:m  

Tandhygienisten säger således vad hon gör eller strax skall göra och ger 
även patienten uppmaningar. Tandhygienisten bekräftar helt kort också 
vad hon uppfattar att patienten skulle vilja uttrycka, ”gör ont”. Patientens 
responser är minimala eller uteblir helt och vid ett tillfälle svarar hon med 
en gest. Samma sak kan man utläsa i nästa exempel ur ett annat samtal.

Exempel 6. man från Syrien, 40 år
 (17s)    
t så då putsar vi lite grann    
 (2min 10s)    
t s:å var så god    
 (46s)    
T så då sätter jag på lite fluor nu bara (.) som stärker tänderna    
 (37s)



203

Tandhygienisten avslutade här med att kommentera fluor och säga att det 
stärker tänderna. Denna lilla inflikade kommentar är ett sätt att tala och 
en resurs i samtalet som jag kallar ”löpande kommentarer” vilket är en 
översättning av engelska begreppet ”online commentary” 
(Heritage&Stivers 1999). Tandhygienisterna använder ofta detta sätt att 
tala som ett sätt att ge information. Jag ser det som en pedagogik. Obser-
vera att även det förra exemplet avslutades med en ”information”, given 
som ”löpande kommentar”, som gällde att det är svårare att hålla rent i 
munnen om man har mycket fyllningar.
 I kliniskt arbetssamtal talar man således om ”här och nu”. Tandhygie-
nisten talar fortlöpande om vad hon gör, formulerat ”säkert”, hon ”gör” 
helt enkelt utan tveksamheter. I termer av modalitet är de grammatiska 
draget ”säkerhet” och även ibland ”optativt” (ex. ”du lutar huvudet lite 
så”) men även ”tillåtelse” (ex. ”nu får du skölja”) eller ”uppmaning”. 
Hon har även mandat att ”utvärdera” (ex. ”det är bra”).
 Det är tydligt att i denna samtalstyp är att ge direkta order accepterat. 
Ingen verkar ta illa upp av raka uppmaningar som ges utan någon som 
helt artighet eller andra former av facearbete. Detta har att göra med att 
samtalets kontext är en vårdinstitution. Som Brown och Levinson 
(1987:94ff) visat finns flera tänkbara fall, vilka jag menar kan appliceras 
på en vårdsituation, som kan uppträda i ett samtal där yttranden som 
skulle kunnat framstå som direkt ansiktshotande uppfattas som ickeho-
tande eller ”normala”. Det rör sig om situationer där strävan efter effekti-
vitet prioriteras. Det kan exempelvis gälla akut farliga situationer 
(ibid:95) men även gälla effektivitet i betydelse att ett budskap är tydligt 
(ibid:74). Utöver detta anför Brown och Levinson att när interaktionen är 
handlingsorienterade kan facearbete bli irrelevant (ibid:97). Ytterligare 
ett fall Brown och Levinson tar upp är när den talande på grund av en 
maktposition inte vinnlägger sig om att bevara adressatens ansikte 
(ibid:97). Slutligen att ”rakhet” inte behöver uppfattas som negativt utan 
som omsorg vilket sammanhänger med den dubbelhet som tidigare 
nämnts att vi alla lär besitta i fråga om face-önskningar, önskan om både 
eget handlingsutrymme och omsorg. Patienten har sökt sig till tandvården 
och gett sitt tillstånd till behandlingen. Yttrandet uppfattas således vara i 
adressatens intresse. Samtliga dessa punkter kan sägas vara relevanta i ett 
samtal mellan en tandhygienist och en patient.
 Vad finns att säga om subjektspositioner och relationerna? Vilken posi-
tion intar tandhygienisten gentemot patienten? Jag uppfattar det som att 
tandhygienisten talar utifrån en kunskapsbaserad professionell auktoritet 
(Vehviläinen 1999:122) och patienten positioneras i komplementär rela-
tion till detta. Annorlunda uttryckt, positionerar sig komplementärt, som 
patient som sökt behandling och tar emot densamma.
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Tandvårdssamtal och rådgivning
De samtalssekvenser som berör tandvård men skiljer sig från kliniskt ar-
betssamtal genom att gälla tandvård i mer allmänna ordalag, har jag valt 
att kalla tandvårdssamtal. De är inte relaterade till det direkta arbetet i 
munhålan som just pågår. Som kommer att framgå är det sträckor av sam-
tal där man talar om aktuell behandling, överenskommelse om vad som 
skall göras idag, patientens orala hälsa och munhygien, instruktioner i 
dessa frågor och slutligen administrativa frågor. I samtalet kan tandvårds-
samtal och kliniskt arbetssamtal växelvis avlösa varandra. Det kan gå till 
så att tandhygienisten kan ta paus i det kliniska arbetet, ta ut salivsugen 
för att patienten ska kunna tala. Samtalstypen rådgivning ser jag som ett 
specialfall och en fokusering av tandvårdssamtal. Jag ska nu visa hur 
tandvårdssamtal kan övergå till rådgivning.
 En underkategori är tal som rör administration direkt relaterad till 
tandvårdens praktik som tidbokning och betalning. Ett första drag, som 
tydligt skiljer samtalstypen tandvårdssamtal från kliniskt arbetssamtal, är 
att patienten i det förra fallet har större möjlighet att uttrycka sig då arbe-
te inte pågår i munhålan men även för att själva samtalsämnena är ”bre-
dare”.
 När det gäller den interaktiva kontrollen upprätthålls den av tandhy-
gienisten. Det framgår tydligt på flera sätt. Oftast, närmare bestämt så 
gott som alltid, initierar tandhygienisten ett nytt samtalsämne genom att 
ställa en fråga. Detta sätt att styra agendan är som tidigare nämnts ett 
vanligt drag i institutionella samtal och ett tillvägagångssätt att styra 
agendan. Utdraget nedan som är ett exempel på detta, är hämtat ur ett 
samtal med en svenskfödd man i 40-årsåldern.

Exempel 7. svenskfödd man, 39 år
t för övrigt (.) hur känns det    
 (2.0)    
p ja alltså det känns ju (.5) e: inte dåligt om man får uttrycka det så     
t [mm    
p [det har det ju aldrig gjort så om du förstår vad jag menar    
t [mm (.) du tycker    
p [men jag tycker nånstans att e: inte tandköttet inte blöder lika mycket 

och jag märker ju skillnad där du har varit och där du inte har varit    
t mm    
p nånstans va  

Samtalets fortsatta förlopp visar hur tandhygienisten har fortsatt kontroll 
genom de frågor hon ställer. Hennes frågor styr så att samtalet ger den in-
formation hon eftersträvar. Detta är värt att påpeka eftersom det inte är 
helt otänkbart att patienten, ifall han inte fått dessa styrande frågor sagt 
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något annat. Kanske rent av nämnt något detta påminde honom om eller 
en bekant som upplevt samma sak. Detta är i vart fall inte otänkbart.

t men har du något ställe du tycker att ja aj-aj där är det ömt där är det    
p nä inte ömt [det vill jag inte påstå    
t [nä    
p det har jag inte haft    
 (1.0)    
t inte blöder heller    
 (1.0)     
p e: ju det är där du har e: inte har varit ännu    
t [inte     
p på vissa ställen    
t yes    
 (1.0)

Samtalet fortsätter med att patienten tar upp ett problem och tandhygie-
nisten övergår till rådgivning.
 En annan aspekt av den interaktiva kontrollen i denna samtalstyp ska 
synliggöras i nästa exempel. Patienten, en man i yngre medelåldern från 
Irak, tar upp ett besvär, d v s initierar ett samtalsämne. Detta innebär inte 
att tandhygienisten förlorar kontrollen över samtalet. Det är tandhygie-
nisten som så att säga kan avgöra om det är ett relevant problem sett uti-
från hennes profession. Det följande exemplet är tänkt att visa hur tand-
hygienisten väljer ut ett av två möjliga besvär som patienten tar upp, det 
gäller drycker och rökning.

Exempel 8. man från Irak, 42 år
p det problem som jag har är att jag dricker mycket (.) som [jag sa förut   
t [mm (.) mm ska se    
p och ja: jag har inte kunnat att sluta röka    
t nä    
p ää [me    
t [de går inte (h) MEn när du dricker är det kaffe te:    
p jag dricker     
t läsk     
p ja dricker allt.    
t allt hahahahahaha     
 (1.5)

Jag noterar att rökning inte berörs som ett relevant problem i detta sam-
tal, vilket det i princip kunde ha gjorts. Rökning är en faktor som kan på-
verka den orala hälsan allvarligt. Tandhygienisten tog istället fasta på va-
let av dryck och prioriterade detta och övergår till rådgivning angående 
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drycker. Jag kan tillägga att patienten själv återkom senare i samtalet till 
ämnet rökning och visar nikotintuggummi han har i fickan. Vad exemplet 
är ägnat att visa är att tandhygienisten har mandat att prioritera bland 
frågeställningar och på så vis sätta agenda.
 Nästa exempel visar att just i samband med att patienter tar upp ett be-
svär hon/han upplever, synliggörs tandhygienistens mandat att skilja mel-
lan vad som är relevanta problem hon som relaterar till som tandhygienist 
och ”besvär” som hon kan relatera till på annat sätt. Efter en mindre ut-
redning av problemets art, hänför tandhygienisten ”besväret” till ett 
”tandläkarproblem” och lyssnar till patientens ”besvär” som en ”med-
människa”. Samtalssekvensen behåller sin karaktär av tandvårdssamtal 
och övergår inte till rådgivning. Tandhygienisten har lagt bedövning och 
sitter på sin stol med ryggen mot patienten. Hon skriver i journalen och 
läser i den. Hon säger ”du fick lagat den tanden där nere ja och vad hade 
du sen här” och läser vidare i journalen. Här tar patienten, en svenskfödd 
kvinna i medelåldern upp ett besvär.

Exempel 9. svenskfödd kvinna, 50 år 
t och vad hade du sen här     
p jag har en (.5) jag har ett bekymmer mellan dom två tänderna på andra 

sidan här uppe längst bak att de fastnar alltid [saker där    
t [jaha    
p precis som (.5) dom (.) dom lagningarna där dom verkar inte passa ihop 

på nå vis    
t tst nä nä    
p [precis som de skär sönder    
t [kontakten där ja    
p [allt kött som som då kilar upp där emellan (.5) och det är nåt nytt så att 

d- de     
 (2.0)

De talar vidare och patienten ger mer detaljer om hur mat fastnar och 
tandhygienisten föreslår att det är ”kontakten mellan tänderna” som är 
orsaken. Hon hoppas att tandläkaren kan åtgärda detta (i 17 uteslutna 
samtalsturer). Sedan säger tandhygienisten att hon själv har samma pro-
blem. Exemplet tydliggör således att inte alla besvär en patient tar upp be-
handlas som problem av tandhygienisten.

t men ibland får man jag har ett ställe som jag måste leva alltså med för 
det går inte att bli (.5) det går inte att få det bra    

 (2.0)    
t [nä    
p [och det är väldigt irriterande
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 jag alltså jag menar jag får ju ha e: ja får ju lämna e middagen emellanåt 
[och     

t [ja    
p [och gå ut och och     
t [och pilla där    
p [fixa där va för jag kan inte ha det det spänner så fru- e:normt    
t [ja mm mm    
 (1,0)

Hur kan man förstå att tandhygienisten hänvisar till sig själv och säger att 
hon har samma problem? Innebär det att hon lämnar tandvårdsagendan 
och blir privat? Jag vill mena att genom att dela problemet med patienten 
uppfyller hon både att ge tröst och lindring till patienten på ett typiskt in-
stitutionellt sätt, nämligen genom att normalisera ett tillstånd som är en 
standardlösning vid tröstande (Arminen 1998:208). Hon gör en uppgra-
dering av normaliseringen genom att dela besväret med patienten. Refe-
rens till den professionella personens erfarenhet kan stärka effekten av 
normalitet (Vehviläinen 1999:161). Hon håller således tandvårdsagendan. 
Samtidigt kan hon avsäga sig problemet i egenskap av tandhygienist och 
överlämna det till tandläkaren.
 Jag visade innan att kliniskt arbetssamtal utmärks av att tala ”rakt” och 
utan inlindande formuleringar eller andra former av facearbete. Detta gäl-
ler även för samtalstypen tandvårdssamtal. Det är vanligt att frågor ställs 
som skulle kunna innebära ett potentiellt ansiktshot. Ändå fungerar sam-
spelet. Patienten i nästa exempel har bedövats inför dagens behandling. 
Då ställer tandhygienisten en fråga.

Exempel 10. kvinna från Bulgarien, 33år
t har du sköljt med det här medlet (.) som jag rekommenderade att köpa 

på apoteket    
p jag har inte     
t nä nä (.5) näh me:n nej du har klarat dej än bara du kan hålla rent va så 

(.5) så så är det okej va   

Frågan kan uppfattas som ett risktagande i fråga om ansiktshot och tand-
hygienistens andra yttrande kan också tyda på att hon själv uppfattar ho-
tet och läsas i ljuset av facearbete. Poängen jag vill lyfta fram här är att det 
är accepterat att ställa frågor av potentiellt ansiktshotande slag i denna 
samtalstyp.
 Sammanfattningsvis visar exemplen att i den samtalstyp som jag kallar 
tandvårdssamtal har tandhygienisten kontrollen över samtalet och talar 
utifrån en professionell kunskap. Hon har kontroll över agendan, bestäm-
mer samtalsämnen, kan sortera i vad patienten tar upp och kan även ini-
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tiera råd. Detta är en dimension som framträder som ett genomgående 
drag. Ändå kan man skilja mellan olika typer av patientrelationer och pa-
tientpositioner i samtalen. Jag skall nu gå in på hur det kan begreppslig-
göras med hjälp av ett närmare studium av den femte och sista samtalsty-
pen, rådgivning.

Rådgivning i samtalen
Att ge råd är en kärnverksamhet i tandhygienisternas arbete. En infor-
mant sa att ”det handlar ju om hälsorådgivning, förebyggande vård, pro-
fylax – det är ju det vårt arbete går ut på”. En annan tandhygienist ut-
tryckte att ”allting går egentligen ut på att patienten ska kunna hålla 
rent”. Tandhygienisterna i studien har även lyft fram att rådgivning kan 
vara en svår arbetsuppgift som bygger på deras egen bedömning. Cissi sa 
”vi ska ju alltid ge råd – beroende på – ser det väldigt rent och fint ut och 
där inte är något hål och där är ingen tandsten – där är inte nån plack eller 
nånting – då sköter dom ju sin mun – då behöver man ju inte sitta och 
rabbla hela programmet – det gör jag inte”. En av tandhygienisterna tog 
fasta på den potentiellt facehotande dimensionen i rådgivning. Hon ut-
tryckte det som att hon ”är livrädd att hamna i” att patienten ska säga att 
”jag behöver inte sitta och lyssna på någon som talar om för mig hur man 
borstar tänderna i trettio minuter och betala mycket pengar för det – det 
är inte därför jag kommer”. En tandhygienist lyfte fram att rådgivning 
och information har en flytande gräns.

”jo, för har du hört det en gång så har du möjlighet att ta ställning till ”vill 
jag göra någonting åt min situation eller struntar jag i det” – ”det är för job-
bigt – jag tar hellre det som händer” – men har du aldrig fått den informatio-
nen så har du aldrig haft möjlighet att välja, och du är inte medveten om dina 
problem”

Mot bakgrund av att rådgivning är så centralt i tandhygienisterna arbete 
har jag valt att studera samtliga råd i materialet i detalj som en utgångs-
punkt för att angripa de övergripande frågeställningar som rör sociala re-
lationer och subjektspositioner. Först redogörs för tillvägagångssättet vid 
analysen. Därefter kommer jag att presentera exempel och diskutera rå-
dens utformning utifrån frågeställningarna som rör subjektsposition och 
relation. Detta ska leda till en diskussion kring intersubjektivitet som i sin 
tur ska leda över till en diskussion om den diskursiva praktiken i sin hel-
het.
 Vid analysen av rådsekvenserna kan man säga att jag gick baklänges, 
gjorde en rekonstruktion. Begreppen jag använt är hämtade från Heritage 
och Sefi (1992).164 Efter att ha ringat in samtliga råd i materialet, söktes 
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den punkt i respektive fall som kan ses som dess startpunkt. I nästa steg 
följde jag förloppet mellan det att ett råd initierats fram till dess rådet for-
muleras, d v s rekonstruerade de förlopp som ledde fram till själva råden. 
Denna sträcka av samtal kallar jag en rådsekvens. Det utkristalliserades 
på så vis tydliga empiriska grupper som formeras som förgreningar av 
olika vägar fram till rådet. De råd som ringades in (totalt 79) grupperades 
sedan efter hur sekvensens förlopp ser ut, vilken ”bana” den följer retro-
aktivt sett. Det är de enskilda råden som grupperats och detta kan innebä-
ra att ett och samma samtal kan innehålla flera råd och dessa kan i sin tur 
tillhöra olika grupper. Sju samtal saknade råd.
 I sekvenserna fokuserades på vem och hur initiativet tas. Det behövde 
inte vara ett medvetet agerande i sökande efter råd utan jag såg det bara 
som den punkt i samtalet som jag kunde identifiera som rådsekvensens 
start i ett specifikt yttrande från någon av parterna. Jag noterade även när 
under samtalet i sin helhet rådsekvensen infaller i termer av tid och i för-
hållande till undersökning och behandling. Rådsekvenserna kommer ”på 
förekommen anledning” och när det finns tillfälle att tala för tandhygie-
nisten med hänsyn till störande ljud och arbetsmoment. Detta gäller inte 
alltid patienten, vars samtalsutrymme kan begränsas av instrument i mun-
nen. Jag tidsanger råden utifrån den indelning i faser som samtalen i sin 
helhet har. Hur syftar på frågan om på vilket sätt initiativet tas. De ”ana-
lytiska kategorierna” jag använder mig av är empiriskt givna av materia-
let. Initiativ tas genom en fråga eller genom en hänvisning till en observa-
tion. I nästa steg analyserades själva rådets utformning. Slutligen analyse-
rades patientens respons på det givna rådet i termer av markerad eller 
omarkerad. Här tittade jag på patientens manifesta uttryck som speglar 
mottagandet av rådet. En stark respons är att upprepa centrala ord i rådet. 
En annan är så kallad ”nyhetsmarkör” (Heritage&Sefi 1992), d v s ytt-
rande som pekar på att rådet har ett nyhetsvärde (ex. ”aha”, ”oj då”)
 Utifrån dessa aspekter faller råden in i grupper. Dessa kan även uttryck-
as som att både tandhygienisten och patienten kan ha varierande positio-
ner. Även om jag inte konsekvent använt kvantitativa mått i denna studie 
kommer jag att ange antalet för att ge en bild av hur vanliga de skilda ver-
sionerna är i just detta material.

Patienten tar initiativet till råd
En version är den som startar med ett yttrande från en patient. Patienten 
formulerar ett problem om munhälsa eller munhygien. Detta kan ske på 
olika sätt, antingen genom att patienten ställer en fråga, gör en problem-
presentation165 (Leppänen 2002) eller ber om instruktioner. I dessa fall är 
det givet att patienten upplever ett problem eftersom ämnet som aktuali-
seras annars inte vore relevant att ta upp. I materialet finns totalt 9 styck-
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en råd av denna typ och de visar sig ha flera gemensamma egenskaper utö-
ver initiativtagaren.166 Patientinitierade råd förekommer vid olika tid-
punkter i samtalen och ”flikas” in under olika faser i samtalet. En del 
kommer tidigt i samtalet och de som inte ”hanteras” meddetsamma 
”plockas upp” av tandhygienisten senare i undersökningen. Detta tolkar 
jag som att även om det är patienten som initierar problemet är det tand-
hygienisten som har den interaktiva kontrollen och agendasättningen som 
tar sig uttryck i att hon kan välja samtalsämne, avsluta ämnen och även 
utvärdera patientens ”göranden och låtanden”. Andra patientinitierade 
råd kommer efter att behandlingen avslutats och i slutet av mötet. Jag ska 
ge två tydliga exempel på rådsekvenser som kommer vid olika tidpunkter 
i samtalen, i början och mitt i samtalen.
 Det första exemplet startar med att patienten gör en problempresenta-
tion. Patienten, en 50-årig svensk kvinna, har just satt sig i stolen och 
tandhygienisten går runt i rummet och förbereder dagens behandling. 
Transkriberingen startar med att patienten gör en så kallad ”preface” (Jef-
ferson 1978:219), ett kort yttrande som ett slags förord som visar att hon 
nu kommer att säga något.

Exempel 11. svenskfödd kvinna, 50 år
 (2.0)    
p vad var det jag skulle säga e:    
 (1.5)    
p det har ju varit väldigt (.5) jag har försökt att köra med de där små jag 

fick med dom bockar sig så jag kommer inte riktigt emellan    
t nä [ibland    
p [så att jag har petat och har väldigt mycket (.5) det blöder väldigt mycket 

här upp i den     
 (1.0)    
t ja  

Patienten formulerar besvär hon verkar ha planerat att ta upp med tand-
hygienisten. Det rör sig om två problem, att stickorna böjer sig, att hennes 
tandkött blöder. Samtalet utvecklas vidare mot ett råd som kan samman-
fattas till att vara mindre våldsam med tandstickorna och ge sin inlär-
ningsprocess mer tid. Jag vill speciellt uppmärksamma hur det formuleras 
och hur tandhygienisten använder sig av facearbete.

p men det är väl det vi ska försöka att få ordning på    
t precis ja (.5) du att dom där bockar sig dom där borstarna va det är ju 

ofta att man har (.) har lite våldsam teknik [va    
p [de tror jag (h)    
t så försök att ge det lite till     
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p ja    
t för det är lätt jag märker det också på mej själv att ibland när man har 

bråttom (.) så kommer man inte riktigt åt     
p [nä ja tyckte inte då    
t [och så bu-    
p jag tyckte inte dom var så lätta att hantera måste jag säga men det är väl 

en teknikfråga    
t ja jag vill nog att vi håller på de ett tag till     
p mm (.) [ja    
t [så att du inte ger upp (.) tycker jag    
p mm    
t nu ska vi se här hur det var med (.) fick du bedövning när du var hos 

[tandläkaren ja

Jag menar att tandhygienisten använder facearbete på flera sätt. Hon gör 
det genom nedtoning ”lite” våldsam och hon hänvisar till sig själv person-
ligen (”märker på mig själv”). Hon är även sensitiv i sitt användande av 
pronomen. Formuleringen ”man” gör att problemet blir allmängiltigt och 
till och med hennes eget personligen. När det gäller rådet uppmanar hon 
patienten att ”försöka” och undviker därigenom en starkare imperativ. 
Hon gör rådet till ett gemensamt åtagande när hon säger ”vi håller på”. 
Jag konstaterar slutligen att sekvensen avslutas med att tandhygienisten 
markerar att hon går över till nästa punkt på agendan, bedövning. Jag ger 
ytterligare exempel innan jag kommenterar relationen och de subjektspo-
sitioner som konstitueras i interaktionen.
 Tandhygienisten i nästa utskrift kallas Dina. Hon har strax innan depu-
rerat med både ultraljud och handinstrument och patienten har sköljt. Di-
na har kontrollerat ”att jag har fått bort det jag skulle” och konstaterat 
att hon är nöjd med resultatet. Patienten, en 39-årig kvinna från Iran frå-
gar, ”Dina, är det någonting kvar där Dina” och när tandhygienisten visar 
att hon inte uppfattat frågan preciserar patienten frågan; ”de har blivit 
djupare eller de är samma”. Frågan syftar på patientens tandköttsfickor. 
Utskrivet ser samtalet ut så här:

Exempel 12. kvinna från Iran, 39 år
t så då ska jag titta in lite och se om jag har fått bort det jag skulle (.) ska 

jag bara torka lite så:    
p m:    
 (5.0)    
t ja då det ser bra ut (.) får titta lite där till (.) m:     
 (5.0)    
t m: (.) ja     
p m    
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t så det får vi vara nöjda med [så sk    
p [Dina, är det någonting kvar där Dina    
t vad sa du    
p de har blivit djupare eller de är samma

Tandhygienistens svarar sedan att ”de ligger på ungefär de samma” och 
tillägger att de varken blivit bättre eller sämre och att det är vad de ska ef-
terstäva och att ”de får vi vara nöjda med”. Här övergår tandhygienisten 
till att ge ett råd vars format är allmänt formulerad information; ”det är 
mest de här, stickorna”. Patienten bekräftar innan tandhygienisten preci-
serar rådet ”att man inte ska vara rädd att ta lite kraftigt med stickorna”.

t det ligger på ungefär samma det har inte blivit varken bättre eller sämre 
utan det ligger på samma och det är väl det vi ska eftersträva att [hålla de 
så att inte de     

p [m ja för det    
t ja det får vi vara nöjda med tycker jag när det inte är     
p djupare     
t precis när det inte är djupare    
 (4.0)    
t det är mest det här med (.) stickorna    
p mm    
t ja     
p de [ja    
t [som är och att man inte ska vara rädd att ta lite kraftigt med stickorna
p nä jag det är inte jag rädd för   

Patientens respons är stark i betydelsen att hon bekräftar att hon uppfat-
tat budskapet och formulerar ett sammansatt svar, ”nej det är inte jag 
rädd för”. Sedan bekräftar tandhygienisten att det är ”jättebra” och tilläg-
ger att många är rädda. Här fortsätter tandhygienisten att ge allmän infor-
mation om att det finns patienter som är rädda och yttrandet pekar inte 
på att just denna patient skulle ingå i den kategorin. Funktionellt är det ett 
råd om att ta i ordentligt även om det blöder. Sekvensen avslutas med att 
tandhygienisten markerar att hon nu går över till nästa arbetsmoment, 
polering. Utskrivet fortsätter samtalet så här.

t nä det är jättebra för det är en hel del som tror att alltså av någon anled-
ning trots att man berättar att man måste göra det för att det ska bli ef-
fektfullt så klarar dom inte av att ha rätt tryck utan dom håller för lätt 
och det innebär att då ger det nästan inget resultat    

p nä du visade mej att det skulle bli ordentligt så jag fortsätter (.) i början 
jag kommer ihåg men inte nu längre     

t [nä
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p [kanske nu när jag började också de [mesta började blöda     
t [ja ja     
p men sen försvinner det     
t sen har det försvunnit ja     
p [m    
t [m och det är väl också mycket då som gör att patienterna när dom an-

vänder stickorna och så ser dom blodet komma så blir dom rädda     
p m    
t och så tror dom att dom förstör nånting     
p m  

Jag menar att även denna sekvens, vid sidan av ”professionsgrundad kon-
troll och bedömning”, är präglad av facearbete. Tandhygienisten tonar 
ned problematiken med tandköttsfickor. Själva rådet ges formulerat som 
en allmän information om ”en hel del” patienter vilket gör att patienten 
inte pekas ut som problematisk utan snarare framstår i positiv relief (jfr 
Silverman 1997). Utöver det talar tandhygienisten i allmän ”man” form 
eller i ”vi”. De talar mycket i överlappningar och patientens responser är 
genomgående starka och bekräftande. Det är till och med patienten som 
fyller i adjektivet ”djupare”. I just detta samtal använder även patienten 
facearbete. Hon lyfter fram, liksom berömmer, att det är tandhygienisten 
som visat henne.
 Ett sista exempel på ett råd initierat av en patient, en 42-årig man från 
Irak. Sekvensen startar genom att tandhygienisten ställer en, vad jag kall-
lar ”öppningsfråga” om patienten ”haft ont i tänderna”. Det bör tilläggas 
att strax innan har patienten sagt att ”hoppas att jag skött mig”. Hans 
yttrande tyder på, vill jag mena, att han är orienterad till tandvård, kort 
sagt, ger uttryck för att han vet vad som värderas inom tandvården. Pa-
tienten svarar nekande med en icke-problemrespons på tandhygienistens 
fråga. Tandhygienisten frågar även om patienten använder tandstickor, 
”hur går det, använder du tandstickorna och så mellan tänderna”. Patien-
ten svarar att han gör det. Här hade sekvensen kunnat sluta i brist på be-
hov av råd om det inte vore så att patienten direkt introducerar ett annat 
problem. Han tar upp ett problem och säger att han ”dricker mycket” och 
han har inte kunnat sluta röka.

Exempel 13. man från Irak, 42 år
t och (.) hur går det använder du tandstickor och så mellan tänderna [nån-

ting    
p [det gjorde jag (.) jag använder när jag borstar mina tänder så ofta (.5) 

[e:    
t [mm ja     
p det problem som jag har jag dricker mycket (.) som [jag sa förut     
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t [mm (.) mm ska se    
p och jag har inte kunnat sluta röka
 ((ämnet har inte berörts vid detta besök))    
t nä (.) de går inte (h)  

Sekvensen fortsätter med att tandhygienisten frågar mer detaljerat om vil-
ka drycker det rör sig om. Hon väljer således, som tidigare framgått, ett av 
problemen patienten tog upp. Här börjar själva rådsekvensen att ta form 
genom tandhygienistens frågor om de detaljer hon behöver för att ge ett 
råd. Hon tar således fasta på problemet med drycker och lämnar rökning 
åt sidan.

t MEn när du dricker är det kaffe te    
p jag drick (.)    
t läsk    
p jag dricker allt.    
t allt hahahahahaha     
 (1.5)    
t så det ju mm alltså vatten och så är ju inga problem [det är    
p [ja vatten också som jag har berättat e-
[e     
t [mm  

Här har nio samtalsturer uteslutits som gäller saliv i munnen och röntgen. 
Efter dessa samtalsturer arbetar tandhygienisten med handinstrument i 
patientens mun under tystnad i en halv minut. Medan hon fortsätter att 
arbeta ger hon ett råd. Formatet är information.

t det är ju så det man dricker vatten eller kaffe och te utan socker så är det 
helt okej det får man inga hål i tänderna av utan det är mer om man 
dricker mycket (.) läsk saft (.5) som är sötat med vanligt socker     

 (4.0)    
t så (.5) light (.) är helt okej att dricka    
 (3.0)    
t för där är inget vanligt socker i     
 (10 s)    
t och sen hur ofta man    
 (3.5)    
t dricker,    
 (3 min 10 s)    
t så där då ska du få skölja lite granna    
 (4.0)    
t varsågod    
p tack
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Rådets format innebär i sig facearbetet i och med att det är information 
om vad ”man” dricker och får karies av. När det gäller respons från pa-
tientens sida kan man säga att den helt uteblir vilket kan bero på att hela 
rådet ges medan tandhygienisten arbetar i patientens mun och denne har 
en salivsug i munnen. Det är ju även så (som framgått ovan) att råd i infor-
mationsformat inte ”kräver” respons vilket är en dimension av facearbete 
(Silverman 1997).
 Vad finns att säga om positioner och relationer? Det kan sägas att tand-
hygienistens kontroll över agendan bland annat visar sig i att hon kan 
välja ett av det två problem som patienten tar upp. Å andra sidan, har rå-
det informationsformat, vilket kan sägas vara att projicera en aktiv posi-
tion för patienten.
 Sammanfattningsvis bör det nu ha framgått att de patientinitierade rå-
den i materialet präglas av mycket facearbete från tandhygienisternas sida. 
Ett facearbete som i det första fallet bland annat tog sig uttryck i att tand-
hygienisten använde sig själv som resurs som en ”medmänniska” inskri-
ven i hennes professionella identitet. Det kan röra sig om att använda in-
formationsformat, val av pronomen och nedtoningar. Jag vill uttrycka det 
som att den tandhygienistposition som projiceras, i och för sig är kunnig 
och professionell men kombineras med facearbete. Jag ska senare argu-
mentera för och utveckla närmare, att detta sammanhänger med att pa-
tienten och tandhygienisten, tillsammans har skapat en intersubjektiv so-
cial värld (Habermas [1982]1995:123) som jag kallar en ”tandvårds-
värld”. I detta specifika fall, tar det sig bland annat uttryck i, att patienten 
ger uttryck för en tydlig orientering till tandvårdsproblem. Detta i sin tur, 
sätter jag i samband med den subjektifieringsprocess som Foucault beskri-
ver, i vilket personer blir ett ”vetande subjekt”.

Tandhygienisten tar initiativet till råd
Framställningen övergår nu till de råd som initieras av tandhygienisten. 
Utryckt i siffror initieras närmare 90 % av råden av tandhygienisterna (70 
av 79 råd). Detta går i korthet till på två sätt. Det är genom att ställa en 
fråga eller genom att nämna en observation, något hon ser. Det finns även 
ett tredje sätt som jag kallar ”hoppstart” och det syftar på när tandhygie-
nisten ger ett råd direkt utan någon form av inledande tal. Dessa ges samt-
liga i slutet av samtalet och är ibland upprepningar av tidigare givna råd. 
De gäller behandlingen eller egenvård och är genomgående formulerade 
med imperativitet. Jag kommer inte att lägga större vikt vid dem i den vi-
dare analysen men inleder med att ge ett exempel.
 Tandhygienisten har just avslutat behandlingen, tagit bort tandsten och 
det är en tyst paus i 20 sekunder medan hon skriver i journalen. Medan 
hon ännu skriver i journalen ger hon rådet, till en medelålders svensk 
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kvinna, som gäller att inhandla ett bakteriedödande medel för munskölj-
ning.

Exempel 14. svenskfödd kvinna, 50 år
 (20 s)     
t nu ska du     
 (2.0)    
t  in- inhandla ett sånt här bakteriedödande medel ja vi har pratat om det 

((vid tidigare besök))    
p jag kommer inte ihåg vad det hette    
t nä jag ska ta en lapp    
p mm    
t hexident    
p aha mm    
t och som då är som jag sa ett bakteriedödande medel som (.) jag brukar 

alltid rekommendera det att man har det (.5) sköljer med det en vecka 
cirka    

p mm    
t en vecka till tio dar    
 (1.5)    
t en till två gånger om dan    
p mm    
 (2.0)    
t mm    
 (10 s)

Rådets format är starkt uppmanande råd ”nu ska du inhandla” ett skölj-
medel (min slutsats är att hon hänvisar till vad hon informerat om vid ett 
tidigare besök). Tandhygienisten tillägger en motivering till rådet som for-
muleras som en allmän information om vad hon ”brukar alltid rekom-
mendera”. När det gäller facearbete vill jag påstå att det balanserar. Tand-
hygienisten är starkt imperativ men hon modererar med allmän informa-
tion och genom att göra patienten delaktig” i informationen (”vi har pra-
tat”). Informationsformatet gör att patientens minimala svar inte blir be-
svärande för någon av parterna. Jag vill dock framhålla det imperativa 
draget av rådet, ”nu ska du”. Min tolkning är att dessa råds imperativitet 
kan förstås mot bakgrund av det medicinsk/odontologiska motivet. Det 
har en förankring i vetenskaplig auktoritet samt att patienten sannolikt 
kan förväntas hålla med om bedömningen. Slutligen vill jag mena att i 
termer av subjektsposition, är det en starkt professionell person som talar, 
”jag brukar alltid”. Om intresset flyttas till patienten påstår jag att hennes 
minimala yttranden, utöver hennes indirekta fråga om precisering av 
namnet, kan uttryckas som en passiv position som mottagare. Sådana mi-
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nimala responser ”ja” och ”mm” är vanliga vid dessa tandhygienistinitie-
rade råd jag kallar ”hoppstart”.
 Som framgått är ett vanligt sätt att initiera samtalsämnen i tandhygie-
nisternas samtal att ställa en fråga till patienten, vilket är ett drag som 
dessa samtal delar med flera institutionella samtal (Vehviläinen 1999; 
Fairclough 1992) och just att ställa en fråga är ett av de sätt som råd ini-
tieras på. Jag skall ge ett exempel på en rådsekvens som tar sin början i 
och med att tandhygienisten ställer en fråga. Det sker mitt under pågående 
behandling (tandstensborttagning med handinstrument) och framställ-
ningen kan i och med det återkomma till den kvinnliga 49-åriga patienten 
ur exemplet nummer 1 ovan. Också hennes respons på tandhygienistens 
fråga är positiv ur rådgivningssynpunkt. Patienten ger uttryck för en tyd-
lig tandvårdsorientering. Samtalet i sekvensen utmärks av att tandhygie-
nisten och patienten ömsesidigt fyller i varandras tal. Efter närmare en 
minuts tystnad var under tandhygienisten arbetar med ett handinstrument 
i patientens mun, ställer tandhygienisten en fråga som gäller vilket hjälp-
medel patienten använder för mellanrumsrengöring. Patientens svar visar 
att hon har ett besvär.

Exempel 15. svenskfödd kvinna, 49 år
t vad var det du (.) var det stickor eller mellanrumsborstar du använder
p nä jag har tandstickor för att det är inga borstar som går in     
t där är inga borstar som går in     
p nä på vissa ställen men inte överallt     
t nä du har rätt det blir för besvärligt om man ska hålla på och byta (h)
p (h)(h)     
t det ska inte vara för besvärligt för då m: (.) blir det inte     
p mm     
 (15 s)     
t nä du det är jätterent och fint nu

Tandhygienisten som bekräftar patientens problem vidaretolkar vad pa-
tienten sa om att borstar inte går in mellan hennes tänder när hon säger 
”nä du har rätt det blir för besvärligt om man ska hålla på och byta”. Hon 
skrattar till och även patienten skrattar till lite starkare och tandhygienis-
ten fortsätter ”det ska inte vara för besvärligt får då blir det inte”. Patien-
ten, som har instrument i munnen, bekräftar med ett ”mm”. Tandhygie-
nisten sträcker sig efter borstar för att prova dem i patientens mun och sä-
ger ” jag ska se bara på en borste”. Det är intressant att patienten är helt 
med, hon ligger till och med steget före. Så här går samtalet vidare.

p mm    
t jag ska se bara på en borste     
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p ja kanske det nu känner jag ju att där du har varit att det har blivit lite 
bättre mellanrum haha    

t mer luft (h)    
p ja (h)    
t mm

Nu provar tandhygienisten en så kallad mellanrumsborste på ett par ställen 
och säger ”den blir bra” och genast svarar patienten ” jag får ha några så-
dana”. Tandhygienisten tonar liksom ned vikten av att ”köra med” mellan-
rumsborstarna varje dag. Patienten, som inpassar små responser ”mm” frå-
gar ”det var en rätt liten va, du hade” och tandhygienisten talar om vilket 
millimetermått borsten har. Patienten är således väl insatt i att borstar finns 
i olika storlekar. Slutligen tillägger tandhygienisten motivet till varför bor-
star alls är bra ”för en tand är ju inte helt rak” vilket patienten bekräftar.

 (3.0)    
t mm    
 (3.0)    
p aha    
t ja    
t den blir bra     
p ja får ha några såna    
t (h) du behöver kanske inte köra med det varje dag [om du tycker    
p [nä mm    
t om du använder dina stickor och så och i alla fall använder denne     
p [mm mm mm    
 (2.0)    
t nån gång i veckan    
p mm    
t par tre fyra    
p det var en rätt liten va du hade    
t ja noll sex millimeter    
 ja    
 (3.0)    
t för dom- alltså en tand är ju inte helt rak    
p nä det är dom inte    
t och när man då tar för den är ju så här ((tecknar i luften))     
p ja    
t och när man då tar med tandstickan så tar den ju bara på dom utskju-

tande     
P ja just det     
t borsten sprider sig ju lite    
p ja (.) ja    
t mer på alla håll [och kanter    
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p [mm    
 (2.0)

Samtalet går här in i en annan fas. Tandhygienisten byter ämne och över-
går till att diskutera bedövning. Vad jag vill lyfta fram i denna rådsekvens 
är att i själva rådet finns både beröm och facearbete där tandhygienisten 
tilltror patienten självbestämmande och bedömningsförmåga och undvi-
ker imperativa formuleringar. Det finns flera närhetsmarkeringar, bekräf-
telser och skratt. Tandhygienisten kan rent av hålla nere ambitionsnivån 
och använder även ett nedtonande vardagsuttryck (”inte köra med det”). 
Jag kommer att argumentera för att det kan bero på att patienten visar 
tydlig orientering mot tandvård och motivation genom sina frågor och 
svar och att de tillsammans skapat en intersubjektiv tandvårdsvärld.
 I det förra kapitlet hävdade jag att en vårdrelation är genomkorsad av 
andra sociala relationer baserade på etnicitet, genus och klass. Det ligger 
även nära till hands att reflektera över i vilken mån det kan vara ett ut-
tryck för genus att de längsta och mest resonerande råden i materialet 
tycks ges till just kvinnliga patienter. Detta bekräftas av Thompson (1994). 
Jag har inte fördjupat mig i genusrelaterade samtalsstilar genom vare sig 
kvantitativ eller kvantitativ analys, men vill framhålla att även manliga 
patienter får längre resonerande råd. För mina syften räcker distinktionen 
utifrån rådens format och jag fördjupar mig inte i hur långa de är.

Råd med ”förhinder”
Nästa exempel är taget från ett samtal mellan en tandhygienist och en 40-
årig man från Syrien. Rådsekvens inleds genom att tandhygienisten ställer 
en fråga. När hon gör det befinner sig samtalet vid en punkt, generellt sett, 
där det kan ta olika förlopp beroende på vad som händer efter att tandhy-
gienisten ställt sin fråga och patienten svarar. Samtalet kan härifrån ut-
vecklas mot ett råd eller ta en annan riktning. I detta fall utmärks situatio-
nen av att patienten inte ger uttryck för att vara orienterad mot munhygi-
enisk problematik.
 Tandhygienisten håller på att kontrollera i munnen inför dagens tand-
stensborttagning under tystnad i närmare en halv minut. Hon avbryter 
arbetet, tar ut salivsugen ur patientens mun. Här presenteras rådsekven-
sens inledning; frågan och svaret.

Exempel 16. man från Syrien, 40 år
  (21.0)    
t vi pratade förra gången om en sån enbindelsborste med ett litet borsthu-

vud kommer du ihåg en sån tandborste    
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p ah    
t köpte du en sån eller    
p ja tror att jag ((harklar sig)) jag klarar det med en vanlig  

Av patientens svar att döma upplever han inte något problem vad gäller 
munrengöring och heller inte behov av råd. Att en patient inom tandvår-
den inte uttrycker sig ha behov av rådgivning kan därför uppfattas som 
att tandhygienisten står inför ett ”hinder” som hon har möjlighet att när-
ma sig interaktivt. Hennes professionella expertis kan sägas vara ifråga-
satt och underminerad (Peräkylä 1998:314). En fråga som denna studie 
adresserar är hur tandhygienister löser dessa situationer interaktivt. Det 
kan även uttryckas som hur de gör för att skapa en intersubjektivt uppfat-
tad verklighet, och kan etablera sig som rådgivare. I exemplet ovan säger 
tandhygienisten emot patienten. Hon gör det på ett speciellt sätt.

t du klarar med vanlig ja (.) men nu ligger här också rätt så mycket plack 
långt bak i bettet    

p jaha ja ja    
t på insidan    
p mm

Det som jag vill lyfta fram är att hon använder sin observation, vad hon 
ser ”här och nu” som en resurs när hon formulerar sitt nästa yttrande. 
Hon kan sägas dela sin egen observation med patienten genom att formu-
lera vad hon ser, utan inlindande att ”men nu ligger här också rätt mycket 
plack långt bak i bettet – på insidan”. Hon jobbar sedan tyst vidare med 
tandstensborttagandet. Ytterligare tre minuter senare (under denna tid 
finns en annan rådsekvens) och efter en ”sköljpaus” medan stolen sänks 
ned och arbetet ska återupptas, tar hon fram en borste och håller den så 
att hon visar den för patienten och tar upp tråden i rådet igen. Att visa 
upp, i detta fall en specialborste, är en annan dimension av att använda sig 
av observation som resurs.

t ________håller upp en borste_______________________________
 det är en sån här tandborste jag menar jag visade förra gången också    
p m: jag vet det men    
t __ håller borsten och pekar i pat´s mun__
 men just alltså på insidan här i underkäken    
p ja    
t där tungan ofta är lite i vägen då är det ju väldigt bra (.) om du använder
p är det (.) finns mycket tandsten nu    
t ah nu har du bara lite tandsten kvar här men där var rätt mycket plack 
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p [m:    
t [på insidan    
p m:

Nu har själva rådet formulerats ”då är det ju väldigt bra om du använ-
der…”. Vad som är speciellt intressant är att patienten frågar ”finns det 
mycket tandsten”. Möjligen kan han sägas ha blivit tandvårdsorienterad. 
Jag tolkar denna sekvens som att tandhygienisten ”tar sig över” det hinder 
som utgörs av att patienten inledningsvis inte gav uttryck för att uppleva 
problem, genom att använda sig av sin omedelbara observation i munhå-
lan så att den fungerar som account för rådet. Observationen och att visa 
är hennes resurs i en förhandling om huruvida det finns ett problem eller 
inte. Hon delger den nästan helt utan facearbete. Hon använder endast 
något nedtonande uttryck, ”rätt mycket plack” och vid själva rådets for-
mulering ”bra om du använder” men jag vill ändå argumentera för att rå-
dets helhetsintryck är ”rakt” och imperativt. Själv poängen är att tandhy-
gienisten skapar en delad erfarenhet för sig själv och patienten av ett ”här 
och nu”. En alternativ formulering är att tandhygienisten, genom att ska-
pa en gemensam erfarenhet också åstadkommer en intersubjektiv tand-
vårdsvärld. Detta ska utvecklas i nästa avsnitt.
 Jag vill presentera ytterligare ett exempel där observationen är en resurs 
för tandhygienisten att ”ta sig över” det faktum att patienten inte ger ut-
tryck för att vara tandvårdsorienterad. Observationen formerar en bas 
utifrån vilken hon kan ge råd.

Exempel 17. man från Bosnien, 45 år
t då var det dags igen hm (.5) hur går det hemma med tandborstningen 

går det bra    
p jo    
 (1min 18s) ((preparerar instrument, rullar med stolen fram till patient, 

börjar undersöka i munnen under tystnad, läser i journalen, återgår till 
undersökning))    

t använder du: mellanrumsborstarna    
 (3.0)    
p m nä     
t det gör du inte (.5) det måste du göra om det ska bli något bättre resultat här
 ________observation__________
 nu ligger här plack här på insidan    
p m    
t du måste använda dom varje dag (.5) på kvällen helst efter tandborst-

ningen    
p mhm    
 (4.0)    
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t annars blir det inget bättre här    
 (6.0)

Här startar tandhygienisten ultraljudsapparaten. I samband med pausen 
för sköljning tar patienten upp ett problem, han tror att han har ett hål.

t hur känns det (.) är det bra    
p det är bra (ohörbart) ont i här    
t har du ont där    
p jag tror har en (.) hål eller    
 (4.0)    
t ska känna

Tandhygienisten undersöker patienten under närmare en minut och bedö-
mer att det inte är hål i den utpekade tanden. Det centrala för mig är att 
patienten tar upp ett problem. Tandhygienisten undersöker det han upple-
ver som ett problem och presenterar så det hon uppfattar vara problema-
tiskt, nämligen att tandköttet blöder. Det som är speciellt värt att notera 
är att tandhygienisten använder observationen som resurs på ett annat 
sätt, nämligen genom att dela sin egen med patienten konkret i situatio-
nen. Han får titta i en spegel och hon pekar ut de inflammerade ställena 
och direkt efter ger hon ett imperativt formulerat råd ”du måste använ-
da”. Hon pekar på hur det blöder och ger rådet att borsta ”upp i tandköt-
tet”. Hon tillägger att ”det är bara till att borsta på” även om det blöder.

t                           _____observation___
 men det är (.) alltså tandköttet blöder
 jätte mycket (.) speciellt på den tanden
 ________visar_____________
 som du ser i ser du spegeln här     
 (2.0) ((reglerar spegeln))    
t så    
 (2.0)
 att i hela:
 ________________observation_________________
 fronten här är det jätte (.) inflammerat (.) du måste använda sån här mel-

lanrumsborste
 (3.0)
 varje dag
 (2.0)    
t så du kommer in emellan ordentligt och gör rent    
 (2.0)    
t och dom finns i olika storlekar att köpa på apoteket    
p mhm    
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t _________________________visar_____________________
 du ser det blöder hela tiden och är bulligt och det är rött det ska se ut 

(2.0)
 det ska vara rosa och (.) ligga stramt runt tanden
 (1.0)
 på insidan är det bättre
 (3.0)
 och likadant när du borstar att du borstar så upp i tandköttet     
p ja    
t ordentligt så det och det kommer att göra ont lite grann nu i början men 

det är bara till att borsta på    
 (7.0)    
t så då tar vi underkäken nu  

Här återupptar tandhygienisten arbetet med ultraljudsapparaten. Ytterli-
gare ett exempel visar hur observationen är en resurs i samtalet. Denna 
gång är patienten en 36-årig svenskfödd man. Mönstret är detsamma som 
i exemplet ovan. Patienten ger inte uttryck för att hans sätt att sköta sin 
munhygien är problematiska. Tandhygienisten hänvisar till vad hon ser 
varefter hon ger ett råd. Hon är imperativ i sin formulering av rådet hon 
ger.
 Sekvensen startar med att patienten ställer en fråga om blödande tand-
kött. Tandhygienisten bekräftar först patientens erfarenhet genom att säga 
vad hon ser (att tandköttet är rött). Sedan övergår hon till att ge ett råd jag 
inte kommenterar närmare.

Exempel 18. svenskfödd man, 36 år
p det är något som jag tycker är konstigt     
t [mm    
p [när dom när man när man borstar tänderna    
t mm    
p att ena dagen och ena kvällen (.) blöder det inte men sen dagen efter så 

kan det blöda varför gör det det    
 (2.0)    
t men då är det (.5) jag ser nu också att du
        ______observation________
 har e: det är lite rött i tandköttet    
p mm    
t precis intill e: (.) tanden    
p ja    
t om du bara borstar på tanden (.) så får så ligger ju placken kvar (.) längs 

(.) tandköttskanten här    
p inne- jag tar ju ända oppe ja-    
t du tar här också    
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p ja    
 (2.0)

Här hänvisar tandhygienisten till sin observation, hon ser att det ligger 
plack i munnen, d v s det är smutsigt.

      _____observation_____
t m här ligger plack som här gör nu redan
      _visar_
 (.) du ser jag skrapar av här (.)    
p mm    
t ___visar____
 ser du spegeln    
 (4.0)    
t du måste ta mer ordentligt
 (2.0)
 och så just att du använder tandstickorna (.5) eller tandtråd helst     
 (2.0)

Det som är speciellt värt att notera även i detta exempel är att tandhygie-
nisten använder observationen som resurs och delar den konkret. Hon gör 
så att patienten tittar i en spegel och hon pekar ut de beläggningar hon 
skrapar bort och direkt efter ger hon ett imperativt formulerat råd ”du 
måste ta mer ordentligt” och använda tandstickor eller tandtråd. Exem-
plen visar hur tandhygienisten, genom att hänvisa till sin observation och 
därmed dela den med patienten, ibland rent konkret med hjälp av en spe-
gel, skapar en ”här och nu” delad erfarenhet som åstadkommer en inter-
subjektiv tandvårdsvärld. Det är ett gestaltat uttryck för den professions-
grundade kunskapsmässiga asymmetrin och ansvar för vetande 
(Linell&Luckmann 1991:5), här ”in terms of control of intersubjectivily 
endorsed perspectives on things and states of affairs they talk about” 
(Rommetveit 1991:195). Genom att hänvisa till observationer uppnås en 
balans mellan professionell auktoritet och trovärdighet (Peräkylä 1998). 
Hade rådet getts utan hänvisning till en observation kunde rådet ha upp-
fattats som starkt auktoritärt. Observationshänvisningen innebär att 
tandhygienisterna ”treat themselves as accountable” (ibid) och tandhygie-
nisten kan därigenom etablera sig som just rådgivare. Även Habermas 
([1982]1995) tar upp att vid just rådgivning har den talande en förpliktel-
se gällande sannfärdighetsanspråk och trovärdighet. Observationen utgör 
”giltighetsbasen för den förståelseinriktade kommunikationen” utifrån 
vilken tandhygienisten kan garantera ”att infria ett kritiserbart giltighets-
anspråk, få en lyssnare att acceptera talhandlingsanbudet och därmed 
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åstadkomma en anslutningssäkrande kopplingseffekt för den fortsatta in-
teraktionen” (ibid:133).
 Jag lånar Habermas ([1982]1995) distinktion (som är förankrad i 
Schutz) mellan förståelseorientering och framgångsorientering. Det är två 
olika inställningar i interaktion som utgör de grundläggande skillnaderna 
mellan, vad han kallar kommunikativt handlande och strategiskt hand-
lande. Han skriver att förståelseorienterad ”kallar jag inställningen hos 
kommunikationsdeltagare av vilka, i elementära fall, den ene utför en tal-
handling och den andre tar ställning till den med ”ja” eller ”nej” 
(ibid:132). I den meningen har tandhygienisterna en förståelseorienterad 
inställning. Å andra sidan har de ett mål, vilket är att påverka patientens 
munhygieniska beteende genom rådgivning inom ett folkhälsouppdrag 
vars pedagogik är att skapa subjektifieringsprocesser. Utifrån den grunden 
kan jag påstå, att de även har en framgångsorientering och således utför 
strategiska handlingar, parallellt med kommunikativa handlingar. Tand-
hygienisten balanserar därmed mellan ”framgångsorienterad” och ”för-
ståelseorienterad” inställning och undviker på så vis explicit auktoritet 
som ”lånas direkt från sociala normers giltighet” (Habermas 
[1982]1995:133). Det förstår jag som en interaktiv lösning som är en del 
av den governmentala pedagogiken. Tandhygienisten balanserar mellan 
att i samhällets intresse ge individen en ökad insikt som är kopplat till 
ökat ansvar. Samtalet de genomför är både en situerad interaktion och in-
skrivet i en bredare social praktik som överskrider denna situation.

Att skapa förståelse
De samtalstyper som framstått som mest centrala är de jag kallat tand-
vårdssamtal och rådgivning. Inom dem finns kontrasterande sätt varpå 
relationen mellan tandhygienister och patienter kan konstitueras genom 
varierande positioner. Detta ska nu utvecklas vidare genom att närmare 
utforska positioner som intas i termer av intersubjektivitet, således en de-
lad förståelse, i bemärkelsen tolkning av någots betydelse. Denna tolkning 
ses som ett ständigt pågående meningsskapande (Nilsén 2000:16) vilket 
är en process som vi ständigt gör intersubjektivt, d v s socialt. ”Interpreta-
tion of meaning, ”understanding” is a fundamental principle of the natu-
ral attitude167 with regard to my fellow-men” skriver Schutz 
(Schutz&Luckmann 1973:16).168

 En teoretisk utgångspunkt för denna studie är, att talande personer ska-
par och upprätthåller en intersubjektivitet som något ”performed, enac-
ted or made real through utterances rather than being consiousness or 
knowledge itself” (Feather 2000:16). Från den etnometodologiska sam-
talsanalysen (CA) hämtas tanken att det går att studera hur talande fortlö-
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pande gör handlingar meningsfulla och begripliga för varandra i specifika 
situationer. Vehviläinen uttrycker det bättre än så. Hon skriver att

“The point of studying action from the point of view of interaction could be 
put as follows: any accomplishment of a meaningful social action is embed-
ded in the processes and methods by which participants maintain their 
world and intersubjectivity. Social action should, therefore, be studied as 
methodical and processual accomplishment” (Vehviläinen 1999:25).

Denna studie har dock ett bredare intresse i det att den även intresserar sig 
för konsekvenser och vad som kan sägas uppnås. Jag intresserar mig inte 
endast för hur intersubjektivitet fortlöpande skapas, utan försöker säga 
något om vad för slag det gäller. Alternativt kan det uttryckas som att 
forskningsfrågan får sin relevans genom mötet mellan det institutionella 
samtalets dynamik och processer vi förstår som migrationsrelaterade. 
Med detta närmelsesätt återkommer jag till den kvinnliga medelålders 
patienten i exempel 1 för att se närmare på vad som händer i samtalet. 
Tandhygienisten och patienten skapar en ”intersubjektiv tandvårdsvärld” 
påstår jag. Hur går det till mer i detalj? Hur uppnås detta? De begrepp 
som används att ”bryta ner” en ”tandvårdsvärld”, d v s de operationali-
serbara begreppen är account och kategori. Jag vill visa att det som van-
ligtvis uppfattas som ”det självklara”, det osedda åstadkommandet av en 
gemensam verklighet som naturlig (Vehviläinen 1999:26) uppnås genom 
samtalet.

Exempel 19. svenskfödd kvinna, 49 år
t ska jag skicka med dej en påse såna blåa [borstar hem    
p [ja tack (.) ja tack    
 (10 s) ((t tar borstar, bläddrar i journalen, p tar av servetten, t räcker p 

borstarna))    
p mm (.) tack dom min man har är mycket större    
t ja då får du nåt eget    
p ja nu får jag något eget    
t är det en gång om året du går hos [namn på tandhygienist]    
 (1.0)    
p ja (.) men jag tror att jag vill ha de (.5) en gång i halvåret nu för tiden (.) 

det börjat bli såna där fickor     
t ja (.) ja    
t ska jag skriva att du blir kallad i januari eller nåt sånt då     
p ja (.) ja (.) de- det tycker jag    
 (1.0)    
t vi ska ta den här lappen här i    
 (2.0)    
t det är faktiskt bättre – och en gång (.) i och med [två gånger om året    
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p ja    
t är ju inte fel    
p [nä    
t [nä    
 (2.0)    
t tandstenen hinner ju inte     
p nä den hinner ju inte (.) att sätta sej så     
 (4.0)  

Tidigare i samtalet, (återgivet i avsnittet om rådgivning ovan) provade 
tandhygienisten så kallade mellanrumsborstar i patientens mun. Följande 
samtalsutbyte utspanns sig när tandhygienisten avslutat utprovningen.

p det var en rätt liten va du hade    
t ja noll sex millimeter    
 ja    
 (3.0)

Tanken är att lyfta fram hur tandhygienisten och patienten skapar en in-
tersubjektiv tandvårdsvärld. Den tar sig subtila uttryck i hur de förstår 
varandra som jag vill uppmärksamma. Ett är att patienten förstår att 
”borstar” avser speciella småborstar avsedda för rengöring mellan tän-
derna. Hennes yttrande visar också att hon vet att borstarna de talar om 
finns i olika storlekar som mäts i millimeter. Detta kan uttryckas som att 
kategorin (betydelsebärande ord) ”borste” är central och här bär en kun-
skap (Sacks 1992 i Mäkitalo) i detta fall om ”tandvårdsvärlden”. Patien-
ten vill boka tid oftare hos tandhygienist och ger en account för varför när 
hon säger ”det börjat bli såna där fickor” och att tandsten ”inte hinner 
sätta sej så”. Hon använder således kategorin ”fickor” som i en tand-
vårdskontext avser tandköttsfickor och visar att hon vet att regelbundna 
besök hos en tandhygienist är den rekommenderade behandlingen. Jag 
vill även kommentera vad man kan se, eller höra som allmänna drag och 
återknyta till samtalstypen tandvårdsvärld. Asymmetrin mellan tandhy-
gienist och patient som tidigare berörts, tar sig bland annat uttryck i pa-
tientens sätt att ”tala försiktigt”. På tandhygienistens fråga, som fungerar 
som agendasättande om hur ofta patienten brukar gå till sin ordinarie 
tandhygienist, är patientens svar formulerat med flera försiktiga uttryck, 
”jag tror”, ”nu för tiden” och flera pauser som kan vara uttryck för för-
siktighet. Sammantaget vill jag mena att patienten intar en position som 
underordnad och positionerar tandhygienisten som den ”mest vetande”. 
Patienten går en balansgång där hon dels stärker tandhygienistens roll uti-
från den socialt distribuerade kunskapen. Samtidigt deltar hon i att skapa 
en ”intersubjektiv tandvårdsvärld”. Hon orienterar sig till att vara mora-
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liskt trovärdig. En poäng att lyfta är att intersubjektivitet inte är det sam-
ma som symmetri.
 Ett annat exempel är taget ur ett samtal med en 42-årig manlig patient 
som migrerat från Colombia till Sverige för 17 år sedan. Under en och en 
halv minuts tystnad kontrollerar tandhygienisten i patientens mun inför 
dagens behandling. Hon har strax innan röntgat och bilderna håller på att 
framkallas.

Exempel 20. man från Colombia, 42 år
t det ser bra ut när jag tittat här – vi får jag ska se på dina bilder sen också 

– är där     
p mhm    
t ingenting där så är det (.) allting bra    
 (3.0)    
t ska vi bara ta lite tandsten och pusta också     
p ja jag tror att det finns här mellan du vet det finns börja bli sånt [va he-

ter     
t [mm     
p ibland kaffe så det börjar bli nånting    
t lite ja men det ska vi     
p m:    
t det tar jag bort nu     
p m: [mhm    
t [och putsar då så de blir [riktigt fint    
p [mhm 

Tandhygienisten börjar med att kommentera vad hon ser, hon gör en ”lö-
pande kommentar” och säger att allting är bra och att ”vi bara ska ta lite 
tandsten och putsa också”. Patienten svarar ”speglande”, han bekräftar 
behovet av vad tandhygienisten ska göra och visar att han har en idé om 
vad det gäller. Han ger en account för vad tandhygienisten skall göra även 
om han inte uttalar kategorin ”tandsten”. Han ger även en account för 
hur beläggningen uppkommit av kaffe. Här är det oklart för mig om han 
menar att tandstenen är orsakad av kaffe eller om han syftar på missfärg-
ning men tandhygienisten bekräftar i vart fall. Poängen är att tandhygie-
nisten och patienten i denna sekvens ger utryck för en gemensam tand-
vårdsvärld (som man blir ”riktigt fin” i) de delar. Det finns även utrymme 
för att argumentera för att patienten orienterar sig mot att vara ”an object 
for evalution” vilket är en vanlig inställning hos ”lekmän” i kontakt med 
institutioner (Heritage&Sefi 1992, se även Mäkitalo 2002).
 Nästa samtal förs mellan en tandhygienist och en kvinnlig svenskfödd 
patient i 70-års åldern. Tandhygienisten kommenterar att patienten är 
”väldigt muntorr” medan hon kontrollerade i munnen. De talar vidare 
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om ämnet och patienten berättar att det varit värre. Tidigare kunde hon 
vakna på nätterna och inte kunnat svälja. Då ställer tandhygienisten frå-
gan som nu följer.

Exempel 21. svenskfödd kvinna, 70 år
t dricker du på nätterna    
p jag tar med mej in och vaknar jag så händer det [men det     
t [m:m men det är vatten då
[du har    
p [ja ja    
t m    
 (9.0)

Vad som skall framgå av understrykningen är att patienten svarar ”ja ja ” 
med eftertryck. Vad vi hör är att kategorier ”vatten” bär kunskaper om en 
”värld” som är delad. Kategorin ”vatten” bär speciell kunskap i en tand-
vårdskontext. Den betyder, om jag gör mig till uttolkare, ”sockerfri”, 
”icke- karies framkallande” och således ”ofarlig för tänderna”. Det visar 
patienten att hon vet genom sitt svar. Hon positionerar sig som en kunnig 
patient som delar tandhygienistens tandvårdsvärld. Genom sitt yttrande 
”about the world, [the speaker] is also inescapably telling about himself; 
in seeing the world ´that way`, he is inescapably open to possible findings 
that he is ́ that kind of person who sees the world that way´.” (Cuff citerad 
i Linell 1998:41).
 I exemplen ovan konstitueras patienter som visar att de är ”engagerad i 
sitt livsprojekt” (Mäkitalo 2002:54). Jag menar att patienterna orienterar 
sig mot att vara moraliskt trovärdiga och ”vetande subjekt”. Tyngre ut-
tryckt accepterar de en subjektsposition i en diskursiv struktur (Winther 
Jörgensen&Phillips 2000). Detta kan inte förstås som en snäv personlig 
angelägenhet. Samtalets situerade interaktion är inskriven i en bredare si-
tuationsövergripande social praktik som ger positionen dess betydelse. I 
detta fall är den sociala aktiviteten tandvård vilket är en institutionell 
praktik som utvecklat egna, vetenskapligt förankrade kategorier som er-
sätter öppet moraliskt grundade kategorier. Trots att en explicit moralisk 
dimension inte uttrycks i talet är den närvarande.169

Skapa intersubjektivitet över ”hinder”
Mot denna bakgrund vill jag nu återvända till avsnittet om rådgivning. 
Där gavs exempel på rådgivningssekvenser som stötte på ”hinder” och vi-
sade en annan samtalsprocess. Det som framstår som ett ”självklart flyt” i 
exemplen ovan uppkommer inte. Exemplen på rådgivning visade hur 
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tandhygienisten i vissa rådgivningssituationer som stötte på ”hinder”, 
kan använda sin observation som resurs för att överkomma sådana av-
bräck i intersubjektivitet. Hon säger vad hon ser ”här och nu”. Detta ska-
par en gemensam erfarenhet av en verklighet som är delad. Hon kan även 
dela sina observationer med patienten genom en spegel eller genom att 
konkret visa upp något. Observationen fungerar på så vis som account 
och ingår i konstruktionen av den tandvårdsverklighet som patienten är 
tänkt att lära sig. Tandhygienisten visar patienten ”världen” och talar om 
för patienten vad de ska göra. De informerar om ”hur världen fungerar”.
 Schutz (Schutz&Luckmann 1973) ger en möjlighet att uttrycka, i mer 
sammansatta resonemang vad som sker. Förenklat uttryckt kan han sägas 
mena att det sker en reträtt till en basalare kommunikationsform. I den 
samtalssituation som här studeras, har en person till arbetsuppgift att ge 
råd och det ingår i tandhygienistens yrkesroll (ibid:292). Att ge råd är ett 
sätt för professionella att överföra kunskap (Vehviläinen 1999:251). I en 
sådan situation är två aspekter centrala. Jag kallar dem ”relevans” och 
”objektivering” för att följa Schutz språkbruk. Den aspekt som gäller ”re-
levans” avser att avgöra vad som är relevant i den situation det gäller av 
alla upptänkliga möjliga väsentligheter, d v s grundförutsättningen är att 
den vardagliga livsvärlden inte är ett slutet område (Bengtsson 1999:16) 
utan har en ”openendedness” (Feather 2000:2). Dock är det så, att när en 
individ går in i en situation har hon med sig sina erfarenheter och kunska-
per, sin egen biografi som utgör hennes ”system of interpretational and 
motivational relevance” för just denna situation (Schutz&Luckmann 
1973:254). När hon går in i en situation är det även så, att den ”tvingar” 
sig på henne som socialt given och situationen får en kontingent kvalitet 
(Feather 2000:5) som både situationell och biografisk.
 Om två personer är ömsesidigt närvarande, d v s har en vi- relation 
”tvingar” sig samma situation, händelse och objekt på båda individerna. 
Samma tematiska relevans tvingar sig på båda personerna. De tolknings-
strukturer två individer har med sig in i en situation genom sin biografi 
kan inte vara identiska och i princip kan den aktuella händelsen och ob-
jekten ha olika betydelser för dem. För att då alls kunna tala om ”samma 
situation” menar Schutz att

”one must fall back on the identity of the limiting conditions for the situa-
tion of man in the life-world: his live corporeality, temporality, etc. The more 
the interpretational and motivational relevance of the partners vary in the 
we-relation, the more the meaning of the specific situation, of events and 
objects, differs from the two, and therefore the more important the common 
imposed character of the situation’s thematic relevance becomes” 
(Schutz&Luckmann 1973:254).
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Således, parterna håller sig inom situationens gränser och dess tematiska 
relevans. De fokuserar och avgränsar sig på det gemensamt relevanta. 
Schutz menar att detta kan förstås utifrån att båda parterna, precis som 
objekten, är närvarande kroppsligen och därför har tillgång till varandras 
uttryck.

”The subjective thematic relevance of both partners are interwoven in the 
process of intersubjective mirroring and themselves become ”intersubjecti-
ve” (Schutz& Luckmann 1973:255).

Kort och gott, man har tillgång till varandra och kan därmed fortlöpande 
kontrollera att man har förstått varandra såsom avsågs. Schutz tillägger 
att

”No matter how one or another person may explain the meaning of an 
event, an object, etc., the basic meaning ‘already given to us both’, ’relevant 
for us both’, has been constituted in the contemporary relation to the theme 
and to the Other” (ibid:255).

Denna form av ”naturlig” intersubjektiv tematisk relevans kan användas 
om och om igen för att verifiera samstämmigheten och spelar en viktig 
roll, speciellt när språk av någon anledning “bryter samman” (ibid:255). 
Intersubjektiv relevans har en central roll i ”socialiseringen” av tolkning 
och relevans (ibid:256) d v s detta har med tandhygienisternas pedagogik 
att gör. Hon ”socialiserar” patientens tolkning och upplevelse av relevans 
genom att göra sin ”subjektiva” kunskap till en ”intersubjektivt speglad” 
relevans. Vad hon gör enligt min tolkning är att hon avgränsar och foku-
serar på det gemensamt relevanta ”här och nu” eller egentligen vad hon 
menar borde vara det relevanta.
 Den andra aspekten som aktualiseras vid överföring av kunskap gäller 
”objektivering”. För att subjektiv kunskap skall accepteras som social, 
och således kunna överföras till någon annan, krävs just att den objektive-
ras (ibid:264). Objektivering avser förkroppsligande av subjektiva proces-
ser som till exempel gester, miner och teckensystem, varav språk är ett. 
Här skiljer Schutz på tre nivåer av objektivering varav de som innebär att 
kunskapen överförs till teckensystem är mest ”avancerat”. De enklare ni-
våerna är objektiveringar som till skillnad från tal och text är bundna till 
situationen, d v s i tiden och rummet (ibid:268). Här rör det sig om objek-
tiveringar som är konkreta, försymboliska. Ett exempel på ”nivå två” 
Schutz själv ger är att handgripligen visa någon var man kan ta sig över en 
flod. ”Nivå ett” av objektivering av kunskap är när den ”kunnige” gör, 
exempelvis går över en flod där det är möjligt och ”eleven” härmar.
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 Man kan tolka samtalen mellan tandhygienister och patienter som att 
när tandhygienisterna i vissa lägen visar och pekar, är det ett sätt att tala i 
en tillfällig brist på gemensamt ”tandvårdsspråk”, d v s en slags reträtt till 
objektiveringar av första och andra graden. För att överföring av kunskap 
genom symboler (språk) skall vara möjlig krävs att båda parter har en ge-
mensam kunskap och att båda är familjära med tecknen (ibid:278). När 
tandhygienisterna använder sin observation som resurs för att fokusera 
”här och nu” och för att objektiverar sin kunskap försymboliskt. Detta är 
en pedagogik för att lära patienterna om munhygien. Observationen 
fungerar som en account och ingår i konstruktion av tandvårdsverklighet 
som patienten är tänkt att lära sig.
 I samtalen uppkommer även andra situationer som är ”problematiska” 
ur samtalssynpunkt. En sådan situation är generellt sett den som uppkom-
mer då patienten inte talar och förstår det gällande språket (eg svenska) i 
den utsträckning som tandhygienisten uppfattar som ”tillräcklig”. Språ-
ket uppfattas då som ett hinder och det kan sägas uppkomma en interak-
tivt kritisk situation. Detta bekräftades som framgått av tandhygienister-
na under intervjuerna. Jag återkommer till temat i nästa kapitel.
 Tandhygienistsamtalen låter sig delas in i samtalstyperna kliniskt ar-
betssamtal, tandvårdssamtal, rådgivning, småprat och privatvärld. När 
det gäller subjektspositioner framstår det tydligast i rådgivning att det av-
görande för tandhygienistens del och hur rådgivning fortlöper i fråga om 
rådens format och även i fråga om så kallat facearbete, är i vilken mån 
patienten konstitueras sig som ett ”vetande subjekt”. Av materialet fram-
går att den ”förmågan” inte skiljer sig mellan svenskfödda och invandrade 
personer på ett kategoriskt sätt. Inte heller kan vissa samtalstyper knytas 
till patienter i termer av ett eventuellt ”invandrarskap” eller en generellt 
förekommande subjektsposition.
 Jag skall nu närmare utforska de aspekter i samtalet som jag uppfattar 
är migrationsrelaterade varav några är relaterade till just språk. Därefter 
diskuteras ytterligare slutsatser.
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K A P I T E L  9

MIGRATIONSRELATERADE 
KATEGORIER OCH FENOMEN I 
SAMTALEN

Inledning
I detta kapitel utforskar jag vad jag gett den samlande beteckningen mig-
rationsrelaterade kategorier och fenomen i samtalsmaterialet. Med detta 
avses om, och i så fall hur migration, ”kultur” och/eller ”etnicitet” mobili-
seras som resurser i samtalen mellan tandhygienister och patienter som 
har utländsk bakgrund konkret, om det alls är något de talande orienterar 
sig till. Ett första och allmänt hållet svar på den frågan är ”ja, ibland”. De 
skilda uttrycken detta tar sig kan förstås utifrån olika teoretiska begrepp. 
Sammantaget finns det någon slags migrationsrelaterat fenomen i varje 
samtal. Jag kommer även att använda mig av intervjumaterial även om 
tyngdpunkten ligger vid de inspelade samtalen mellan tandhygienister och 
de patienter som invandrat. Informanterna är avidentifierade.
 Den metodologiska ansatsen med anknytning till den etnometodologis-
ka samtalsanalysen påminner mig om att inte vara tankeläsare vid analy-
sen av materialet. Schegloff (1992) skriver om ”procedural konsekvens” 
och relevans för de talande. Det innebär att om jag i analysen bygger på 
ett betydelsebärande ord/kategori eller kontext behöver analysen peka på 
detaljer i interaktionen som visar att de talande själva orienterar sig till de 
aktuella kategorierna eller kontexten som relevant (Vehviläinen 1999:35). 
De migrationsrelaterade kategorier och fenomen jag på så vis identifierat i 
materialet tar sig olika uttryck. De kan sägas vara antingen direkta eller 
indirekta. Antal anges även om inte en kvantitativt inriktad analys gjorts.
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Direkta migrationsrelaterade fenomen
Jag har funnit två migrationsrelaterade fenomen i materialet som tar sig 
direkta uttryck eller är manifesta. Ett av dem gäller när man talar om ”na-
tion och hemland” vilket förekommer i åtta samtal. Det andra gäller 
skämt från patientens sida som, grovt sett bygger på en kategorisering av 
tandhygienisten och patienten som ”svensk” respektive ”icke-svensk/in-
vandrare” vilket förekommer i två av samtalen. Dessa fenomen vill jag 
förstå utifrån begreppet etnifiering (Day 1994; 1998) som teoretiskt byg-
ger på Sacks (1974) ”membership categorisation”. Day definierar det som 
den process som utmönstrar en individ eller en grupp som medlemmar i 
en specifik etnisk grupp. I ett samtal kan det ske genom att åtminstone en 
av parterna orienterar sig till den andre/a personen, eller sig själv, genom 
direkt eller indirekt kategorisering som gäller medlemskap i en etnisk 
grupp (Day 1998:154). Genom användning av dessa sociala grupperingar 
konstitueras personen ifråga som medlem i ifrågavarande grupp 
(ibid:151). Jag har dock valt en bredare förståelse av begreppet kategori 
som betydelsebärande ord. Detta gör att jag uppfattar sociala grupper 
som nämns i samtalen, specificerade som etniska grupper, som migra-
tionsrelaterade kategorier i termer av en specifik etnicitet eller nationali-
tet.
 Som framgick i kapitel 1 utgår jag, grundat i Barth (1969), från att etni-
citet kan studeras som interaktivt och situationellt skapat i motsats till en 
variabel som determinerar beteenden och tal. Således är relevansen av et-
nicitet en empirisk fråga och intresset kanaliseras till hur det används som 
resurs i samtalet. Vi kan se hur det sker membership categorisation eller 
etnifiering. Frågan som följer hur det går till, är hur det förhåller sig till 
tandhygienistsamtalet som diskursiv praktik och aktivitetstyp.

Nation och hemland
När det gäller att aktualisera ”nation och hemland” görs det av såväl 
tandhygienist som patient. Det sker aldrig ”ur intet” utan vid samtliga 
tillfällen i ett sammanhang där det kommer in som en ”bisats” eller ”vida-
refråga”. Utdraget i det första exemplet kommer ur ett samtals inledande 
minuter. Det är i början av sommaren och det är tandhygienisten som tar 
upp samtalsämnet ”nation”, Sverige, när hon ställer två frågor i följd. Pa-
tienten svarar på den första av tandhygienistens två frågor, att hon inte 
ska ut och resa. Efter att patienten berättat att hon fått sommarjobb kon-
staterar tandhygienisten att ”det blir till att vara hemma i [stadens 
namn]”.

Exempel 1. kvinna från Makedonien, 40 år
t ja (.) ska du ut och resa nu över sommar eller du stannar i Sverige    
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p nä jag fick e: sommarjobb.    
t du har fått sommarjobb okej    
 var ska du jobba nånstans    
p jag e: städa    
t städa (.) mm    
 (1.0)    
t men det är väl bra roligt att har nånting att göra (.) då blir det (.) till att 

vara här hemma i [stadens namn] [hela tiden ja     
p [ja har för en vecka så att    
t ja just de men det var väl roligt att du fick    
p [jag har för två månad    
t mm jo men det är ju alltid nånting

Bortsett från andra iakttagelser som säkert finns att göra, vill jag notera 
att det tycks ligga nära till hands att tala i nationella termer. Det finns inga 
exempel i materialet där nationsnamnet Sverige nämns annat än i samtal 
med patienter som migrerat. När det aktualiseras görs det av såväl patien-
ter som tandhygienister. Om man tänker på samtalen som att de består av 
olika samtalstyper visar det första exemplet att ”nation” kan aktualiseras 
under småprat. Det sker sammantaget i fyra samtal.
 Ett andra exempel är taget ur en situation där en ny besökstid skall dis-
kuteras men det övergår till småprat som gäller semester och som kommer 
att framgå, hemland. Patienten berättade inledningsvis att han varit på 
skidsemester och nu aktualiserar han samtalsämnet semester igen. Tand-
hygienisten för in ”nationstemat”.

Exempel 2. man vars föräldrar är från Kroatien, född i Sverige, 39 år
t då sätter vi det (.) september det är nog inte så dumt (.) ge tid i september 

(.) s:å
(2.0)     
t det var så långt (.) yes: (.) då ska det hunnit förflyta en hel del trevlighe-

ter hela sommaren    
p ja det hoppas jag    
t hahaha[ha    
p [hoppas jag    
t ja    
p (ohörbart)     
t hahaha m:     
p då blir de kusten istället    
t blir de kusten    
p ja    
t ja svenska kusten eller nån annan kust     
p nä i Kroatien    
t Kroatien jaha är de därifrån du kommer    
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p j[a    
t [Kroatien hm alltså när jag gick i skolan så lärde vi oss Jugoslavien     
p [ja det känner jag igen  

De utvecklar ämnet om den förändrade Europakartan ett par samtalstu-
rer. Tandhygienisten frågar vidare om resan, om patienten har släktingar 
”kvar där nere” och om patienten bor hos dem under resan och hur länge 
de är ”borta”. Patienten berättar om resrutten och en ”turné bland släk-
tingar”. Efter att de talat om landets skönhet ställer tandhygienisten en 
fråga till, om patienten brukade ”åka tillbaka” eller bara gör det nu på se-
nare år.

p oh ja vart år    
t det gjorde du va med dina föräldrar då    
p jaja    
t mhm: ha
 (2.0)    
t ja men det är väl härligt att ha två stycken länder som man kan
 [känna sig hemma i    
p [ja (ohörbart)     
t det är faktiskt e:h:e en rikedom i sej faktiskt (.) talar dina barn ditt hem-

språk så [att säga  

Tandhygienister kommenterar i positiva ordalag att ha ”två stycken län-
der”. Patienten säger att barnen talar språket om än ”inte riktigt bra”. Se-
dan frågar tandhygienisten om patienten är född här i Sverige.

t men du är född här i Sverige väl    
p jag är född här ja  

De talar vidare (16 uteslutna turer) och tandhygienisten frågar om patien-
ten har planer på att ”flytta tillbaka” vilket han säger att han inte har. Så 
återkommer temat om ”två länder”.

t för vi har ju bara ett land vi som är (.5) har svenska [föräldrar(h)
p [jaja
t där upplever jag att ni har faktiskt lite granna bättre än vad vi har det 

haha 
p jaja
t det jag tycker det skulle vara ja: det är berikande
p jaja det är alltid roligt att kunna resa någon annanstans 
t ja [och så känna sej
p [speciellt där man känner någon
t ja och så känna sej liksom även hemma i det
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p jaja inte bara som turist [utan man är
t [nä utan du känner liksom att här är nånting som är delvis mitt
p jaja
t ja 
 (2.0) 
t ja:
 (3.0) 
t då är det puts kvar
p m
 (5.0)

Jag lämnar detta samtal här och återkommer till det för kommentarer. Att 
ett samtal konkret rör nation sker även under den samtalstyp som jag 
kallar tandvårdssamtal (i 5 samtal) men då i samband med att man disku-
terar en ny besökstid. I fyra av de fem tillfällena är den omedelbara kon-
texten att det skall bokas en tid för återbesök och det därför aktualiseras 
var patienten kommer att befinna sig; om hon eller han kan komma på en 
viss tid. Själva samtalsämnet ”nation” och ”hemland” initieras av patien-
ten i två fall och av tandhygienisten i de andra två fallen. Jag ger exempel.
 Dagens besök är det tredje i en planerad serie om fyra besök. Behand-
lingen, tandstensborttagningen, är avslutad och patienten har sköljt en 
sista gång och det återstår fluorbehandling. I denna kontext, där det hand-
lar om att boka in ett fjärde besöksfälle inom någon månad, säger tandhy-
gienisten, ”ska du vara hemma i sommar”. Jag noterar att hon säger 
”hemma”. Kan det uppfattas som att hon ger uttryck för att patienten är 
hemma när han befinner sig i sitt hem i Sverige? Patientens svar ”nä” ty-
der på det. Han ska nämligen inte vara ”hemma”. Han ska åka till ”sitt 
land”.

Exempel 3. man från Makedonien, 49 år
t s:å hm ska du vara hemma i sommar    
p nä jag vill åka i mitt land men vi ska se (.) jag vill Makedonien [(ohör-

bart)     
t [okej    
p lite   

Tandhygienisten håller sig till sin tandvårdsagenda, hon håller på att boka 
tid och det intressanta för henne är när patienten planerar att åka. Det vi-
sar sig att patienten inte vet det.

t vi ska se: om det går bra så vill jag kalla dej om en månad igen och kon-
trollera dom här fickdjupen om dom har minskats lite     

p m: bra    
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t när ska ni åka i så fall om ni åker    
p jag vet inte hur blir [nu     
t [du vet inte   

Patienten utvecklar skälet till att han inte vet när han kan resa, nämligen 
att det pågår ett krig i landet.

p därför det är krig där om det blir bättre jag åker    
t ja [ja    
p blir inte (ohörbart)     
t okej    
 (32s)  

Det är tydligt att tandhygienisten inte utvecklar ämnet och inte patienten 
heller.170 Hon bara bekräftar “okej“ och lägger på fluorpasta under tyst-
nad. Efter det tar hon upp ämnet “tidbokning“ och de gör en överenskom-
melse och tar avsked. Sekvensen återges här i sin helhet utan vidare kom-
mentarer. I förbigående kan jag notera att patienten nämner sin dotter 
som kommer att var “hemma“, d v s nåbar för post från tandvårdsklini-
ken. Jag skall återkomma till de sista yttrandena i sekvensen senare.

t s:å    
 (4.0)    
t men då gör jag så att jag skickar en kallelse     
p ja    
t och skulle ni (.) skulle du inte kunna på den tiden så är det bara att du 

ringer tillbaka så får du en ny tid    
p jag ska ringa meddetsamma    
t ja    
p när jag får lappen om (.) ja eh om jag inte är här jag har min dotter där 

hemma eller     
t okej så hon kan ta det ja    
p m    
t ja men det är jättebra    
p tack    
t och här har du din protes     
p ja tack    
t kan vara bra att ha    
p ursäkta     
t hahaha    
 (3.0)    
t så men det blir i mitten på augusti    
p mitten     
t mitten på augusti så om en månads tid mh:m     
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p ja tack så mycket    
t tack själv    
p tack    
t hejhej    
p hejdå  

I det avslutande exemplet är det patienten som tar upp ett samtalsämne 
som rör ”nation”. Utdraget visar samma prioritering av tandvårdsagen-
dan. Även i detta exempel har behandlingen avslutats och patienten reser 
sig ur stolen. Han och tandhygienisten vet att han har beviljats fyra be-
handlingstillfällen av socialförvaltningen och patienten aktualiserade i 
början av besöket att det skall bokas ytterligare ett besök för att avsluta 
behandlingen. Tandhygienisten söker efter ett dokument från socialför-
valtningen för att kontrollera om det finns en tidsgräns. Hon säger att hon 
är osäker på om en sådan finns och kommer fram till att det går bra att 
patienten bokar en tid i maj.

Exempel 4. man från Thailand, 47 år
p e:h nästa gång kan vi ta på: (.) på maj (.) kanske jag ska åka till Thailand 

[jag har släktingar     
t [ska du åka hm:
jaha ja    
p och jag kommer tillbaka på maj    
t det gör du (.) vi ska se jag ska bara kolla här förstår du [så att     
p [jaja    
t att vi inte har nån särskild tid (.) det är det som är     
 (8.0)    
t jag tror i:n:te att där är nån     
 (4.0)  

Här är sex samtalsturer uteslutna varunder tandhygienisten söker i jour-
nalen.

t men e: jag tror inte att det är några problem va     
 (2.0)    
t e:::h    
 (3.0)    
t här står e::h    
 (6.0)    
t sex månader va så att jag pratar med tandläkaren    
p ja    
t bara så att vi vet att allting är riktigt [va     
p [m:
 (5.0)    
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t ja jag kan inte se att där är något (.) några problem med det (.) nä men då 
bokar du en tid i maj va     

p ja    
t m: (.) då ska vi se (.) då ska du ha denna med dej    
 (3.0)  

Medan tandhygienisten ordnar med det administrativa frågar hon vidare 
”småpratande” men lämnar aldrig fokus på uppgiften att boka en tid, 
snarare är ”småpratet” inskjutet medan hon administrerar.

t ska du vara borta länge     
p en månad    
t oj vad skönt (.) va    
p ja     
t vad härligt (.) var då i Thailand    
p “provinsnamn”    
 (8.0)    
t s:å: ny tid (.) i maj skriver jag här va     
p (ohörbart)   

Utifrån denna typ av material vill jag vara försiktig att dra slutsatser. Jag 
kan föreslå olika tolkningar med olika implikationer. Den ena är att det 
inte är vare sig avgörande eller intressant för institutionen/ tandhygienis-
ten utifrån den institutionella uppgiften vilken nationalitet eller etnisk 
tillhörighet en patient har. Det intressanta är att patienten kan komma på 
inbokade tider och vara nåbar. Den andra tolkningen berör samtalstypen 
småprat där samtalet kring nation och hemland initierat av tandhygienis-
ten möjligen syftar till ”vänlig nyfikenhet”. Det finns en fara i detta, efter-
som kontexten för samtalet är institutionell som inbegriper den institutio-
nella personens auktoritet och rätt att sätta agenda. Mot den bakgrunden 
kan samtalet uppfattas som negativt av patienten. Denna tolkning bygger 
jag på att två patienter kommenterade jämförbara liknande samtalssitua-
tioner och sa att de ogillade att få liknande frågor på temat ”var kommer 
du ifrån”. Det är då intressant att konstatera att de fyra samtal där tal om 
nation initieras av patienten sker det inom ramen för administrativt tand-
vårdssamtal och inte under småprat. Patienten yttrar sig primärt utifrån 
sin identitet som patient, en patient som just nu bokar en besökstid.
 Dessa exempel pekar på att den nationella diskursen om hemland och 
tillhörighet (Winter Jörgensen&Phillips 2000) som används, bygger på 
idén om att världen är inrättad i nationalstater (se Gellner [1983]1997). 
De kan också sägas bekräfta en pågående omförhandling av begreppet 
”nationell identitet” (Schierup 2002) som här kommer till uttryck i ett 
samtal inom tandvården. Exemplen synliggör att det enskilda samtalet är 
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inskrivet i en situationsövergripande situation i den bredare sociala prak-
tiken, ”förebyggande tandvård i ett mångkulturellt samhälle” som i sin 
tur är inskriven i ett sammanhang. Schierup skriver att en ”allmän debatt 
om en mer inkluderande ’tillhörighetspolitik’, som ingjuter begreppet ’na-
tionell identitet’ ny mening tycks ha placerats på den offentliga dagord-
ningen för att stanna – dvs. en offentlig diskussion om vad det faktiskt 
skulle innebära att ’vara svensk’ i en ny multietnisk, transnationell och 
global kontext” (ibid). Denna debatt är förankrad i de djupare processer 
som rör medborgarskapets förutsättningar i en mångkulturell demokrati. 
Jag ser tandhygienisternas och patienternas samtal inskrivna i denna på-
gående förändring. Kanske är det så att orden/begreppen inte längre räck-
er till. I exemplet (3) ovan är patienten både hemma och borta eller som i 
exempel (2) ”liksom även hemma” som tandhygienisten säger. Brist på 
begrepp gör sig gällande också inom IMER-forskningen och där ger den 
upphov till att citationstecken ofta används som en följd av att de sam-
hällsvetenskapliga begreppen utvecklats i en historisk nationalstatlig kon-
text. I samtalen verkar de talande skilja mellan nationalitet i betydelserna 
”civic” och ”ethnic” (Smith 1996).171 I den första formen, ”civic” kan pa-
tienten i exempel (3) vara hemma när han befinner sig i landet i vilket han 
är naturaliserad och bor i och samtidigt åka till ”sitt land” vilket i sin tur 
bygger på en förståelse av nationalitet som ”ethnic”. I det andra exemplet 
(2) säger tandhygienisten ”vi som är – har svenska föräldrar” om sig själv 
som en åtskillnad gentemot patienten. Hon använder ”svenska” i betydel-
sen etnisk tillhörighet i den bemärkelse som inte berörs av migration eller 
nationalitetsbyte. Smith menar att i och med att flera nationer, varav han 
väljer att bland annat exemplifiera med Sverige ”are embedded in pre-mo-
dern ethnic ties, memories and heritages, we are unlikely to witness in our 
lifetime the transcendence of nation” (ibid). Jag noterar trots detta att 
tandhygienisten inte säger ”vi som är svenskar” utan tycks avbryta sig, ta 
en paus och byta ut ordet svenskar till ”har svenska föräldrar”. Möjligen 
kan det tolkas som en markering att hon menar att uttrycka att både hon 
själv och patienten nu har samma nationalitet, ”svensk”. Därigenom 
transcenderar hon ”ethnic” nationalitet och innefatta både sig själv och 
patienten i en ”civic” svenskhet. Vad som med mer säkerhet kan sägas är 
att tandhygienisten har svårigheter att uttrycka sig. Att hon ”stakar sig” 
eller reparerar (se nedan) kan i sig ses som ett uttryck för den pågående 
omförhandlingen av vad det innebär att ”vara svensk”. En metodologisk 
reflektion gäller i vilken grad tandhygienistens yttrande är påverkat av 
min närvaro vilket inte kan uteslutas. Min påverkan kan, oavsett detta, 
inte gälla tandhygienistens sensitivitet kring etnifiering/nationell tillhörig-
het hon använder i situationen.
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Skämt
Det andra direkta migrationsrelaterade fenomenet som återfinns i materi-
alet är skämt från patientens sida. Grovt sett bygger de på en kategorise-
ring av tandhygienisten och patienten som ”svensk” respektive ”icke-
svensk/invandrare”. Noga räknat händer detta vid två tillfällen i materia-
let. De uppkommer mitt under behandlingen respektive i väntan på att 
”bedövningen skall ta”. Det förekommer skämt med tematik som inte är 
”migrationsrelaterad” vilket faller utanför studiens intresse.
 I det första fallet startar sekvensen när tandhygienisten under behand-
lingen säger till patienten att patienten kommer att få lite ont efter dagens 
behandling som varit ganska omfattande. Hon använder ordet ”kompli-
kationer” och frågar om patienten förstår ordet. Jag tar inte fasta på sättet 
att fråga ”rakt ut” ifall patienten förstår, som togs upp av flera av infor-
manterna under intervjuerna, utan ser närmare på det skämt som utveck-
las.

Exempel 5. man från Sudan, 56 år
t men du ska veta att det kan bli komplikationer    
p ja    
t du förstår ordet    
p jaja[ja    
t [komplikation    
p komplikera    
t ja    
p är det inte svenska    
t nä det är ett låneord    
p e: eller [el    
t [ja engelska antar ja  

Efter ett (för mig) ohörbart yttrande från patienten fortsätter tandhygie-
nisten att berätta om det svenska språket och patienten lägger till fakta-
uppgifter. Sedan skämtar patienten och han bygger på tandhygienistens 
påstående att svenska språket är byggt på lånord.

t [hja mycket kommer ifrån engelska och [tyska ju     
p [ja tänker e::l latinskt    
t hja ja det är det också m:    
 (2.0)    
t svenskan är ju uppbyggd på bara låneord ju    
p men när dom ska lämna tillbaka    
t ja precis de är bra haha kommentar ja nej    
p dom har lånet    
t  ja dom behåller vi vet du ha (.) då ska vi se  
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Svenska språket är satt på agendan av tandhygienisten som därigenom 
positioneras som en svensktalande person redan då hon frågar ”förstår du 
ordet”. Genom patientens nästa yttrande ”är det inte svenska” blir den 
positionen bekräftad. Något senare kallar patienten gruppen svensktalan-
de för ”dom” och tandhygienistens svar visar att hon innefattar sig själv i 
den gruppen när hon säger om lånord att de ”behåller vi”. Jag vill ändå 
påstå att hon också motstår den språkliga och/etniska kategoriseringen 
genom ett interaktivt undvikande. Hon undviker att utveckla ämnet ge-
nom att bedöma yttrandet som ”bra kommentar” och skrattar. Därefter 
markera hon att hon byter ämne, eller rättare återgår till behandlingen.
 I det andra exemplet har tandhygienisten just ”lagt” bedövning och sit-
ter bredvid patienten och noterar i journalen medan patienten sköljer. När 
patienten är färdig frågar tandhygienisten om hur helgen som just förflutit 
varit. Sekvensen utvecklas till ett skämt. Det kan vara intressant att notera 
att den kvinnliga patienten som migrerat från Tjeckien till Sverige varit 
patient hos tandhygienisten under mer än 10 år och träffats regelbundet. 
Som kommer att framgå arbetar hon som sjukgymnast. De har redan 
skrattat högt flera gånger.

Exempel 6. kvinna från Tjeckien, 51 år
t hade du en skön helg    
p helg (.) jag har jobbat och tjänat pengar för jag tänkte att nu nu går jag 

till Dina och hon kostar ju hahaha    
t hur mycket då (.) 360 kronor [per gång    
p [jag vet inte    
t [försök med det (.) vad tar en sjukgymnast hahaha    
p jag bara betalar haha    
t ja det är bra (.) du brukar smågnälla så där lite grann men du lägger ändå 

gärna upp pengarna sen    
p säkert alltid [alltid    
t ja [det är det jag menar    
p vet du vad     
t det hör till att man ska gnälla lite grann    
p det ska man det är klart att man ska göra det ha    
t hahaha  

Patienten skojar således om att tandhygienisten tar för mycket betalt och 
tandhygienisten ”ger igen” åt patientens yrkesgrupp. Tandhygienisten till-
lägger att det hör till att gnälla lite grann, precis som patienten gör och de 
skrattar. Nu kommer det för mig intressanta, nämligen att patienten säger 
att hon lärt sig gnälla. Hon säger bara det. Dock är det så att tandhygie-
nisten verkar vara omedelbart införstådd med var inlärningen skett. Hon 
säger emot och patienten argumenterar för sin sak.
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p och jag har lärt mej detta     
t [menar du sen du [kom    
p [här i Sverige    
t sen du kom till [Sverige    
p [ja    
t det tror vi inte en halv sekund på (.) icke det minsta    
p jamen (ohörbart) att svenskarna inte gnäller (.) antingen är det för det 

regnar eller det är för fint väder eller för varmt eller kallt eller regnar el-
ler för mycket sol  

Nu säger tandhygienisten emot och utvecklar sitt argument. Hon avslår 
relevansen av etnicitet.

t menar du på fullt allvar att du tror att det är på grund av att vi är svensk-
ar    

p [hahaha    
t hahahahaha (.5) du sånt där går inte jag på hahahha    
p nä du är (.) du har vistats utomlands [hahaha    
t och mer än vad du har gjort hahaha och vet du vad jag har lärt mig (.) att 

det är likadant i vilket [land     
p [överallt    
t du än kommer till det beror mest på personen hahahaha    
p [precis hahaha (.) nu är jag bedövad fullständigt    
t ja går det att vissla nu  

Jag skulle vilja uttrycka det som att tandhygienisten gör motstånd mot 
den etnifiering som sker genom att allmängiltiggöra det beklagansvärda 
beteendet ”att klaga” och göra det till ett universellt beteende snarare än 
en markör för ”svenkhet”.
 Dennis Day (1998) refererar till den klassiske antropologen Radcliff-
Brown (1977) som skrivit om ”retande”. Han menar att lekfullt ”retande” 
förutsätter förtroende. Att bli ”lekfullt” beskriven som ”utanför” innebär 
att man kan vara ”innanför”. ”Retandet” bekräftar den relation som ger 
upphov till ”retandet” och ”lekfullheten” är en försäkran att relationen är 
en sådan som tarvas för detta (ibid:169). I linje med detta vill jag påstå att 
”retandet” och ”lekfullheten” som kommer till uttryck i exemplen kan ses 
som uttryck för förtroende från patienternas sida. Vad det mer allmänt 
kan sägas visa är att tandhygienistsamtal som diskursiv praktik kan lämna 
utrymme för ”lekfullhet”. Det visar också att det inte är ”tabu-belagt” att 
skämta om migrationsrelaterade kategorier även om tandhygienisterna i 
båda fallen motstår etnifiering av sig själv som person och upprätthåller 
sin agenda som tandhygienist. Dennis Day (1998) har studerat etnifie-
ringsprocesser inom arbetsgrupper på två arbetsplatser i Sverige. Han vi-
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sar hur den person som är utsatt för etnifieringen gör motstånd på olika 
sätt. Day menar att detta hänger samman med att etnifieringen implicerar 
ett misstroende mot vederbörande att vara betrodd att utföra de arbets-
uppgifter som är aktuella, vad den är för slags aktivitetstyp (Day 1998; 
kommande; Levinson 1992). Kategorisering är således både relevant för 
grupptillhörighet och för handlingar och kan användas för att diskvalifi-
cera en person ur en social grupp, i Day’s fall en arbetsgrupp. Sammanta-
get kan således skämt, allmänt sett, vara en förtroendefull lek medan etni-
fiering i relation till en aktivitetstyp är problematisk, även om den görs i 
skämtform, eftersom den implicerar ett misstroende. Möjligen är det på 
denna grund tandhygienisten viker undan och förmedlar att etnicitet inte 
är relevant för arbetsuppgiften hon har, vare sig för hennes eget utförande 
eller hur hon relaterar till patienten. Det kan även tolkas som att det pro-
blematiska för tandhygienisten ligger i, att det är patienten som aktualise-
rar etnifieringen. På denna punkt anser jag, med stöd av Day (1998; kom-
mande) att Levinsons (1992) begrepp aktitivitetstyp är belysande. Aktivi-
tetstyp fångar aktörernas perspektiv på ”vad som pågår” i en viss situa-
tion (Linell 1998). Min tolkning är att tandhygienisten i sitt arbete, undvi-
ker att göra etnicitet relevant i interaktionen. Detta sammanhänger med 
att tandhygienistsamtal som aktivitetstyp är, i en situerad interaktion, in-
skriven i den situationsövergripande sociala praktiken folkhälsoarbete, 
som har ett inkluderande anspråk i förhållande till patienter, varav följer 
att etnisk kategorisering görs irrelevant.

Indirekta migrations- och språkrelaterade relaterade 
fenomen
Diskursiva referenser
Det finns migrationsrelaterade fenomen av olika slag som tar sig indirekta 
uttryck eller är latenta. En variant är de där tandhygienisten verkar an-
vända sig av en diskursiv referens som kan fungera som en slags ”kun-
skap”. Det finns tre exempel i materialet. Tolkningarna görs även utifrån 
intervjuer och deltagande observationer. Någon tandhygienist nämnde att 
hon väljer vissa ord i en anpassning till hur hon tror att patienten tänker, 
mot bakgrund av sin ”kultur”. Ett exempel ur samtalen är när en tandhy-
gienist sa att patienten att hon ska sätta ”medicin” på tänderna istället för 
att använda ordet ”fluorpasta” vilket hon annars gör, med motivet att pa-
tienten av kulturella skäl antas ha en stark förväntan på att få medicin. Ett 
annat exempel uppkommer när en kvinnlig patient från Syrien besvarar 
en fråga om hur många barn hon har.
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Exempel 7. kvinna från Syrien, 42 år
t det är jättejobbigt (.) hur många barn har du då    
p fem    
t fem (.) ja då har du ju    
p (ohörbart) e: pojkar    
t vad sa du    
p fyra flickor ett pojke    
t fyra flickor och en pojk (.) är det sista en pojke    
p en flick    
t en flicka ja men då har du ju en pojke i alla fall ja men det är mycket 

jobb ja [fem stycken    
p [ja

Möjligen är det så att tandhygienisten utgår från en föreställning om att 
det för just denna kvinna skulle vara speciellt viktigt att ha söner (”en 
pojke i alla fall”) eftersom patienten är från ett land i Mellanöstern, det 
vill säga att tandhygienisten fördjupar temat genus. Möjligen är det så att 
tandhygienisten svarar som hon antar att patienten vill höra. Utifrån de 
metodologiska ställningstaganden jag gjort kan jag inte hävda detta med 
bestämdhet. Denna samtalssituation kan dock exemplifiera att det kan 
förekomma att tandhygienister använder sig av diskursiva referenser i 
samtalet med patienter. I detta fall från diskurser som rör människor från 
länder i Mellanöstern (jfr Ålund 1997; Mulinari 2004) som rör genussys-
tem.

Andraspråksorientering och reparationer
Andra fenomen är relaterade till språk och språkförståelse som tar sig oli-
ka uttryck. Ett sådant är att tandhygienisten orienterar till sin position 
som förstaspråkstalare i förhållande till patienten som en person som har 
svenska som andra språk. Alternativt att patienten å sin sida orienterar till 
sin position som andraspråkstalare (Kurila 2004). Fenomenet har jag 
namngivit andraspråksorientering eller SLO.172

 Tandhygienisten och patienten behöver genomföra ett samtal och de 
har i vissa fall asymmetriska kunskaper i språket som används (Kurhila 
2004), svenska. I princip kan detta förhållande göras relevant eller inte. 
Frågan att ställa gäller om deras respektive positioner som första respek-
tive andraspråkstalare är relevanta i interaktionen, genom att någon 
orienterar sig till dem. Nästa fråga är om och hur det samverkar med de 
talandes institutionella positioner som patient och tandhygienist. Jag lå-
nar Kurhilas formulerade fråga, ”Are the positions of the participants as a 
native or non-native speaker consequential for their conversational or in-
stitutional activities?” (Kurhila 2004:1). Inom forskningen om andra-
språksinlärning, ses traditionellt första- och andraspråkstalarposition 
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som allt-över-skuggande och som determinerande för hela interaktionen. 
Detta är en problematisk inställning (se till exempel Firth och Wagner 
1997). Att en person gör språkliga tillkortakommanden innebär inte att 
vederbörande är förhindrad att interagera framgångsrikt varför ”språk-
ligt kunnig” eller ”okunnig” inte behöver göras relevant i interaktionen 
(Kurhila 2004:2). Det är istället en empirisk fråga och jag skall nu vända 
mig till den. Frågan är således om, av vem och i så fall hur och när en 
orientering finns i materialet mot andra- respektive förstaspråkstalarposi-
tion. Till detta kommer följdfrågan om det i så fall har konsekvenser för 
genomförandet av den institutionella aktiviteten, d v s om det är kopplat 
till patienten som patient eller som person.
 Generellt sett verkar tandhygienisterna sällan orientera till sin identitet 
som förstaspråkstalare, en slags ”språkexpert”, utan de SLO som finns 
verkar relaterade till deras institutionella roll som tandhygienist.173

 Ett manifest uttryck för SLO är när en tandhygienist korrigerar (Kurhila 
2004:10) patientens språk. Detta är en typ eller undergrupp av reparation 
(Schegloff et al 1977; Kurhila 2001:1086). Reparationer är en ”conversa-
tional resource that is used when the speakers have difficulties in reaching 
an intersubjective understanding. Repairs can be done when an utterance 
contains a problem, when the recipient has problems in comprehending, 
or when a speaker wants to revise her/his utterance or express her/himself 
more accurately (Kalin 1995:37).
 Forskningen om reparationer har visat att sådana finns i olika format 
som inte endast är mekanismer att korrigera utan även kan göra andra in-
teraktiva arbeten som exempelvis att behålla en samtalstur 
(Rasmussen&Wagner 2000). I studier som gäller reparationer görs en 
grundläggande uppdelning mellan egen- och annaninitierade reparationer 
och vems yttrande som repareras. Således finns fyra varianter; självinitie-
rad egen reparation, självinitierad annan reparation, annaninitierad egen 
reparation, annaninitierad annan reparation. Enklaste formen är den för-
sta varianten, när en person ersätter ett yttrande med ett annat yttrande, d 
v s avbryter sig själv med en annan formulering och därmed ”reparerar” 
det sagda.
 Rasmussen och Wagner (2000) fann i sin studie av samtal mellan vad de 
föredrar att kalla ”modersmålstalare” och ”främmandespråkstalare” att 
formaten på de reparationer som användes var desamma som tidigare 
forskning om samtal mellan ”modersmålstalare” visat 
(Rasmussen&Wagner 2000).174 De fann även att reparationsformaten 
fördelar sig på samma sätt så tillvida att självinitierade egenreparationer 
är vanligast och att annaninitierade annanreparationer är sällsynta, d v s 
att en person på eget bevåg reparerar vad samtalspartnern sagt. De fann 
också att egeninitierade annan reparation var sällsynta vilket är tvärtemot 
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vad som är en vanlig föreställning, nämligen att just den sortens reparatio-
ner skulle vara vanliga i samtal mellan modersmåls- och främmande-
språkstalare. Sammantaget menar Rasmussen och Wagner att de repara-
tioner som kännetecknar samtal mellan första- och andraspråkstalare är 
de där andraspråkstalaren självinitierar reparationen eller att första 
språkstalaren reparerar på initiativ av andraspråkstalare och att detta bör 
förstås som en ”hjälphandling” (Rasmussen& Wagner 2000).
 Inom ramen för formaten kan reparationer användas till att reparera 
sitt eget tal, korrigera sina språkliga inkorrektheter (lexikalt (ordval), 
morfologiskt (ordböjning) och fonetiskt (uttal)) på ett sätt som gör att 
”främmandespråkligheten” blir interaktionellt synlig 
(Rasmussen&Wagner 2000). Det finns exempel på att det är tandhygie-
nisten som synliggör asymmetrin i språkkunskap. Det finns ett fåtal tillfäl-
len (4) i materialet där patienten orienterar sig manifest till tandhygienis-
tens expertis i språket och ytterligare ett par där tandhygienisten går in 
och ”hjälper” språkligt, d v s explicit orienterar sig till patientens andra-
språksposition. Jag har inte tittat på självinitierade egenkorrigeringar från 
patienterna sida.
 Mannen (m) i utdraget nedan talar om sin fru som är den egentliga pa-
tienten vid detta besök. Hon har opererats. Han vet inte den korrekta ter-
men för vad som opererats och tandhygienisten fyller i ordet åt honom 
när han pekar och säger ”här”. Det är även så att mannen säger ”vad he-
ter det”. Han uttrycker att han har problem med att finna ord och främ-
mandespråkligheten blir interaktionellt synlig (Rasmussen&Wagner 
2000). Det sker vid två tillfällen. Det som diskuteras är patientens hälsa.

Exempel 8. man från Bosnien, 45 år
m ja har opererat här e:h ja vad heter den    
t sköldkörteln    
m ja    
t hm:    
m och hon kan inte äta bröd med glutfri vad heter den [(ohörbart)     
t [gluten[intolerans eller     
m ja    
 (5.0)  

Tandhygienisten ”hjälper” mannen ”på begäran” att uttrycka det han vill 
säga. Detta exempel får representera de situationer med liknande struk-
tur.
 Nästa exempel är tänkt att lyfta fram att också tandhygienisten kan 
synliggöra främmandespråklighet och att det kan ske subtilt.
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Exempel 9. kvinna från Iran, 41 år
p [ja.hh (1.0) därför efter den jag hade inte fått diabetes (.) men nu e det 

blir sakta sakta lite (.5)     
t [bättre mer och mer mm    
p [bättre ja  

Jag menar att patientens paus torde ha uppfattats av tandhygienisten som 
att hon sökte efter ord. Tandhygienisten verkar orienterad till hennes an-
draspråkstalaridentitet och går in och ”hjälper” när patienten ”söker 
ord”. Notera att patienten bekräftar att det valda ordet passade bra för 
vad hon menade att säga. Det finns således ett fåtal sådana samtalssitua-
tioner i de inspelade samtalen.
 Innan jag ger förslag på hur reparationer kan förstås, vill jag vända mig 
till de sekvenser som finns där tandhygienisten visar en SLO genom en 
korrigering av patienten vilket är betydligt vanligare i materialet. Det fö-
rekommer vid 31 tillfällen i 12 samtal175 att tandhygienisten på eget initi-
ativ korrigerar ett patientyttrande, d v s gör en annaninitierad annanrepa-
ration. Det sker således inte ”på begäran” exempelvis genom att yttrandet 
sägs tentativt. Jag vill nämna att denna typ av reparationer saknas i Ras-
mussens och Wagners korpus som gäller affärssamtal. Min tolkning är att 
det bör ha med aktivitetstypen att göra.
 Det finns inga explicita korrigeringar i materialet som exempelvis skulle 
kunna vara ”det heter inte så, det heter …” eller ”nu sa du fel”. Istället 
sker korrigeringarna implicit. Kurhila (2004) och Svennevig (2003a) har 
samma resultat. Det finns flera sekvenser där andra språkstalande patien-
ters yttrande avviker från ”standardsvenska” både ifråga om uttal, ordval 
och meningsbyggnad utan att dessa yttranden korrigeras (se även Kurila 
2001:1084). När det sker en korrigering, sker det genom att de ”bäddas 
in” i en sekventiellt ”next relevant activity” 176 i form av en repetition av 
patientens yttrande varvid yttrandet antingen utökas eller modifieras. 
Korrigeringen går omärkt förbi interaktivt sett (se Kurhila 2004; Svenne-
vig 2003). Korrigeringen sker då implicit genom att förstaspråkstalaren 
vid sin repetition modifierar det sagda.177 Vanligtvis bekräftas den modi-
fierade versionen i nästa samtalstur av andraspråkstalaren vilket tyder på 
att vederbörande är ”författare” till yttrandets innehåll (Svennevig 
2003:13). Svennevig föreslår att sådan repetition kan vara ett sätt att be-
kräfta att ett yttrande som kan vara öppet för tolkning p.g.a. sin form 
uppfattats på ett visst sätt och att det möjligen skulle kännas obekvämt 
för förstaspråkstalaren att säga något ickeideomatiskt eller ickegramma-
tiskt (Svennevig 2003a:16).
 Denna form av korrigering förekommer också i min studie. Jag vill ge 
ett exempel och reflektera över dels hur de görs men även när i betydelsen 
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inom vilken samtalstyp för att kunna säga något om hur reparationer i 
materialet relaterar till den institutionella aktivitetstypen, ett tandhygie-
nistssamtal.
 I detta första exempel har tandhygienisten strax innan frågat om ”det 
är bra med tänderna” och patienten har berättat att hon varit hos tandlä-
karen tre gånger.

Exempel 10. kvinna från Iran, 41 år.
p [ibland om de:n går någonting inne ?hh det känns ont     
t [och så känns det (.) gör det ont ja okej  

Jag menar att tandhygienisten korrigerar patientens yttrande och det sker 
implicit, inbäddat i en ”next relevant turn”, i en repetition som utökas 
med ett bekräftande ”okej”. Patienten säger ”känns ont” och det korrige-
rar tandhygienisten till ”gör det ont”. Nästa exempel visar kort på samma 
process.

Exempel 11. kvinna från Syrien, 42 år
t och så kan du se för annars kan du (.) får du ha ett nytt kort     
p m:mh    
t ifrån dom på socialen va    
p nej finns inte social-[ohörbart]     
t du får inte socialbidrag nu nä ja då är det då är det svårare ja då ska vi se 

ser vi hur mycket där och är vad de kostar

Situationen härnäst är att tandhygienisten och patienten talar om en tand 
som patienten har värk i som tandhygienisten just kontrollerar. Tandhy-
gienisten konstaterar att tanden ”gått sönder”. Då säger patienten att hon 
inte vill ta bort tanden. Så här föll orden.

Exempel 12. kvinna från Syrien, 42 år
p jag vill inte bort den bara [ohörbart]    
t [nä du ska (.) vi ska inte ta bort den    
p ja okej  

Tandhygienistens svar innebär en implicit korrigerings av patientens ”inte 
bort den” till ”inte ta bort den”. Två avslutande exempel visar samma 
mönster, hur tandhygienisten kan repetera vad patienten säger och samti-
digt korrigera något språkligt. Det kan även innebära en slags kontroll av 
sin förståelse.

Exempel 13. man från Bosnien, 45 år
t hur känns det (.) är det bra    
p det är bra ((pekar)) ont i här    
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t har du ont där    
p jag tror har en (.) hål eller  

Exempel 14.
t har du ont i den (.) tanden    
p jo det när jag (.) när jag den kallt vatten när dricker varm vatten så den 

är ont     
t så gör det ont där ja     
p  (ohörbart)   

Lukkarinen Kvist (2001) menar att i vissa situationer inom vården (främst 
vid diagnostisering) krävs språklig exakthet. I just de vårdsituationer den-
na studie gäller tycks ”ont” vara tillräckligt nyanserat, att då ställas mot 
andra uttryck som mola, värka, sticka, bränna, svida, ömma etc. som kan 
differentiera smärtupplevelser. Samtal går att genomföra utan tolk när be-
hov av exakthet kan uppfyllas genom förenklingar i tal.
 Min tolkning är att de korrigeringar som finns görs inom ramen för 
”tandhygienistsamtalet”. Annorlunda uttryckt, att de ”serve the institu-
tional aim of the conversation” (Kurhila 2004). Det sker 28 korrigeringar 
i tandvårdsrelaterade samtalssekvenser. Det sker även vid tre tillfällen in-
om ramen för småprat och det är i samma samtal. Detta stödjer tanken 
om att tandhygienisterna är klart orienterade till sin institutionella roll 
som tandhygienister. De korrigeringar som finns är implicita och går 
omärkt förbi i interaktionen. De korrigeringar som sker görs sammanflä-
tade med den institutionella aktiviteten (exempelvis fråga – svar – repeti-
tionssekvens). Det kan ofta, som Svennevig föreslår vara ett sätt att kon-
trollera förståelsen av ett yttrande. En institutionell snarare än en språklig 
orientering understryker samtalets institutionella natur som således inte 
riskerar att glida över i en språkpedagogisk undervisningsmiljö där expli-
cita korrigeringar eller annaninitierade egenkorrigeringar kan uppta flera 
samtalsturer och skapa sidosekvenser (Kurhila 2001:1108). Kurhila före-
slår att de implicita korrigeringarna tjänar till att ”aktivering” av andra 
identiteter än just de institutionella undviks. Tandhygienisterna undviker 
således att göra sig till ”språklärare” och relaterar inte heller till patien-
terna som ”inkompetenta” talare utan som patienter. Hade tandhygienis-
terna orienterat till SLO hela tiden borde korrigeringar ske var helst det 
ges en anledning men så sker inte. Jag vill även lyfta fram att också patien-
terna primärt orienterar till sin identitet som patient. Endast undantagsvis 
sker att en patient gör sin främmandespråklighet synlig genom att ”be om 
språklig hjälp”. Kurhila (2004) menar att själva kunskapsasymmetrin när 
det gäller det i stunden talade språket är alltid närvarande och denna alle-
städesnärvarande asymmetri möjliggör de implicita korrigeringar utan vi-
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dare förhandling. Detta innebär således inte att en orientering till språk-
kunskap är ständig eller fortlöpande.

Anpassning av språk och dubbelformuleringar
Ett annat uttryck för andraspråksorientering är förändringar eller anpass-
ningar som tandhygienisten gör med sitt sätt att tala som bygger på en 
orientering till att patienten är andra språkstalare. Detta kan ta sig uttryck 
i en strävan att tala långsammare än vanligt och även förändra ordvalet. 
Detta är två fenomen som tandhygienisterna i intervjuerna berättat att de 
gör men är svåra att beforska med den metod jag använt. En tandhygienist 
berättade att hon ibland i möte med arabisktalande patienter byter ut ut-
trycket ”borsta tänderna” till ”tvätta tänderna” eftersom flera av patien-
terna säger så. Flera informanter menar att ”man talar på ett annat sätt” 
ibland och att ”man går runt lite”. Eva sa att ”man förklarar på ett annat 
sätt” och ”förstår dom inte det ena så förstår dom kanske det andra”. Jag 
koncentrerar mig på vad som ger ”procedural konsekvens” och därmed 
ger möjlighet för mig att peka på detaljer i materialet.
 Ett sätt är att medvetet säga samma sak två gånger i direkt följd, en 
dubbelformulering178 eller genom att använda olika formuleringar. Dessa 
vad Svennevig (2003b) kallar ”reformuleringar” innebär att omformule-
ringen är mer eller mindre synonym med den ursprungliga formuleringen 
eller i det fall det gäller en fråga, ger ett ”kandidat svar” till en sluten fråga 
(ja/nej-fråga), ett föreslaget svar inom de föredragna svarskategorierna 
(ibid:2003b). På så vis kan man betrakta dem som föregripande reparatio-
ner (eng. pre – emptive repair) som så att säga föregriper problem både 
vad gäller förståelse och för andra- språkstalaren att svara på en fråga. 
Svennevig påpekar att det är enklare att svara på slutna frågor med angiv-
na svarsalternativ än att formulera ett självständigt yttrande.
 Jag vill ge ett exempel på detta genom att återvända till exemplet (2) 
ovan som gällde att det skulle bokas en tid och patienten var osäker på om 
han skulle åka till ”sitt land” på grund av kriget som pågick där. När en 
tidpunkt ringats in i resonemanget som förs, säger tandhygienisten att det 
blir i mitten av augusti. Patienten upprepar ”mitten” och tandhygienisten 
svarar honom genom att dels upprepa svaret en gång till men hon formu-
lerar även om sig, säger samma sak men på ett annat sätt. Annorlunda ut-
tryckt gör hon en annan initierad egenreparation.

Exempel 15. man från Makedonien, 49 år
t så men det blir i mitten på augusti    
p mitten     
t mitten på augusti så om en månads tid mh:m     
p ja tack så mycket    
t tack själv  
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I nästa exempel använder tandhygienisten tre sätt att uttrycka i princip 
samma sak, ömma, ont och tandvärk.

Exempel 16. kvinna från Kroatien, 58 år
t du har haft mycket (.) har dom varit ömma också     
p jag ska bedöva bättre     
t m: men har har dom varit lite ömma också alltså när du har     
p dom och dom bara     
t har du haft ont (.) ömma     
 (2.0)    
t du har haft haft ont riktig tandvärk  

Dubbelformuleringen går smidigt förbi. Jag vill inte utesluta att det kan 
ha även andra ”bottnar” än en andraspråksorientering som exempelvis 
att ordvalen har med facearbete att göra där eufemismer, nedtoningar av 
starkare uttryck kan vara en komponent. I nedanstående utdrag talar 
tandhygienisten om att använda tandstickor om kvällarna och formulerar 
sig på två sätt om hur detta kan utebli.

Exempel 17. kvinna från Bulgarien, 33 år
t för där är det ju så att det är lätt att man     
 (3.0)    
t man glömmer (.) man hoppar över    
 (27s)  

I nästa exempel syftar tandhygienisten på att tandläkaren vid nästa besök 
skall genomföra en viss behandling ”nu” vilket även formuleras som ”inte 
vänta”. Tandhygienisten arbetar i munnen med ett handinstrument medan 
de talar.

Exempel 18. kvinna från Colombia, 42 år
t han ska göra det nu alltså    
p mhm mhm    
t denna denna (.) så han ska inte vänta    
p m:m    
t nä utan han ska göra det nu ja m:    
 5.0    
t och det tycker jag är bra faktiskt    
p mhm

Detta sätt att tala har Svennevig (2003b) funnit i sin studie av samtal med 
andraspråkstalande arbetssökande. Han menar att det är ett sätt att ”hjäl-
pa” patienten i samtalet. Dock kan det ibland även innebära en styrning 
som hämmar patientens utrymme att formulera sig självständigt. Speciellt 
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i samband med frågor kan styrningen relatera till svar som är acceptabla i 
den institutionella kontexten. ”Hjälpen” kan därmed förstås som ett sub-
til genomdrivande av det professionella perspektivet i kombination med 
en strävan att öka patientens språkliga förståelse.

Förenklat språk och ”bruten svenska”
Något som är svårare att förstå i materialet är de (få) tillfällen som finns 
och som helt saknas i de studier jag har möjlighet att referera till (Kurhila, 
Svennevig, Rasmussen och Wagner, Kalin) nämligen att förstaspråkstala-
ren (tandhygienisten) upprepar något patienten sagt som är ”inkorrekt” 
svenska enligt gängse normer. Samtalet nedan har just börjat och rör att 
patienten hade ont efter förra behandlingstillfället.

Exempel 19. kvinna från Kroatien, 58 år
t du har haft ont riktig tandvärk    
p efter dom då     
t efter jag har hållit på [ja    
p [ja    
t m: (.) [m:    
p [(bättre bedöva bara    
t bättre bedöva ja alltså sen men sen är det så också Maria att det är inte 

(.) det är ju inte säkert att det hade hjälpt eh alltså bedövning du hade 
kunnat fått ont efteråt i alla fall men  

Tandhygienisten upprepar patientens yttrande ”bättre bedöva” utan att 
korrigera till det mer sammansatta ”det hade varit bättre att bedöva” eller 
liknande. Ett annat exempel ur ett annat samtal är när tandhygienisten 
upprepar vad patienten säger, att hon ”har fått bebis”. Vad dessa formule-
ringar har gemensamt är att det kan sägas vara förenklat talspråk som har 
drag av andraspråkstalande eller ”bruten svenska”. Frans Fanon 
([1971]1995:45) tar upp detta som ett fenomen som förekommer inom 
sjukvård. Han kallar sätt att tala för pidgin.179 Hans exempel är taget ur 
en läkares samtal med patienter som är ”neger eller arab” och läkaren 
börjar tala pidgin och säger ”du inte känna dig bra”. Läkaren gör det i en 
tro att det skall gå patienten tillmötes. Fanon lyfter fram det djupt proble-
matiska i detta sätt att tala. Avsikten är inte att förarga men i grunden 
”stänger det in” patienten i en social kategori. Till detta kommer, påstår 
jag att i de flesta fall har patienten inte de kunskaperna i det aktuella språ-
ket att hon/han kan bedöma situationen eller, i denna studies fall, tandhy-
gienistens språkanvändning. Patienten uppfattar därför inte att tandhy-
gienisten ”kan liksom sänka” sig som en tandhygienist uttryckte det med 
syftning på förändringar i sitt eget sätt att tala. Jag uppfattar sättet att tala 
som att tandhygienisten markerar att hennes position som förstaspråksta-
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lare inte är relevant utan att hon tveklöst prioriterar en annan, nämligen 
som tandhygienist. Genom att ”snappa upp” och upprepa patientens ytt-
rande markerar tandhygienisten att hon förstår patienten och att det cen-
trala i samtalet är att hon och patienten kan tala om det som utifrån den 
positionen är relevant. Resultatet blir detta pidgin språk som har negativa 
associationer. Fanon menar att språkliga förändringar av det slaget är 
”tecken på att mina relationer till mina medmänniskor börjar avmattas” 
och att alla patienter skall tilltalas på korrekt språk. Poängen Fanon gör 
är viktig och tydliggör att språkliga förenklingar kan värderas ur bredare 
perspektiv som rör förhållningssätt till patienters lika värdering. Min 
tolkning är att en språklig förenkling kan både vara en ”avmattning” in-
skriven i en rasialiserad relation, likaväl som en interaktiv lösning för att 
genomföra en behandling som är strukturerad av institutionella mål. Fa-
nons ståndpunkt, som jag grundläggande delar, kan därför relativiseras 
något. Jag anser att förenklat eller ”brutet” tal kan bedömas inom den in-
teraktiva kontexten och därmed inte nödvändigtvis ”stänger in” patienten 
i den specifika situationen. Vad Fanon visar är att vårdgivare, mot bak-
grund av sin professionellt grundade maktposition och faktiska rasialise-
rade diskurser inom vården, har anledning att använda ”brutet tal” med 
försiktighet.

Ickeverbal kommunikation – att tala synligt
Slutligen har jag funnit ickeverbal kommunikation som verkar kopplad 
till just en andraspråksorientering. Det är i form av gester och beröringar 
som kan uppfattas som medvetna handlingar (till skillnad från t ex att 
rodna) och därför kan bedömas vara fullt utvecklad kommunikation. Ett 
sätt att teoretiskt närma sig detta är att se verbal och ickeverbal kommu-
nikation som relaterade till varandra inom ett gemensamt teoretiskt ram-
verk (Streeck&Knapp 1992:12).
 Vanligtvis avser ”att tala” det som går under benämningen verbal kom-
munikation som använder det verbala språket (från latin, verbum – ord) 
(Allwood 1979:1). Utöver detta kan kommunikation också ske genom 
påverkan av människors syn, hörsel, känsel, lukt eller smak vilket då sker 
utan användning av talat eller skrivet språk som kan kallas ickeverbala 
kommunikationssätt (ibid:1). De båda kommunikationssätten kan även 
kombineras. I denna studie används begreppet med syftning på mänskligt 
beteende som fungerar som ett primärt medium (utan hjälpmedel), för 
kommunikation. Exempel på primära medium är röst, beröring, gester 
och kroppsrörelser (ibid:6).
 När det gäller forskning om ickeverbal kommunikation, har den visat 
att verbal och ickeverbal kommunikation arbetar tillsammans för att ska-
pa betydelse. Detta bygger på en helhetssyn på mänsklig kommunikation 
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som sammanför studiet av verbal och ickeverbal kommunikation i inter-
aktion (Streeck&Knapp 1992:4) inom ett gemensamt ramverk som utgår 
från att all kommunikation föregås av en interaktionsprocess som etable-
rar en ”focused gathering” (Goffman 1963). Det är inom denna ram, den-
na interaktivt skapade situation som kommunikationen sker. De talande 
etablerar sin gemensamma närvaro och ömsesidiga uppmärksamhet 
(Streeck&Knapp 1992:20).
 Även Charles Goodwin argumenterar för att analys av tal inte kan utgå 
från att tal är autonomt och isolerat från icke- tal som omger det, vare sig 
det gäller gester, konkreta artefakter eller själva talets sekventiella organi-
sation (Goodwin 2000). Han menar, i ett resonemang som jag ansluter 
mig till, att analys av tal bör väga in att talande människor simultant an-
vänder flera semiotiska resurser, d v s en rad olika teckenfenomen, varav 
tal endast är ett. Vid sidan av tal används kroppen, dels till gester men 
även för att visa orientering genom synliggörande av kroppen. Exempel-
vis, kan att se på varandra konstituera en ömsesidig orientering till varan-
dra och utgöra en interaktiv grund från vilken interaktionen kan ske. Det 
är denna ömsesidiga orientering som möjliggör andra teckensystem än tal 
att fungera som till exempel gester (ibid:1497).
 Goodwin visar att olika teckenfenomen ”läggs till” eller görs irrelevan-
ta i en fortlöpande föränderlig process, där de fortlöpande bereder eller 
utvecklar varandra ömsesidigt. Ett exempel kan vara att en pekande gest 
innebär att i ett visst tidsmoment synliggöra ett speciellt finger som i sin 
tur skapar en betydelse. Fingret förlorar efter ett visst moment denna fo-
kuserade funktion men finns ändå kvar på handen. Enligt detta synsätt 
uppnås intersubjektivitet genom samtidigt användande av olika semiotis-
ka resurser som tal, gester och kroppsligt visad orientering. Sammantaget 
innebär att gränsen mellan verbal och ickeverbal kommunikation närmast 
är analytisk. Båda arbetar således i samma syfte och inom samma interak-
tiva formation.
 I denna studie fokuseras kommunikation av information genom indexi-
kala gester som till exempel kan vara att peka (ibid:10) och även ikoniska 
gester som exempelvis ”illustrationer” av information (Allwood 2002:8). 
Jag intresserar mig för den typ av ickeverbal kommunikation som är bero-
ende av den verbala informationen och närmast kompletterar den 
(ibid:11). Ett par exempel avser att visa olika sätt som kan uppfattas som 
andraspråksorientering som är ickeverbala till sin karaktär; gester och 
beröring.
 Tandhygienisten i det första exemplet är enligt min bedömning oriente-
rad till patienten som andra språkstalare och hon gör medvetna handling-
ar för att komplettera den språkliga kommunikationen. Patienten är en 
kvinna i 30-årsåldern som migrerat till Sverige från Bulgarien. Hon upp-
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gav själv i den efterföljande intervjun att hon upplever sina kunskaper i 
svenska språket som begränsade. Tandhygienisten verkar använda ”syn-
ligt tal” vid flera tillfäller. Exemplet är taget efter det att behandlingen av-
slutats, tandstenen är borttagen och patienten sköljer munnen och tand-
hygienisten läser i journalen. När patienten sköljt färdigt torkar hon sig 
runt munnen med en liten papperservett hon haft i handen. Tandhygienis-
ten, som under sköljpausen även antecknat i journalen på skrivbordet ett 
par meter bort, går fram till behandlingsstolen och visar handgripligen en 
stor servett som patienten haft i knäet, genom att fatta tag i den ett ögon-
blick och släppa tillbaka den medan hon säger ”här har du annars, du kan 
torka med dom stora där”. Hon står snett framför patienten, vänd mot 
henne. Hon står kvar under tystnad (5 sek.) medan patienten torkar sig 
runt munnen med den stora servetten. Så här förlöper hela sekvensen vars 
struktur är fråga – svar. Sekvensen kommenteras i detalj nedan i fråga om 
”synligt tal”.

Exempel 20. kvinna från Bulgarien, 33 år
t m:    
 (4.0)
t ___fattar tag, släpper________
 här har du annars du kan torka (.) med dom (.) stora där    
 (5.0)     
t _________pekar på sin läpp____
 börjar det släppa lite grann här nu (.)
 _pek på pat´s läpp__
 där bedövningen     
 (2.0)    
p [det är bra    
t __cirkelgest____     ___cirkelgest____
 [börja gå bort (.) börjar det gå bort lite     
p nä nä     
t nä du känner inget [så va    
p [nä   

När tandhygienisten står framför patienten och frågar ”börjar det släppa 
lite granna här nu”, pekar hon samtidigt på sin egen överläpp med höger 
pekfinger. Patienten ser på henne tyst och frågande och besvarar inte den 
ställda frågan. Tandhygienisten pekar då lätt två gånger på samma ställe 
men denna gång på patientens överläpp samtidigt som hon omformulerar 
frågan inom samma yttrande som fortsätter ”där bedövningen”. Patien-
ten ser på henne hela tiden och säger sedan ”det är bra”. Samtidigt, i över-
lappning omformulerar tandhygienisten sin fråga igen ”börja gå bort, 
börjar det gå bort lite”. Hon upprepar sig med en mindre variation och 
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använder först verbets infinitivform. Samtidigt gör hon en utåtgående cir-
kelrörelse med sin högra hand i höjd med sin mun två gånger. Gesten tol-
kar jag som en illustration av att ”gå bort”. Nu svarar patienten ”nä nä” 
varpå tandhygienisten upprepar vad patienten sa men utökar också den-
nas svar när hon säger, ”nä du känner inget så va” och patienten avslutar 
sekvensen överlappande ”nä” som en bekräftelse på att tandhygienistens 
påstående var korrekt. Samtalet övergår sedan till ett annat tema.
 Exemplet visar på två olika men sammanhängande ”tekniker” tandhy-
gienisten använder i samtalet. Dels visar hon (fattar tag i servetten), dels 
pekar hon (på sin egen och patientens överläpp). Utöver det talar hon för-
enklat (meningsbyggnad, infinitiv form).
 Nästa exempel är ägnat att visa att tandhygienisten använder en berö-
ring för att informera vad hon talar om (tandköttsfickor). Beröringen pe-
kar ut och ger därför information om var de problematiska områdena 
finns. Exemplet startar när tandhygienisten gör en paus i depurationsar-
betet. Patienten är en kvinna som migrerade till Sverige från Albanien. Pa-
tienten har gått på specialistklinik för tandlossning och går nu på regel-
bunden så kallad stödbehandling vilket innebär tandstensborttagning och 
vid behov rådgivning om hur hon kan upprätthålla sin nuvarande orala 
hälsa. Utskriften av samtalet startar efter det att tandstensborttagningen 
avslutats och det är dags för patienten att skölja.

Exempel 21. kvinna från Albanien, 38 år
t så Sara     
 (1.0)    
t var så god och skölj    
 (12 s)    
t hur är det använder du borstar mellan tänderna också    
p mm [men     
t  [ja    
p e (.) det var en (.5) en vecka sen som jag inte (h)    
t ja så du har inte gjort det på en vecka nä för tänk på det (.) det är viktigt 

just för
 ___berör___________berör____
 dina så du inte får tillbaka dom här djupa tandköttsfickorna igen va    
 (1.0)    
 så det är jättebra om du gör det varje dag.    
 (7 min)  

Sekvensen startar med att tandhygienisten uppmanar patienten att skölja 
varpå patienten sätter sig upp och spottar och sköljer. Tandhygienisten sit-
ter med armarna i sitt knä bredvid behandlingsstolen. Efter några sekun-
ders tystnad säger hon ”hur är det, använder du borstar mellan tänderna 
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också”. Patienten ser på tandhygienisten, blundar och ler generat och sva-
rar ”mm, men det var en vecka sedan som jag inte” och skrattar till lätt. 
Tandhygienisten svarar snabbt att ”du har inte gjort det på en vecka nä, 
för tänk på det, det är viktigt just för dina, så du inte får tillbaka dom här 
djupa tandköttsfickorna igen va”. Precis när hon säger ”dina” berör hon 
två gånger vid patientens kind med sin vänstra hands pekfingers ovansida 
(d v s fingret är krökt och inte rakt/pekande). Här tillägger hon ”så det är 
jättebra om du gör det varje dag”. Sedan arbetar hon tyst vidare under 
flera minuter.
 I nästa exempel talar en tandhygienist med en manlig patient, ungefär 
45 år gammal, som migrerat till Sverige från Thailand. Samtalet utmärks 
av att vid flera tillfällen tycks ord och fraser bytas ut mot just pekande och 
gester. Patienten får även titta på en modell av en tand (presenteras inte 
här). Det är andra behandlingstillfället under en planerad serie av besök. 
Inför att behandlingen ska börja läser tandhygienisten i journalen för att 
se var i munnen (eg. i vilken s.k kvadrant eller fjärdedel) hon skall depure-
ra vid detta besök. Hon har just sänkt ned behandlingsstolen vilket gör att 
patienten ligger ned, närmast horisontellt. Hon sträcker sig efter journalen 
på en bänk bredvid behandlingsstolen, läser under tystnad ett par sekun-
der. Här börjar utskriften.

Exempel 22. man från Thailand, 45 år
t e: ska vi se:: (.5) hur det var    
 (3.0)    
t ja det är ju den tanden där uppe ja (.) du känner     
 (2.0) ((rullar fram till patienten))    
t                   pekar på p’s kind
 ingenting där (.) den där inne    
p ja    
t har du ont i den (.) tanden  

Tandhygienisten ”läser högt” i journalen ”det är ju den tanden där upp 
ja” och frågar ”du känner – ingenting där”. Det jag vill lyfta fram är att 
när tandhygienisten lägger ifrån sig journalen, rullar fram till patienten 
med stolen hon sitter på, omformulerar och delvis upprepar hon direkt 
”den där inne” medan hon pekar på patientens ena kind med två snabba 
rörelser med pekfingret. Det vill säga, hon både upprepar en del av yttran-
det och pekar för att förtydliga vad hon menar. Patienten svarar omedel-
bart ”ja” och tandhygienisten formulerar nästa yttrande ”har du ont i den 
tanden” vilket patienten bekräftar.
 Något senare diskuterar de denna speciella tand som det finns planer på 
(enligt patientens utsaga och notering i journalen) att den skall dras ut. 
Tandhygienisten har tittat på röntgenbilderna och rullar fram till patien-
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ten med stolen hon sitter på och säger ”den sitter ju inte i mycket ben, du 
har väldigt lite ben”. Utskrivet ser samtalet ut så här:

                                huvudskak
t den den sitter ju e: inte i mycket ben du har
 _______klor som
 väldigt li:te ben     
p m:    
t greppar__pekar på
 runt om benet är ju
 pat´s käke_greppar käken
 [detta här käkbenet    
p [ja ja    
t ja    
p det håller inte [bra    
t [nä
 _nickar_pekar på sig själv nickar_
 så att jag gör vad jag kan idag    
p m:    
t så får vi ju hoppas att du kan ha tanden    
p m:    
t lite till    
p ja    
t m:    
p det var bra    
                                              _drar ut_
t annars vet du (.) att då måste man (.) ta [ut
 tanden va     
p [ja ja ska     
t då ska vi se   

De ser hela tiden på varandra och just vid ”mycket” gör hon en gest, hon 
skakar lätt på huvudet. Samtidigt som hon säger ”lite” gör hon en illustra-
tion av ett käkben, med båda sina händer framför sig i brösthöjd. Hän-
derna, formade till klor, liksom greppar tanden i luften rytmisk 5 gånger. 
Patienten svarar ”mm”. Direkt efter pekar hon igen på stället där tanden 
sitter och fattar sedan lätt tag om patientens nedre käke och säger ”runt 
om benet är ju, detta här käkbenet”. Patienten bejakar ”jaja, det håller in-
te bra”. Tandhygienisten fortsätter ”nä, så att jag gör vad jag kan idag”. 
Hon nickar medan hon säger detta och pekar på sig själv och fortsätter, 
efter det att patienten svarat ”mm”, ”så får vi ju hoppas att du kan ha tan-
den lite till”. Patienten svarar ”ja det var bra”. Här fortsätter tandhy-
giensten med att säga ”annars vet du att då måste man ta ut tanden va”. 
Här lägger hon till en gest som illustrerar att ”ta ut”. Hon gör det genom 
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att lyfta sin högra hand till pannhöjd, knipa med tumme och pekfinger 
och göra en hastig rörelse nedåt som illustrerar att ”dra ut en tand”. Här 
svarar patienten ”ja jag ska” och tandhygienisten markerar att hon går vi-
dare till nästa moment när hon säger ”då ska vi se” och drar i lampan för 
att rikta in den.
 Jag argumenterar avslutningsvis för att tandhygienisterna i sina samtal 
använder sig av ickeverbal kommunikation som resurser i samtalet, på ett 
sätt som gör att de ”talar synligt”. Det är ett sätt att tala som används ifall 
patientens kunskaper i svenska språket uppfattas som knappa av tandhy-
gienisten och utgör ett slags kommunikativt hinder. Utifrån en konkret 
vårdsituation och dess behov, finner tandhygienisterna en interaktiv lös-
ning där ”prat” byts ut mot att ”se”, ”visa” och ”låta se”. Vad som upp-
nås är att behov av argumentation och tal minskar. Det är en ”teknik” att 
tala med ”en patient som inte talar mycket svenska” d v s en pedagogik 
som framstår som relaterad till en andraspråkstalarsituation. Pedagogi-
ken kan sägas vara den samma som tandhygienisterna använder i möte 
med patienter med vilka det uppkommer ”hinder” i rådgivningssituatio-
ner i betydelsen att patienten inte är tandvårdsorienterad. I sådana situa-
tioner kan tandhygienisten använda sin observation som resurs, fokusera 
på ”här och nu” och objektivera sin kunskap ”försymboliskt”.
 I nästkommande kapital sammanfattas analysen av migrationsrelatera-
de kategorier och fenomen i materialet och ställs i förhållande till tandhy-
gienistsamtalens skilda samtalstyper.
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K A P I T E L  1 0

SAMVERKAN MELLAN 
INSTITUTIONELL DYNAMIK 
OCH MIGRATIONSRELATERADE 
KATEGORIER OCH FENOMEN – 
VIDGADE SLUTSATSER

Inledning
I detta kapitel diskuterar jag mina slutsatser av de närmast föregående 
kapitlen. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till förståelsen av 
tandhygienisters arbete i mångetniska eller vad som även kallas mångkul-
turella samhällen. Fokus ligger på att, utifrån de två analytiska ingångarna 
praktik och diskurs, studera hur institutionella dynamiker i arbetet, sam-
verkar med frågeställningar och skeenden som vi förstår som relaterade 
till samhällets etniska mångfald, migration och (föreställningar om) kul-
tur. En första frågeställning är hur ”frågan om det mångkulturella” berör 
tandhygienisters arbete och hur detta kommer till uttryck. Den andra frå-
gan gäller tandhygienisternas diskursiva ramar i förhållande till ”det 
mångkulturella”. Den tredje frågeställningen är hur samtalen mellan 
tandhygienister och patienter precist går till. Fokus ligger på hur, vad jag 
sammanfattande kallar, migrationsrelaterade kategorier och fenomen 
framträder i samtalen. Avhandlingens fjärde frågeställning, som samman-
hänger med dess övergripande syfte, gäller möjligheter att kombinera 
jämlikhet/likabehandling med processer som är relaterade till migration/
etnicitet.
 Tillvägagångssättet har dels varit att intervjua tandhygienister, dels att 
observera och närstudera samtal. Jag har även intervjuat patienter. Under 
vägen har jag introducerat de teoretiska övervägandena som gjorts i möte 
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med det konkreta materialet samt gett en tolkningsram med vars hjälp jag 
velat förstå tandvårdsinstitutionen ur ett bredare socialt och historiskt 
perspektiv. De överväganden jag gjort har hämtats från den ”Verstehen-
de” sociologiska traditionen och från den post-strukturalistiska (diskursa-
nalysen) vilka tillsammans, dock utan att syntetiseras, uppmärksammat 
olika relevanta aspekter på institutionsnivå och interaktionsnivå. Jag kny-
ter även an till debatten kring olika ”mångkulturalismer” där jag relaterar 
till den kritiska- teoretiska samhällsforskningen.

Samverkansdynamik
I avhandlingen undersöker jag samverkan mellan institutionella dynami-
ker och frågeställningar och processer som vi förstår som relaterade till 
samhällets etniska mångfald, migration och kultur. Analysen visar att vad 
jag kallar migrationsrelaterade kategorier och fenomen, med få undantag 
finns i de direkt tandvårdsrelaterad samtalstyp, d v s i kliniskt arbetssam-
tal, tandvårdssamtal och rådgivning. Vidare framkom att den största 
gruppen av fenomen är vad jag kallar andraspråksorientering.
 Trots att etnicitet och kultur är etablerade begrepp inom tandvårdens 
diskurser i relation till patienter som är invandrare eller har utländsk bak-
grund, drar jag slutsatsen att vad som återfinns i materialet (någon slags 
”fenomen” befanns som framgått i varje samtal) inte är relaterade till pa-
tienten som ”invandrad person”, utan snarare främst som patient. När 
”nation och hemland” kommer på tal på patientens initiativ sker det i 
samband med att en besökstid skall bokas. I samma riktning pekar un-
dantagen, i den meningen att etnifieringar, småprat om nation/hemland 
samt tendenser till ”bruten svenska” är problematiska företeelser utifrån 
olika bedömningsgrunder.
 Det första fallet, att tandhygienisterna undviker etnifiering av sig själv 
interaktivt, sammanhänger med att ett enskilt tandhygienistsamtal, från 
samtalsdeltagarnas perspektiv, som aktivitetstyp (Levinson 1992), är in-
skrivet i den situationsövergripande sociala praktiken folkhälsoarbete. 
Detta har inkluderande anspråk i förhållande till patienter, varav följer att 
etnisk kategorisering görs irrelevant. När det gäller småprat om patien-
tens bakgrund, är det problematiskt eftersom det kan skapa olust och/el-
ler en känsla av att bli ”utpekad” för patienten, vilket patienter uppmärk-
sammade mig på. När det gäller ”bruten svenska” argumenterar jag ovan, 
med startpunkt hos Frans Fanon ([1971]1997), att det måste bedömas 
försiktigt och kan både användas som en interaktiv lösning i en samtalssi-
tuation och ha exkluderande implikationer.
 Också utforskningen av de andraspråksorienteringar som finns i mate-
rialet visar att de ”serve the institutional aim of the conversation” (Kurhi-
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la 2004) vilket gäller både de explicita formerna (”förstår du?”) och de 
implicita korrigeringarna/förståelsekontrollerna. Utifrån detta visar jag 
att både tandhygienisten och patienten orienterar sig till den institutionel-
la uppgiften och undviker att låta det vara generellt bestämmande om en 
patient de facto invandrat eller inte.
 När det gäller rådgivning drar jag slutsatsen att det avgörande för tand-
hygienistens del och hur rådgivning fortlöper i fråga om rådens format 
och även i fråga om så kallat facearbete, är i vilken mån patienten formu-
lerar sig som ett ”vetande subjekt”. Av materialet framgår att den ”förmå-
gan” inte skiljer sig mellan svenskfödda och invandrade personer på ett 
kategoriskt sätt. Utifrån en sådan grund är det inte rimligt att använda 
kategorin ”invandrarpatienter”. Det är inte heller rimligt med en genom-
gående kategorisering mellan ”invandrare” och ”svenskar” i termer av 
hur vederbörande relaterar till tandvården. Detta återspeglas i, att inte 
heller samtalstyper kan knytas till patienter i termer av ett eventuellt ”in-
vandrarskap” eller en generellt förekommande subjektsposition.
 Jag lyfter fram, att i frågan om samtalen i sin helhet, finns det samtal 
som endast består av de tandvårdsrelaterade samtalstyperna. De saknar 
småprat och privatvärld och därmed de ”öar av konversation” de utgör. 
Min bedömning är att dessa samtal är med patienter som invandrat. Detta 
kan delvis förstås mot bakgrund av att behandlingskontakten med tand-
hygienisten inte varit så mångårig. Detta förhållande kan tolkas som att 
den institutionella uppgiften är överordnad och strukturerande. Jag vill 
uppmärksamma att, mot bakgrund av att de tandvårdsrelaterade samtals-
typerna, förankrade i den institutionella uppgiften, karaktäriseras de av 
att tandhygienisten har den interaktiva kontrollen (avseende turtagning, 
samtalsutrymme, agendasättning), riskerar dessa samtal att till sitt hel-
hetsintryck, av patienten uppfattas som otillbörligt auktoritära eller icke-
resonerande. Jag föreslår inte att tandhygienister skulle ”krydda” med 
småprat på eget initiativ utan endast fästa uppmärksamheten på möjlig-
heten att med en utgångspunkt i den institutionella uppgiften öka sin 
känslighet för samtalens interaktiva karaktär.180 Det sätter ljuset på tand-
hygienisternas starkare maktposition och tandvårdens delaktighet i de 
”moraliska vetenskaperna”. Jag återkommer nedan till den etiska dimen-
sionen.
 Frågan gäller nu att kunna begreppsliggöra samverkan mellan det insti-
tutionella samtalets dynamik och migrationsrelaterade kategorier och fe-
nomen. Ovan introducerade jag en möjlighet att, med hjälp av Foucault 
([1976]2002a), bena upp i processerna i det institutionella samtalet så att 
de framträder som en samverkan/interferens mellan två ordningsprinciper 
eller maktregimer, som Foucault menar överlappar varandra historiskt. 
Med ett sådant synsätt har vi att göra med en institution (tandvården), 
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vars historiska uppkomst ytterst sett kan härledas ur en princip Foucault 
kallar ”sexualitetens analytik”. ”Sexualitetens analytik” står som en sam-
manfattande beteckning på de analyser och den befolkningspolitik vars 
kärna är könet och kunskapen om det. De processer som emanerar ur 
denna princip, biomaktens praktiker och tekniker, sammanfaller och in-
terfererar, sedan 1800-talets mitt, med en annan ordningsprincip. Han 
kallar den ”blodsmakt”, en blodstematik eller blodssymbolik, som tidvis 
funnit ”vissa förankringspunkter” med befolkningspolitiken som rörde 
sig på gränsen mellan biologi och ekonomi (Foucault [1976]2002a:149f). 
Foucault skriver att denna tematik har ”kallats in” för att ”ge liv åt och 
med sin tunga historiska prestige bära upp” befolkningspolitiken (ibid).
 Jag tolkar ”blodsmakt” brett och som ett samlande begrepp som syf-
tande på kulturaliserande och rasialiserande praktiker inom institutioner 
och syftar även på andra processer som är relaterade till migration. Jag 
väljer därför att sammantaget kalla dynamiken för ett ”migranten-i-fol-
ket” tema. Jag anser att det är meningsfullt, att på detta vis skilja mellan 
dessa ordningsprinciper i analytiskt syfte och låta dem uttrycka de två dy-
namiker studien intresserat sig för. När det gäller relationen dem emellan, 
anser jag att temat ”migranten-i-folket” och dess roll i materialet artikule-
ras inom ramen för biomaktens dynamik. Dock på två skilda sätt.
 Innan jag kommenterat samtalsmaterialet vill jag, utifrån idén om två 
samverkande ordningsprinciper, först erinra om de texter som vänder sig 
till vårdpersonal som nämndes i avhandlingens inledande kapitel. I dessa 
texter är processer och fenomen relaterade till migration, etnicitet och 
kultur summariskt behandlade och är artikulerade inom ramen för insti-
tutionens behov. ”Invandrare” blir i texterna en kategori som kan fångas 
med viss karaktäristik och ett kärnbegrepp är just kultur, använt på ett å 
ena sidan förenklat och, å andra sidan överdimensionerat och kulturalise-
rande sätt. Detta kulturbegrepp är djupt problematiskt eftersom det ”an-
vänts och används fortfarande med ideologiska implikationer bland annat 
i relation till nationalism, kolonialism och tidigare rasmässiga och numera 
etniska hierarkier” (Öhlander 2005). Dessa diskurser, sätt att tala och 
skriva om ”invandrare” har historiskt etablerats under kolonialismen 
dock delvis i andra former (Öhlander med referens till Hall 1992, Tesfa-
huney 1998 och Klein 2000). Trots att det finns både kontinuitet och dis-
kontinuitet, är inslagen av kontinuitet, enligt min mening mest centrala 
att uppmärksamma. Att ”det i dag, inom bland annat hälso- och sjukvår-
den, används sätt att tala om annorlundahet, avvikelser och främmande 
kulturer som en gång etablerades i helt andra ekonomiska, maktmässiga 
och ideologiska sammanhang” (ibid). Det finns således inslag som ”kvar-
lever i de sätt att tala som färdats genom historien” (ibid) som utgör en 
anledning att kritiskt granska dessa diskurser, sedda i ljuset av den post-
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koloniala debatten (jfr Ålund 1997:11). Som påpekats har detta förenkla-
de essensialistiska kulturbegrepp en vid utbredning i vardagliga och insti-
tutionella sammanhang i Sverige och hänförs till ”invandrare” (Ålund 
2000) och framhärdar trots stark kritik utifrån en teoretisk grund 
(Rattansi 1992; Osman 1999; Blommaert 1987). Texterna kan sättas i 
samband med vårdens behov av kunskap och praktisk vägledning i möten 
med patienter men som Öhlander (2004; 2005) skriver skapas inlåsning i 
identiteter som hindrar patienter från att utöva sitt aktiva patientskap.
 Utifrån idén om samverkande ordningsprinciper, anser jag att temat 
”migranten-i-folket” är inordnad och ”läst” inom biomaktens behov av 
kunskap. ”Invandrare” blir en kategori som kan fångas med viss karaktä-
ristik. Man kan, som Foucault, uttrycka det som att temat är ”inkallat”. 
Jag sätter således denna missriktade kunskapsproduktion i samband med 
den kunskapsproduktion som är en aspekt av den historiskt framväxta 
biomakten som tagit sig olika institutionella uttryck (eg. institutioner som 
skola, mental-, social- och sjukvård). Denna kunskapsproduktionen sam-
verkar tidvis med en ”blodsmakt”, den jag valt att kalla ”migranten-i-fol-
ket” tema, som i grunden är ett uttryck för den rasism som varit inskriven 
i den moderna statens mekanismer (Foucault 2003:254). Sett ur detta per-
spektiv, framträder välfärdsinstitutionernas förhållande till ”invandrare” 
som en av en rad av kategoriseringar som institutionerna gjort i förhål-
lande till sina målgrupper, som exempelvis ”arbetarklassen som sådan, 
barn och ungdomar, fattiga och äldre” (Öhlander 2005:16) ”Invandrare” 
framstår inte som specifika, utan som en av flera vetenskapliggjorda grup-
per. Teoretiskt sett berör jag således interaktionen mellan ”ras” och klass. 
Jag vill därmed knyta an till diskussionen om hur etnicitet samverkar med 
klass och återigen lyfta, hur klass blir läst genom etniska kategorier. I det 
empiriska intervjumaterialet framstår just social klass, och därmed pa-
tientens socioekonomiska situation och maktresurser, som avgörande för 
om en invandrad patient uppfattas som representant för ”det problema-
tiska invandrarskapet”. Det finns således anledning att påstå att ”invand-
rare” och ”invandrarpatient” i första hand betecknar en fattig person med 
få maktresurser.

Likabehandling och moraliska gränser
I det empiriska samtalsmaterialet, i likhet med i texter för/av vårdperso-
nal, är biomakten en överordnad princip i den meningen, att både tandhy-
gienisten och patienten är orienterade till den institutionella uppgiften. 
Dock finns det en väsentlig skillnad. Samtalen visar nämligen en annan 
aspekt i relation till temat ”migranten-i-folket”, som skiljer dem ifrån vad 
analysen av texter visar. Skillnaden gäller hur tandhygienisterna verkar 
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uppfatta relationen mellan ”etnisk och kulturell tillhörighet” och patien-
tens tandvårdbeteende eller preferenser. Samtalen visar att det som fram-
står som avgörande för tandhygienisterna inte är en sådan tillhörighet, ut-
an är istället i vilken mån patienten förmår positionera sig som vetande 
subjekt eller annorlunda uttryckt orientera sig mot tandvårdsproblema-
tik. Alla personer som invandrat är således inte ”invandrarpatienter”. 
Detta gäller även till viss del vad som framkom i intervjuerna. Tandhygie-
nisternas resonemang, så som de kommer till uttryck i intervjumaterialet, 
har dock en dubbelhet i denna fråga. Dubbelheten ligger i att de, å ena si-
dan, avgränsar sig och ger uttryck för dynamik och föränderlighet (till ex-
empel gällande mat- och hygien- och vårdsökningsvanor) i möte med 
tandvården. De ger också uttryck för att det faktum att en patient invand-
rat inte med självklarhet har en generellt bestämmande betydelse. Det kan 
däremot ha en reell inverkan på patientens faktiska språkkunskaper och 
erfarenhet av tandvård/tandhygienister. Å andra sidan finns, parallellt 
med detta, tendenser att ”kulturalisera” och/eller använda sig av diskursi-
va referenser som ”kvarlever i de sätt att tala som färdats genom histori-
en” (Öhlander 2005) ibland med orientalistiska inslag. Detta gäller reso-
nemang med ett mer vidgat ämne än själva behandlingssituationen och 
inbegriper frågor kring religion och genusrelationer. Jag uppfattar dubbel-
heten som ett resultat av att temat ”migranten-i-folket” kallas in som för-
klaringsgrund i de vidgade resonemangen. I de resonemangen framstår 
”invandrare” som ett tecken (Öhlander 2004) för ”problematik”, i termer 
av ännu inte insocialiserad i tandvårdens arbetssätt (inklusive boknings- 
och betalningssystem) och med en ”outvecklad” relation till tandvården.
 I intervjuerna finns således inslag av temat ”migranten-i-folket” och en 
följdfråga är i vilka sammanhang de kommer till uttryck. De kommer till 
uttryck när problematiska situationer skall beskrivas eller förstås. Dessa 
situationer ligger på gränssnittet mellan tandvårdsorganisationens och 
patientens livsvärld. Det är när patienten fallerar i förhållande till de insti-
tutionella målen och aktiviteterna eller avviker från dem som temat aktu-
aliseras. Detta görs som framgått i moraliska ordalag. Ett sätt att belysa 
vad som sker, är att se det utifrån att tandhygienisternas arbete ingår i de 
moraliska vetenskaperna. Vid sidan av annan medicinsk-vetenskaplig 
verksamhet är det en ”föreskrivande apparat” som anger ”regler” och 
syftar till subjektifieringsprocesser eller självomvandling. Själva föreskri-
vandet görs utifrån en empirisk kunskap (Beronius 1994). Subjektifie-
ringsprocessen innebär att lära ”hur man gör” och ”vad som är bäst” och 
följa dessa anvisningar som ett ”moraliskt subjekt”, eller vad jag valt att 
kalla ett ”vetande subjekt” för att fånga den bredare processen av själv-
omvandling (subjektifiering), som går utöver att följa handlingsregler. Pa-
tienten bibringas ett förhållande till sig själv. När det gäller moraliska 
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subjekt, har Goldberg (1993) visat, att i det modernas begreppsliggöran-
det av moralisk personlighet och subjektivitet, finns förståelser av förete-
elser som etnicitet/”ras” historiskt invävda. Etnicitet/”ras” är också invävt 
i de olika exkluderingssätt som gjorts ”naturliga” i en eurocentrisk själv-
syn och definierande av andra och i dess idé om rationalitet och förnuft. 
Vad som händer när en patient inte ”lyckas”, förblir ovetande, är att pa-
tienten överträder en gräns som uttrycks i termer av etnicitet/”ras”, för-
stått biologiskt och/eller socialt och kulturellt (ibid). Möjligen kan man 
säga att det ”kulturliga” är alternativet som ställs mot det ”naturliga” och 
normala.
 Innebär detta att det är en motsägelse mellan att, å ena sidan undvika 
etnifieringar och ha inkluderande anspråk och en strävan efter att göra 
etnisk kategorisering irrelevant och samtidigt ge uttryck för gränser i ter-
mer av kultur? Nej, inte enligt min tolkning. Jag hänför istället till den 
dubbelhet och komplexitet som utgör det förebyggande arbetets grund-
läggande och formerande villkor. Begreppet aktivitetstyp kommer igen till 
nytta och jag upprepar vad jag påstod ovan. Ett tandhygienistsamtal, som 
aktivitetstyp, är inskrivet i den situationsövergripande sociala praktiken 
folkhälsoarbete, som har inkluderande anspråk som går utöver etnicitet. 
Folkhälsoarbetet är ett moraliskt arbete och när moraliska gränser passe-
ras, kallas ”migranten-i-folket” temat in, för att ge gränsen ett namn. Ett 
alternativt sätt att uttrycka detta, skulle kunna vara att temat ligger latent, 
och sätts i arbete när en moralisk gräns passeras.
 Uttryckt i den mer diskursanalytiskt orienterade språkdräkten, handlar 
det om att diskursen erbjuder patient- eller subjektspositioner som vetan-
de subjekt. Förståelsen av det vetande subjektet (personen) med dess 
koppling till moral, innefattar en förståelser av etnicitet/”ras”. Detta gör 
att förflyttning till just denna subjektsposition hindras eller omöjliggörs 
(Skeggs [1997]1999:28) i dess samverkan med etnicitet/”ras” i samspel 
med andra sociala relationer som grundar sig på genus och klass. Detta 
kan förklara varför patienter som invandrat och som inte är ”problema-
tiska”, inom den etablerade diskursen inom (tand)vård, uppfattas som 
undantag, atypiska ”invandrare” eller som försvenskade.181 Det motsva-
rar även det ”inslagningsfenomen” Bauböck (2001) diskuterar som, över-
fört till en vårdkontext, låter ”patient” sammanfalla med ”nationell 
svenskhet” och därigenom skapar en motsättning mellan att vara ”patient 
i vården” och ”invandrare i vården”.
 Jag uppfattar dubbelheten, att både ”kulturalisering” och resonemang 
som ger uttryck för avgränsning och föränderlighet förekommer, som 
knuten till två nivåer, vårdens praktik och vårdens diskurs. De avgränsade 
resonemangen i materialet har en närmare anknytning till vårdens prak-
tik. En möjlig tolkning är att de bygger på erfarenhetsbaserade praktiker i 
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ömsesidig närvaro med patienten. Här kan Schutz ([1932]1999) sociala 
ontologi, i vilken han låter ”vi-relationen” innebära en fortlöpande om-
prövning av ståndpunkter i förhållande till ”den andre”, belysa den as-
pekt av patientrelationen som gäller tandhygienisters tillfälle att reflektera 
över patienter.182

 I sin undersökning av den vardagliga livsvärldens struktur, menade 
Schutz att erfarenheten (1973:61) av den är stratifierad tidsmässigt, rums-
ligt och socialt (Schutz 1932; 1973) och utmärks av olika grader av di-
rekthet, nåbarhet och möjlighet att påverka för aktören. Han skiljer mel-
lan olika typer av sociala relationer. En specifik relation, en vi-relation 
kan konstitueras ur en grundläggande inställning till den andre, ”du-in-
ställningen”. Den definieras ”som den särskilda intentionaliteten hos de 
akter i vilka jaget, så länge det lever i dem, erfar existensen av ett du i form 
av ett ursprungligt jag” (Schutz&Luckmann 1973:63).
 Schutz skiljer ut den ”rena” vi-relationen som avser endast själva med-
vetandet om den andres existens. Den avser inte den andres övriga karak-
täristika, men däremot hur den är orienterad till mig, d v s vilka basala 
drag vår relation har, till exempel om vi är en tandhygienist och en patient 
eller vänner. Med andra ord kan parterna i en vi-relation framstå för var-
andra på olika konkretiseringsnivåer med i varierande tidsmässiga, rums-
liga och sociobiografiska perspektiv som kan uttryckas i olika djup av 
levd subjektiv erfarenhet och omedelbarhet av relationen. Det avgörande 
draget i en vi-relation är dess omedelbarhet i tid och rum som grundar sig 
i att den andra är kroppsligt närvarande vilket innebär att den andres alla 
utryck, gester, utseende, rörelser etc. är tillgängliga för observation och 
tolkning.
 Draget av omedelbarhet i vi-relationen möts av en annan aspekt, nämli-
gen det att till var situation vi träder in i, tar vi med oss våra kunskaper 
som är våra ”sedimenterade” erfarenheter. I detta ingår även typifieringar 
av människor och kunskaper i ett (aktuellt) språk och eventuella tidigare 
erfarenheter av den andre. Det specifika i vi-relationen är att den kropps-
liga närvaron gör att under dess lopp använder vi kunskaperna och ”tes-
tar”, modifierar och uppnår ny erfarenhet och ”nya tolkningsscheman om 
duet” (Schutz 1932:151). Tolkningsschemats ”förråd av erfarenheter av 
duet berikas i varje ögonblick av viet och förändras också genom ständiga 
korrektioner” (ibid:151). Dessa förhållanden har viktiga följder när det 
gäller konstruktion av kunskap. Att omgivningen är gemensam i vi-rela-
tionen medför att man alltid kan verifiera resultaten av sin tolkning av så-
väl omgivningen som duet, man kan ”utfråga duet”. Häri ligger således 
praktikers styrka och erfarenhet i vilken det ligger en kritisk och begrepps-
genererande potential.
 Texter som vänder sig till vårdpersonal med en förenklad kultursyn 
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motsäger på så vis vårdpersonalens egna erfarenheter i deras dagliga 
praktik genom att inte ge utrymme för de mer komplexa processerna och 
de interaktiva lösningar man använder sig av.183

 När det gäller resonemang kring kultur i materialet, som jag uppfattar 
som mer praktiknära, rör sig dessa ”på ett gränssnitt” mellan patientens 
livsvärld och tandvårdens institutionella uppgift. Jag menar att tandhygie-
nisternas förståelse av kultur har en direkt bäring mot patientens relation 
till tandvård. Just mot denna bakgrund är det angeläget att söka ett kul-
turbegrepp som är empiriskt användbart och kan uttrycka den avgräns-
ning tandhygienisterna gör. Jag vänder mig nu till den frågeställningen.

Begreppet kultur – teoretiska implikationer på empirisk grund
Jag gör två iakttagelser i fråga om tandhygienisternas sätt att relatera till 
patienters kulturella och etniska identitet så som den kommer till uttryck i 
tandhygienisternas praktik och till viss del även i intervjuer. Jag förordar 
en slags empiriskt grundad avgränsning i begreppsanvändningen. Jag me-
nar att detta görs bäst relaterat till ett kulturbegrepp som är kopplat till 
aktörskap. Vad som sociologiskt förstås som ”kultur” kan uttryckas som 
livsvärlden som en ”horisontbildande kontext för förståelseprocesser” 
(Habermas [1982]1995) d v s de meningssammanhang ”med vars hjälp 
människor tolkar och förstår sin situation och sin omgivning” 
(Alvesson&Sköldberg 1994). Den avgränsning tandhygienisterna och pa-
tienterna gör, vill jag med Habermas ([1982]1995) ord kalla ”det situa-
tionsrelevanta utsnittet av livsvärlden”. De relaterar således till ett ”ut-
snitt”. Att i samband med patientsamtal tala om ”kultur” vore s a s för 
”stort” och missvisande. Själva ”utsnittet” utgörs av en tematisering ge-
nom att ”(åtminstone) en av deltagarnas intressen och handlingsmål; det 
ringar in ett relevansområde av tematiserbara situationselement” 
(ibid:126). Jag visade i kapitel 8 (avsnitt om rådgivning) att tandhygienis-
terna och patienterna skapar ett samförstånd i en gemensamt definierad 
situation. I vissa fall sker detta genom tandhygienistens försorg i kommu-
nikativa pedagogiska grepp jag begreppsliggjort utifrån Schutz som kon-
kreta objektiveringar och försymbolisk kommunikation och tillika ”för-
ståelseinriktad kommunikation” i Habermas’ anda.
 Samma slags avgränsning menar jag kommer till uttryck i tandhygienis-
ternas resonemang i intervjuer kring patienterna. Möjligen kan Habermas 
grundläggande distinktion mellan livsvärld och (yttre) värld belysa av-
gränsningen. Genom en sådan distinktion förmår han skilja mellan sam-
talet om (den yttre världen) och varur (livsvärlden) det hämtar sina resur-
ser (ibid:122) vilket gör att de inte ”sjunker in i” varandra, vilket jag me-
nar att de gör i förenklade kulturbegrepp. Tematisering innebär att något 
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ur livsvärlden lyfts fram och görs tillgängligt för deltagarna och i situatio-
nen blir ett relevant utsnitt (ibid:127). Habermas skriver vidare:

”Endast det som på detta sätt görs till beståndsdelar av en situation hör till 
de fritt tematiserbara förutsättningarna för de kommunikativa yttrandena 
med vilka interaktionsdeltagarna försöker nå en inbördes förståelse av nå-
got i världen. Dessa situationsberoende förutsättningar utgör visserligen en 
nödvändig men inte tillräcklig kontext; de räcker inte för att komplettera 
standardiserade språkliga uttrycks bokstavliga betydelse till en texts full-
ständiga bestämda betydelse. Därför är det på sin plats att skilja mellan situ-
ationskontext och livsvärldskontext.” (Habermas [1982]1995:127)

Vidare, skriver Habermas att:

”Bara det utsnitt av livsvärlden som är relevant för en bestämd situation bil-
dar en fritt tematiserbar kontext för de yttranden med vilken kommunika-
tionsdeltagarna gör något till en värld” (Habermas [1982]1995:128).

Sammantaget förutsätter tandhygienisternas praktik en differentiering av 
vokabulären inom området migration och hälsa, när frågor kring kultur 
skall begreppsliggöras. En avgränsning är den som gäller att uttrycka de 
”punkter” eller kontingenta situationer, där en patients livsvärld tangerar 
tandvårdsrelaterade frågor. Dessa punkter, utsnitt ur patientens livsvärld 
framstår snarare som relaterade till/lästa genom patientens relation till, 
och erfarenhet av tandvård, än som ”kulturell” i en bredare bemärkelse.

”Kulturell sensitivitet” och andra begreppsliga deriveringar.
I detta sammanhang vill jag aktualisera begreppspar som ”kulturell kom-
petens”, ”kulturell sensitivitet”, ”transkulturell vård” och andra be-
greppsliga deriveringar som uttrycker formalisering av arbetsmetoder och 
förhållningssätt (Öhlander 2005:13) speciellt inom vård och omsorg (för 
en kritisk diskussion med inriktning mot socialt arbete, se Kamali 2002).
 Det är främst i anglosaxisk litteratur (och den som funnit sin inspira-
tion där) som dessa begrepp återfinns. Kulturell kompetens, översatt från 
engelskans ”cultural competence” uppfattas som en strategi att eliminera 
de skillnader i fråga om vård som är associerade till sämre vårdkvalitet 
vid en rad diagnoser och som inte kan förklaras med skillnader i tillgång 
till vård (Formicola et al 2003; se även Betancourt et al 2003). Problem-
källor återfinns på en rad nivåer. Man kan utmönstra, som Betancourt 
gör, angående USA, (hälso-) systemnivå eller organisatorisk nivå, institu-
tionell eller strukturell nivå samt individuell nivå. På organisationsnivå 
syftar ”kulturell kompetens” till att råda bot på brister i vad som brukar 
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kallas mångfald inom organisationers ledning och inom personalgrupp/
studentgrupp. Strävan uttryck i termer av att personal/studenter, plane-
ring och ledning av verksamhet bör ”återspegla samhällets etniska och 
kulturella sammansättning”. En strukturell strategi, å andra sidan kan ex-
empelvis gälla tolkservice för patienter och förtydligande av ”vårdked-
jor”. När det gäller den individuella vårdgivaren handlar ”kulturell kom-
petens” om strategier mot ”provider bias”, fördomar om eller mot mino-
riteter samt en större klinisk osäkerhet i möte med sådana patienter (Be-
tancourt et al 2003).
 Det problematiska med begreppet är, enligt min bedömning, utöver att 
det ofta bygger på en förenklad kultursyn, just att det har ambition att 
”vara verksamt” utanför sin begreppsliga räckvidd och riskerar att redu-
cera strukturella problem till ”kulturella” inom specifika grupper av män-
niskor (se även Swendson&Windsor 1996). Jag tror i korthet inte, att be-
greppet tillför analytiska redskap och inte heller i förlängningen strategier 
som inte redan fångas i tydligare ”strategier/begrepp”, exempelvis diskri-
mineringslagstiftning (inom arbetslivet och i övrigt) och rättighet till tolk 
för patienter som är i behov av det.
 När det däremot gäller ”kulturell kompetens” på individuell nivå, d v s 
utbildning som skall motverka diskriminering och stereotypisering av pa-
tienter och som syftar till att motverka klinisk osäkerhet, vill jag inte 
bortse från att det finns ett värde i att vårdpersonal och vårdutbildningar 
diskuterar dessa frågor, inklusive sin egen position, ökar sin självreflexivi-
tet och skaffar sig kunskap om komplexiteten av kulturbegreppet. Dock 
återstår samma problematik som ett flertal författare fört fram (se 
Swendson&Windsor 1996; Fuller 1996). Det är en risk att reducera kom-
plexa sociala, politiska och ekonomiska processer till en fråga om social 
interaktion (och sensitivitet) och att kulturförståelsen riskerar att bli de-
kontextualiserad eller avskild från övriga processer. Risken innefattar 
även att kultur och kulturella skillnader fokuseras. Det leder till att etnici-
tets, genus- och klassdimensioner osynliggörs, d v s att samverkan mellan 
olika sociala relationer osynliggörs.184

 I nästa kapitel knyts de empiriskt grundade slutsatserna och diskussio-
nen kring kulturbegreppet till avhandlingens övergripande intresse som 
rör frågan om möjligheter att kombinera jämlikhet/likabehandling med 
processer som är relaterade till samhällets etniska mångfald, migration 
och kultur i vårdsammanhang. Tanken är därmed att anlägga ett perspek-
tiv med utgångspunkt i intresset för övergripande samhällsfrågor från den 
kritiska traditionen och korsa den med intresset för folkhälsoarbete och 
det moderna samhällets maktformer som Foucault synliggjort.
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K A P I T E L  11

SLUTORD; TEORETISKA OCH 
PRAKTIKRELATERADE REFLEKTIONER 
PÅ EMPIRISK GRUND

Med bäring mot (tand)vård och substantiella rättigheter
Diskussionerna kring mångkulturalismer som förs av sociologer, demo-
kratiteoretiker, filosofer och statsvetare, fokuserar skilda begrepp och in-
tresserar sig för olika nivåer kring ”det mångkulturella”. Jag tar mig frihe-
ten att överföra logiken i resonemangen som förs på hög abstraktionsnivå 
till konkret (tand)vårdskontext. Demokratiska beslutsprocesser som gäl-
ler lagstiftning, äger sin parallell i vårdsituationens beslutsfattande. Jag 
låter därmed Habermas tankar om autonom delaktighet i beslutsproces-
ser likaväl som synen på livsvärlden och kultur överföras till konkreta 
vårdsituationer då sociala rättigheter omsätts till substantiella. Även Bau-
böcks kritik av ett pågående ”inslagningsfenomen” kan appliceras på vår-
dens institutioner. Vad Habermas och Bauböck visar är att det som fram-
står som ”det universella” inte är neutrala värden. De visar möjligheten 
till vad Habermas kallar en vidgning av horisonten, eller varför inte en 
vidgning av vårdgivarens horisont, som kan ske när ”det partikulära” har 
tillfälle att formulera sig och vara ”fullvärdiga deltagare i den sociala in-
teraktionen” (Fraser 2002). Detta bygger på förutsättningar också i ter-
mer av omfördelning och resurser som ger möjlighet att agera. Det inne-
bär en inkluderande universalism, som inte reflexmässigt utgår från att 
särart alltid är verksam utan snarare skapar ett utrymme för egen formu-
lering av när och på vad sätt ”en skillnad gör en skillnad”. Nancy Fraser 
har lyckat formulera detta med ett rakare språk som jag väljer att citera.
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”I vissa fall kan den [underordnade parten] behöva avbördas en överdrivet 
tillskriven eller konstruerad särart. Andra gånger kan det vara nödvändigt 
att uppmärksamma en särart som tidigare inte varit erkänd. I ytterligare an-
dra fall måste man kanske förflytta fokus till härskande eller gynnade grup-
per och sticka hål på deras särart som felaktigt har fått gälla som allmän 
norm. Alternativt kan man behöva bryta ned just de termer som de tillskriv-
na skillnaderna för närvarande beskrivs i ” (Fraser 2002:198).

Flera av teoretikerna pekar i samma riktning, mot gränsöverskridande 
processer vars begreppsliggörande vi kämpar med, eftersom de uttrycker 
förmenta paradoxer, att förena likhet och skillnad. Jag har sökt en tanke-
figur som låter sig appliceras på (tand)vård, en figur som likt en svävande 
mobil kan hålla de viktiga begreppen i rörelse, i förhållande till varandra 
och låta dem ömsom sjunka in i varandra, för att ge utrymme för olika di-
mensioner. Denna tankefigursmobil av begrepp, behöver klara att balan-
sera mellan en rättighetsdimension och en identitetsdimension. Tankefi-
guren är menad att formulera en förståelse av det mångkulturella som har 
båda dessa aspekter och uttrycka dynamiken däremellan. Där identiteter, 
formulerade i särskildhet kräver sin rätt formulerad på en kollektiv arena 
för en, i en annan mening gemensam identitet. En tankefigur som också 
skall ge utrymme för att identiteter i sin tur kan vara flera och överlap-
pande. Alla är inte alltid aktuella i en lokal situation. Figuren skall väga in 
att avgränsningen av ”vem” lika väl som ”till vad” när rätten skall defi-
nieras är en fråga makt och identitet.
 Frågan om likabehandling kontra särbehandling och spänningsförhål-
landet där emellan, kan framträda tydligare, när en uppdelning görs mel-
lan formella sociala rättigheter och vad som i praktiken blir tillgängligt 
för en patient i ett möte med en vårdgivare. Det är vad som kallas den sub-
stantiella sidan av en social rättighet som inte nödvändigtvis sammanfal-
ler med den formella rättigheten (Songur 2002). Denna uppdelning för 
med sig att den förmenta paradoxen mellan likabehandling och särbe-
handling går att bryta upp.
 Jag argumenterar för att tandhygienisternas ”små praktiker” som syf-
tar till att överbrygga språkliga svårigheter och/eller ovana vid just denna 
vårdinstitution, kan ses som praktiker som syftar till att substantialisera 
vården. De kan sägas problematisera att det kan finnas ett ”glapp” mellan 
sociala rättigheter i formell och i substantiell mening. De synliggör att 
själva vårdmötet och institutionella rutiner kan vara avgörande för att 
patienten skall kunna utöva en social rättighet, tandvård. De utför en 
slags situationell särbehandling i syfte att uppnå en likabehandling. Detta 
innebär att de differentierar likabehandling. Tandhygienisterna visar där-
med på behovet att göra just så inom vårdsektorn i mångkulturella sam-
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hällen. Tandhygienisterna och patienter har även visat på hur sådana 
praktiker behöver användas med varlighet och med interaktiv lyhördhet, 
för att inte få motsatt effekt genom att vara utpekande eller exkluderande. 
Studien visar också att substantialisering av vård har ett direkt förhållan-
de till patientens maktresurser och därmed hennes/hans möjliga aktör-
skap. Aktörskap innebär delaktighet i diskussion om och formulering av 
behoven och vårdens utformning och definition. Sammantaget framstår 
därför patientens aktörskap som ”den springande punkten”.
 Även i debatten om ”det mångkulturella” framträder patientens hand-
lingsmöjligheter som centrala. Som framkom ovan handlar debatten om 
möjligheter att kombinera likabehandling med processer som är relatera-
de till migration även om hur kulturbegreppet kan förstås för att inte bli 
marginaliserat. Jag har argumenterat för ett perspektiv som uppmärksam-
mar en dynamisk koppling mellan kultur och aktörskap (Schierup 
1991:145; se även Ortner 1997). En sådan förståelse av kultur erbjuder 
flera teoretiska länkar, en med bäring mot kollektiva demokratiska pro-
cesser i samhället, en med bäring mot vårdens och därmed patientsamta-
lens etiska dimension. Genom uppmärksammandet på aktörskap, bildas 
en länk mellan det konkreta samtalet i vårdsituationen och det offentliga 
samtalet. Annorlunda uttryckt; vårdsamtal i det mångkulturella samhället 
framträder.
 Aktörskap framstår som ett centralt begrepp också i förståelsen av 
vårdverksamheter. Tandvården är, vid sidan av annan medicinsk-veten-
skaplig verksamhet moralisk, så till vida att den är en normerande och 
reglerande ”apparat” (Foucault [1976]2002a) och en av de moraliska ve-
tenskaperna (Beronius 1994). Förebyggande vård syftar till att bibringa 
patienter ett speciellt ”förhållande till sig själv” genom subjektifierings-
processer och självomvandling (Foucault 2002b). I dessa processer ligger 
vårdens etiska dimension. Den etiska dimensionen rymmer en självrela-
tion i vilken patienten kan ha ett friare förhållande till de processer och 
pedagogiker som hon/han möter (Olsson 1997 efter Deleuze 1990). I en 
konkret vårdsituation förstår jag den etiska dimensionen som en betoning 
på denna förmåga att reflektera och handla medvetet, definiera situatio-
ner och behov. Den etiska dimensionen implicerar således ett aktörskap.
 Detta innebär att aktörskap formerar en teoretisk länk mellan etik och 
kultur. Båda, omsatta i en konkret vårdkontext, kan förstås som en beto-
ning av patientens aktörskap i fråga om att definiera identiteter, situatio-
ner och behov.
 Fraser (2002) har lyft fram att hinder för deltagande som likvärdig 
samhällsmedlem kan vara administrativa förordningar och yrkesrutiner 
som gör vissa personer till icke-jämlika. Hon pekar vidare på, att med en 
djupare förståelse av kultur som socialt förankrat, kan vi förändra de vär-
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deringar som reglerar samspelet och utveckla vad hon kallar ”individers 
status som fullvärdiga deltagare i den sociala interaktionen” (ibid:). En 
sådan förståelse av kultur implicerar en koppling till aktörskap. Med en 
sådan förståelse kan vi närma oss de övergripande frågeställningarna 
kring vård i mångkulturella samhällen som berör lika rättigheter och lika 
behandling. Frågeställningar som gäller hur vi kan uppnå en likabehand-
lande vård som samtidigt är samstämmig med unika och skiftande behov.
 Poängen Habermas (1994) gör, gäller delaktighet i diskussionen och 
formuleringar av behov och beslutsprocesser. Med en sådan utgångspunkt 
öppnas möjligheterna att problematisera samspelets grunder, förutsätt-
ningar och agenda. När samspelets förutsättningar skärskådas, väger jag 
in vårdrelationens maktdimensioner, i termer av biomakt, och hur de sam-
verkar med migration, etnicitet, genus och klass. Även om etnicitet, genus 
och klass står i ett oupphörligt samspel kan de ha skiftande företräde. I 
denna studie framstår klass som tungt vägande. Jag väger därför också in 
hur patientens maktresurser kan vara avgörande för samverkan mellan 
etnicitet, genus och klass.
 Habermas’ poäng, torde vara applicerbart på organisering av vård, inte 
endast i ett enskilt fall utan även på (inter)nationell, likaväl som på regio-
nal och lokal nivå. Epidemiologiskt inriktade studier visar en i dagsläget 
ojämn fördelning av (oral)hälsa (inter)nationellt, vilket pekar mot att 
somliga gruppers behov inte blir hörda, om än artikulerade.
 I förlängningen aktualiserar diskussionen, att vi i vissa fall kan behöva 
söka nya former för organisering av vård och omsorg (Fuller 1995). Det 
är rimligt att anta att de berörda, vårdprofessionella likaväl som patienter 
inom olika vårdsektorer, har olika argument i den diskussionen, beroende 
på vilka aspekter av patienters livsvärld verksamheterna berör. Olika 
vårdsektorer uppvisar därför både likheter och olikheter sinsemellan. Som 
Fraser skriver, kan det handla om att ”avbörda en överdrivet tillskriven 
eller konstruerad särart” likaväl som att ”uppmärksamma en särart som 
tidigare inte varit känd” (Fraser 2002).
 För att knyta samman mina slutsatser, som går utöver tandvård, visar 
studien att utvecklingen av vård i mångkulturella samhällen, har en möj-
lighet att utvecklas genom att ta fasta på patienters aktörskap och dess 
förutsättningar, snarare är genom att utveckla intressen för exempelvis 
patienters ”kulturmönster”. Det senare har visat sig vara en återvänds-
gränd i fråga om klinisk förståelse och hindrar patienter att utöva sitt pa-
tientskap. Med utgångspunkt i patientens aktörskap är det möjligt att be-
greppsliggöra frågeställningar kring lika rättigheter och likabehandling 
inom (tand)vården med hänsyn tagen till migrationsrelaterade processer, 
sammanhållet med frågor kring (tandvårds)institutionens dynamik och 
”etiska arbete” i möte med patienter. Iklädd Foucaults språkdräkt anser 
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jag att genom aktörens formulering, omförhandlas relationen mellan bio-
makt och motmakt. På denna punkt för jag samman Foucault och Haber-
mas. Foucault bidrar med maktanalytiska aspekter på mikronivå. Haber-
mas lyfter betydelsen av att uppmärksammar förutsättningarna för det 
kommunikativa samtalet på skilda nivåer.

Praktiknära reflektioner
I denna studie kan vi se hur både tandhygienister och patienter fokuserar 
på den institutionella uppgiften som en gemensam plattform där migra-
tionsfenomen är underställda den institutionella uppgiften. Av detta drar 
jag följande slutsatser:
 – ett eventuellt invandrarskap är inte avgörande i en vårdsituation 

men kan ha en avgränsad inverkan i vissa fall. Den inverkan kan 
formuleras i ett ömsesidigt samspel och kan inte tas för given av 
vårdgivaren eller ”tänkas ut” av denna i förväg.

 – det behövs ett samspel eller en ”tvåvägskommunikation” för att for-
mulera inverkan i ett specifikt fall. På den punkten är det centralt att 
reflektera över att det är vårdpersonalen, i kraft av sin professionellt 
grundade maktposition, som har att ta på sig ansvaret, att bjuda in 
patienten till samtal.

 – att skapa förutsättningar för ett ömsesidigt samtal kan kräva att 
vårdgivaren reflektera över sina egna förhållningssätt till patienter. 
Hur ser samspelets förutsättningar ut? Vem bestämmer samtalsäm-
net? Vem avgör vad som är viktigt?

 – det behövs en beredskap att lyssna till vad patienten uppfattar som 
relevant och se detta som tillfällen som bjuds att ”vidga sin hori-
sont” eller synsätt. Det är att ta patientens aktörskap på allvar. Att 
tillskriva henne/honom en personlighet, samt handlings- och be-
dömningsförmåga. Då reduceras inte personen till en i mängden re-
presentanter för en slags social kategori eller kultur som är bestäm-
mande för hennes beteende eller tankar.

 – begreppet kultur kan förstås som en aspekt av mänskliga relationer 
och sammanflätat med det sociala livets större sammanhang. Det 
innebär att kultur inte är ett oföränderligt ”bagage” som styr en 
människas sätt att tänka och handla utan omvärderas, förändras, 
”stöts och blöts” i möte med det omgivande samhället, i samspel 
med andra och den egna situationen. I vårdsammanhang kan vi där-
för snarare betona patientens aktörskap, i termer av handlings- och 
formuleringsmöjligheter än utgå från att vi kan veta hur just denna 
patient definierar sig själv och sin situation.

 – att patienten kommer till tals är en förutsättning för att kunna ge 
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bra vård och en central del av vårdens etiska dimension. Att sam-
manföra den med en strävan efter ”en vidgning av horisonten” kan 
leda till en inkluderade etik. Vårdinstitutionens vardagliga arbetssätt 
upprätthåller då inte en gräns mellan ”det vanliga etiska arbetssät-
tet” och migrationsrelaterade frågor.

 – det är inte en principiell motsättning mellan likabehandling och sär-
behandling som gör dem oförenliga. ”Små praktiker” som innebär 
att vårdgivaren ändrar på en rutin, kan leda till kvalitativt bra vård. 
Det kan handla om språkbehandling till exempel. Att undvika såda-
na ”små praktiker” i rädsla att diskriminera eller särbehandla nega-
tivt kan, paradoxalt nog, leda till att man åstadkommer det man vill 
undvika, nämligen särbehandling med negativa förtecken.

 – att alla invandrare inte är ”invandrarpatienter” visar två saker. ”In-
vandrarpatient” likställs gärna med en problematik och när det inte 
är besvärligt, uppfattas patienten som ”svensk”. Utöver det, görs en 
koppling till ekonomisk fattigdom. Det finns därför en anledning att 
reflektera över hur det uppkommer en motsättning mellan att vara 
”patient i vården” och att vara ”invandrare i vården” och fråga sig 
hur detta kan motverkas.

 – tandhygienisterna hanterar i sitt dagliga arbete frågeställningar 
kring (andra) invandrade kollegors kompetens och professionalitet. 
Det visar att det finns ett behov att, inom tandvårdsorganisationer 
och inom utbildningen, ta upp vad som sker till allmän diskussion, 
kopplad till etnisk diskriminering inom arbetslivet liksom till den 
mer generella ”vardagsrasismen” i samhället. Arbetsgivare, enskilda 
arbetsledare och anställda behöver utveckla redskap att hantera si-
tuationerna genomtänkt.

Min bedömning är att slutsatserna går i linje med praktikers erfarenhet, 
när de har tillfälle att ge uttryck för en mer sammansatt/reflekterande 
bild, än den som kommer fram i till exempel medias diskurser och i den 
litteratur som vänder sig till vårdpersonal. En bild som, istället för att po-
larisera motsättningar i ett antingen/eller förhållande, uttrycker ett ”både/
och” förhållande. Slutsatserna handlar om att, med Frasers ord, å ena si-
dan avdramatisera ”otillbörligt tillskrivna skillnader”, å andra sidan upp-
märksamma särskildheter som inte tidigare varit kända eller snarare inte 
kommit till tals. På denna punkt är det vårdens praktiker som har en för-
del framför andra. Tandhygienisterna i studien visar att de erfar en pågå-
ende ”omförhandling av svenskheten” och av patientskap. De torde ha 
insyn i vad vårdinstitutioner kan göra för att öka patienters möjlighet till 
aktörskap. Genom sina dagliga tillfällen till omvärdering av gamla ”väl-
färdsnationalistiska” ståndpunkter, kan de lyfta frågor vi behöver ställa 
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kring hur etnicitet samverkar med genus och klass i samhället idag.
 Tandhygienister balanserar i sitt arbete mellan att i samhällets intresse 
ge individen ökad insikt och därmed ansvar för sin hälsa. Vad som gör ba-
lansen komplex är, att i ”hälsoläget” kan faktorer inbegripas, som inte är 
nåbara i termer av individuellt ansvar som står utanför individens ome-
delbara kontroll. Karin Johannisson (1990) har påpekat, att vissa förhål-
landen som påverkar befolkningens hälsa, sällan påverkas av den enskil-
de. Sådana aspekter behöver ses i ett större samhälleligt och socialt sam-
manhang. Det gäller faktorer som yttre miljö, socialt och klassmässigt 
bundna villkor, men handlar också om komplicerade nät av djupt liggan-
de attityder och föreställningar (ibid:69) både hos vårdgivare och patient. 
Detta förhållande gäller även faktorer som är kopplade till migrations-
processer. På denna punkt kunde en vidgning av horisonten, vidgning av 
synsätt på gemensamt delade erfarenheter och levnadssammanhang, inne-
bära, att de moraliska gränserna som nu, av historiska och etnocentriska 
skäl, uttrycks i termer av kultur och etnicitet, kunde granskas mot bak-
grund av ”frågan om det mångkulturella” .
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NOTER

 1 Citat ur intervjuer med tandhygienister. 
 2 Said Irandoust, rektor vid Borås högskola vid konferens om profes-

sionsforskning i samarbete mellan Borås och Malmö högskolor, den 
14 september 2004 i Malmö. 

 3 Samir Amins skriver vidare, ”Det innefattar att statens politiska åt-
gärder trots olikheter skapar jämlika förutsättningar, till exempel 
genom att skapa skolor med de olika språk som talas. ”Trots” står 
här endast för att man inte försöker fixera aktuella olikheter, att 
man låter historien ha sin gång och kanske leda till en integration 
som inte är påtvingad. Man handlar för att undvika att olikheterna 
leder till slutna samhällen som fogas samman med varandra och på 
grund av detta med nödvändighet är fientliga mot varandra” (Amin 
2002:213). 

 4 Marshall tog sin utgångspunkt ur en grundläggande motsägelsen 
mellan att medborgare med rösträtt, d v s formellt politiskt jämlika 
medborgare ändå kan vara fattiga, d v s leva i social ojämlikhet 
(Schierup 2002:3). För en mer ingående diskussion, med utgångs-
punkt i Marshalls medborgarskapsteori, om den liberala välfärdsta-
tens integrationsprojekt, syftande på viss jämlikhet mellan medbor-
garna, i ett mångkulturellt samhälle, se Karin Borevi (2002) Väl-
färdsstaten i det mångkulturella samhället. 

 5 I någon mening är all välfärdspolitik selektiv påpekar Borevi i en up-
penbar mening att de avser att riktas till individer som bedöms vara 
i behov av dem. I resonemangen här avses dock med selektiv mer 
specifikt riktade åtgärder efter särskild bedömning av behov indivi-
duellt eller i grupp. 

 6 Iris Marion Young drar tanken om värdet av ”difference” till sin ful-
la konsekvens och förordar ”the politics of difference” från under-
ordnade gruppers sida som en strategi att motverka de universalise-
rande och assimilerande anspråken. Dessa kallar hon ”ideal of assi-
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milation” vilket egentligen innebär att underordnade grupper, i lika-
behandlingens namn ”kommer in i spelet när reglerna är satta”. 
Hon förordar istället att de institutionella strukturerna skall ”tän-
kas om” och reformeras i förhållande till de underordnade grupper-
nas krav. Som jag tolkar Young, är syftet en likabehandling/jämlik-
het och att vägen dit går genom att tolkningsföreträde vad gäller 
”skillnader” och deras värdering. Detta är en ståndpunkt som ut-
vecklas nedan. ”The politics of difference” står för en startpunkt för 
en dialog. Young skriver att den ”provides a standpoint from which 
we can identify forms of injustices in our current institutions and 
explore different strategies to remedy them” (Zarlenga 
Kerchis&Young 1995). 

 7 Ett konkret exempel kan vara vad som debatteras inom socialtjänst 
om det kan ske att misshandel av barn bedöms som minde allvarlig 
när det skett i en familj med ”invandrarbakgrund”. Samma debatt 
har rört våld mot kvinnor som ”särbehandlats” och därmed accep-
terats av myndigheter som en ”kulturell” yttring (Fuller 1995). En 
tolkning jag kan erbjuda vad gäller denna form av särbehandling 
med negativt utfall uppfattar jag inte att berörda parter varit delak-
tiga i problemdefinitionen.

 8 Föreläsning av Sandro Cattacin, Swiss Forum for Migration and Po-
pulation Studies, vid Malmö högskola 15 april 2004 under titeln 
“Migration and Public Health: open research questions”.

 9 Jag går inte in i diskussionen om begreppen ”inclusion/exclusion”. 
Här avses dock en bred betydelse där ”inclusion” avser tillgång till 
samtliga tre rättigheter (civila, politiska, sociala) (se Schierup 
2002:10-12).

 10 Detta utvecklas i följande ordalag: ”I den generella politiken har det 
alltid funnits åtgärder för individer och grupper med särskilda be-
hov. Regeringen anser att behov som har sin grund i att en person 
inte har svenska som modersmål eller saknar en svensk utbildnings-
bakgrund skall vara självklara att beakta när åtgärder för männis-
kor med särskilda behov utformas. Det bör således normalt vara be-
hovet i sig, och inte invandrarskapet, som motiverar åtgärden.” Un-
dantaget är ”första tiden” (vanligt vis 2 år) efter ankomst till Sverige 
(SOU 1997/98:16 s 20). Detta är även ståndpunkten i Folkhälso-
kommitténs rapport Folkhälsa och Integration, se nedan om oral 
hälsa.

 11 I avhandlingen kommer jag att skriva begreppet ”invandrare” öm-
som med, ömsom utan citattecken. När det skrivs utan citattecken 
står det som beteckning på en person som migrerat till Sverige och 
bosatt sig. Invandrare är då en administrativ kategori. När ordet 
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skrivs med citattecken, avser jag att uppmärksamma att begreppet 
”laddas” med diverse (ofta negativa) innebörder för en generaliserad 
social kategori. Den tillskrivs inbördes likheter, erfarenheter och 
egenskaper som då ställds mot ”svenskhet”.

 12 Förbättrad oralhälsa är ett generellt fenomen i västvärlden men ut-
vecklingen har gått i andra riktningen i många s k utvecklingsländer. 
För en global översikt av munhälsa, se Petersen (2003) The World 
Oral Health report 2003, http://www.who.int/oral_health/media/en/.

 13 Bagewitz et al (2002) fann inga signifikanta skillnader när det gäller 
tandvårdsnyttjande efter etnisk bakgrund. I studien mättes etnisk 
bakgrund som ”alltid bott”, respektive ”inte alltid bott” i Sverige. 
(Tandvårdsutnyttjande mättes som besök i tandvården mindre än en 
gång per år, en gång per år eller oftare). Halling& Unell (1996) och 
Unell (1999) gällande Östergötlands och Örebro län visade att ut-
landsfödda, ställt mot födda i Sverige hade färre kvarvarande tänder, 
dock fler intakta tänder och även fler karierade samt samma fick-
djup. Unell (1999) påvisar att de utrikes födda i studien således hade 
mer karies men mindre fyllningar vilket sammantaget kan tolkas 
som att de fått mindre tandvård. 

 14 Zimmerman et al (1988) gjorde en studie bland chilenska och polska 
flyktingar (1978-82) som visade hög förekomst av karies och gingi-
vit. Likaså visade samma forskargrupp (Zimmerman et al 1990) att 
dessa grupper hade ett icke-mött vårdbehov. De föreslog specialise-
rade tandvårdsprogram för introduktion till tandvårdssystemet och 
munhygien för nyanlända flyktingar. Informationen/introduktionen 
kan bygga på dels individuellt avpassad information beroende på 
förkunskaper avseende munhygien, dels på gruppinformation/dis-
kussion (ibid; Zimmerman et al 1993).

 15 Studier som är från 1980-talet har jag, med få undantag, valt att ute-
sluta då jag bedömer den vara inaktuella. För en litteraturgenom-
gång, se Karlberg (2004). 

 16 Kommitténs uppdrag var att analysera ”etniska gruppers hälsout-
veckling, risk- och friskfaktorer och identifiera särskilt utsatta och 
sårbara grupper. Den skulle även belysa befintliga mål och strategier 
gällande insatser riktade till olika etniska grupper och utifrån detta 
formulera nya mål och strategier i syfte att främja hälsa och före-
bygga sjukdom hos olika etniska grupper” (SoS 1999a). De hälso-
områden som berörs är, förutom de övergripande rubrikerna dödlig-
het och sjuklighet, folksjukdomar där tandhälsa ingår vid sidan av 
psykisk ohälsa, arbetsrelaterad sjuklighet/sjukskrivningar, olycks-
fall, våld och hot, hjärt-kärlsjukdomar, allergi, infektionssjukdomar. 
Utöver folksjukdomar går man igenom hälsa i åldersperspektiv, lev-



286

nadsvanor (bl a tobaks- och kostvanor). Under rubriken ”övrigt” tas 
arbete upp och även diskriminering och segregation, delaktighet och 
inflytande och mänskliga rättigheter och hälsa. Analysen mynnar ut 
i att ”Arbetsgruppen konstaterar att invandrarnas hälsotillstånd är 
sämre än jämförbara svenskföddas och att detta strider mot det 
övergripande målet om jämlikhet i hälsa” (ibid:10).Det finns även 
undantag som pekas på; norska, danska och turkiska män nämns 
som exempel. Vid genomgången av flera områden konstateras att 
det saknas forskning och/eller epidemiologiska studier och lyfter 
fram behovet av detta. De områden där det är störst skillnad, till in-
vandrares nackdel är dels den arbetsrelaterade ohälsan, dels psykisk 
ohälsa (ibid:33). För tandvårdsintresserades del är det intressant att 
folkhälsokommittén även konstaterar att kostvanor är generellt 
bättre hos invandrade grupper och efterlyser mer forskning på om-
rådet. 

 17 Olhede (1998) skiljer mellan protes och extraktionsgenerationen 
(70 år och uppåt) , fyllningsgenerationen (40-70 år), fluorgeneratio-
nen (20-40 år) och framtidsgenerationen (under 20 år) bland dagens 
patienter. 

 18 De skillnader som finns mellan de olika länderna i fråga om policy, 
vårdens organisation och finansiering och hur detta kan inverka på 
frågeställningen, adresseras inte här.

 19 Tillgänglig på http://www.iom.edu/
 20 Begreppet rasifiering eller rasialisering infördes av sociologen Ro-

bert Miles (1993) och sätter fokus på den process som s a s skapar 
raser genom att tillskriva vissa biologiska drag social mening trots 
att det biologiskt sett inte finns raser. Rasifiering kan med en längre 
definition beteckna den process som skapar och reproducerar före-
ställningar om raser som grund för social och ekonomisk ojämlikhet 
(Molina&Reyes 2002:301). Rasifieringsprocesser är inte beroende 
av en explicit användning av rasbegreppet vilket gör att etnicitetsbe-
greppet också ingår i problematiken (ibid:296). Detta gör att be-
greppet rasifiering är relevant i svensk kontext trots att begreppet 
”ras” ofta inte används till förmån för ”etnicitet”. Även Ellie Vasta 
och Stephen Castles (1996) erbjuder en bra definition av rasialise-
ring: begreppet syftar på användandet av social makt ”by a domi-
nant group to ascribe undesirable characteristics to other groups de-
fined on the basis of physical or cultural criteria” (ibid).

 21 Bhopal ser en historisk kontinuitet från rasbiologisk forskning un-
der 1800- och 1900-talet och menar att forskningen idag med nöd-
vändighet behöver reflektera över hur forskning om ”ras” och hälsa 
har missbrukats historiskt. 
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 22 De efterlyser riktlinjer för tandvårdsforskning från de brittiska häl-
sovårdsmyndigheterna i fråga om hur etnicitet bör hanteras som va-
riabel i (Buck et al 2001:86).

 23 Studien genomfördes av Avdelningen för Samhällsmedicin vid Mal-
mö Allmänna sjukhus. Data hämtades från dataregister över vårdsö-
kande och vårdtillfällen per individ under ett år. Studien avgränsades 
till alla 40-80-åriga män boende i Malmö, totalt 52 419 individer. 
Utöver födelseland registrerades ålder, civilstånd, inkomst och vård-
sökande/nyttjande (Beckman el al 2004).

 24 Studien är tillgänglig på http://www.nap.edu. National Academy of 
Science (2003), USA.

 25 Öhlander använder diskursbegreppet med förankring i Foucault, d v 
s avser sätt att tänka och använda språk, tala eller skriva som är 
kopplat till handling. Analysen syftar till att visa diskursens regel-
bundenheter och hur verkligheten förstås eller annorlunda uttryckt 
vilka kunskapsobjekt som skapas. Kunskap och makt är kopplat 
och ömsesidigt beroende av varandra. Begreppet kommer att ut-
vecklas i avhandlingens teoretiska avsnitt.

 26 1975 införde Sverige en vad som då kallades ”invandrarpolitik” 
med devisen ”jämlik, valfrihet, samverkan”. För en introduktion, se 
Södergran (2000).

 27 Resonemanget bygger på att varje identitetsprocess kräver ’de An-
dra’ eftersom den är beroende av att markera sin gräns. Ett synsätt 
som är utvecklat av G.H Mead.

 28 Rattansi (1992) hänför den förändring kulturbegreppet genomgått 
under de senaste 30 åren till påverkan från bland annat post-struk-
turalism, neo- och -post-marxism, feministisk och psykoanalytisk 
forskning.

 29 Intresset för, och en problematisering av förhållandet mellan det so-
ciala och det kulturella utvecklas bland annat inom det flerveten-
skapliga forskningsfältet kultursociologi. För en introduktion till 
olika teoretiker och traditioner samt olika sätt att uppfatta och an-
vända kulturbegreppet, se Kultursociologi av Johansson och Miegel 
1996.

 30 Denna syn med betoning på meningsskapande som motverkar var 
idé om kultur som ett helt ”system” förknippas främst med antropo-
logen Clifford Geertz (1973) som haft stort inflytande. 

 31 För uttömmande diskussion av etnicitetsbegreppet med utgångs-
punkt i Fredrik Barth, se Olsson 2000a och b samt Cuadra 2001. Se 
även Ålund (2002). 

 32 Ett exempel kan vara att som Balibar (1997:284) begreppsligt han-
tera att en portugis i Paris är mer ”invandrare” än en spanjor men 
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mindre än en arab eller en svart person, medan en tysk inte är in-
vandrare alls. Balibar lyfter även fram att ett eventuellt invandrar-
skap försvinner om personen är kapitalist. En studie genomförd i 
Sverige av Anders Lange och Charles Westin (1995) visade också på 
tydliga etniska hierarkier som avspeglar hudfärg och mörkhet. 

 33 Rasism definieras här som en ideologi grundad på 5 föreställningar. 
Dessa behöver inte vara explicita utan snarare vara outtalade grund-
lägganden föreställningar som också leder till etnisk segregering och 
marginalisering av invandrare (Molina et al 2002:295). Antagande-
na är; att människor kan delas in i distinkta kategorier eller ”raser” 
på grundval av fenotypiska (yttre) drag; att det finns ett samband 
mellan dessa drag och moraliska, intellektuella och beteendemässiga 
egenskaper vilka antas vara dels gemensamma för hela gruppen, dels 
ärftliga. Till detta läggs föreställningen att grupper kan klassificeras 
i en hierarki utifrån sina egenskaper samt att de förment överlägsna 
grupperna har rätt att dominera, exploatera och/eller eliminera de 
förment underlägsna (Westin 1999; NE: rasism efter Goldberg). För 
en diskussion om rasbegreppet, rasism och rasialisering, rekommen-
deras Robert Miles (1993). Utöver detta T Goldberg (1993) angåen-
de modernitet/rasism, Essed (1990) angående ”vardagsrasism” samt 
Wigerfelt (2004) och Wigerfelt&Wigerfelt (2001) för en mångsidig 
introduktion. 

 34 Framställningen bygger, förutom på offentliga källor och dokumen-
tation, på samtal med tandhygienister i samband med avhandlings-
arbetet.

 35 Detta samband har inte varit styrkt utan snarare byggt på allmänna 
iakttagelser och ”sunt förnuft”. Dock har forskning, sedan ett par år 
tillbaka, pekat på en korrelation mellan kroniska muninfektioner, 
speciellt parodontit och hjärt- och lungsjukdomar, ”stroke”, ben-
skörhet samt även ett samband med prematur förlossning och låg 
födelsevikt. Det har även rapporterats samband mellan tandloss-
ningssjukdomar och diabetes. För kortfattad information, se http://
www.whocollab.od.mah.se/expl/systemic.html. De nämnda sjukdo-
marna delar riskfaktorer och är relaterade till livsstil (Petersen 
2003). Detta kan vara en tänkbar förklaring till korrelationen men 
det är även tänkbart att bakterier under tandköttskanten kan vara 
reservoar för bakterier som sprids i kroppen (SOU 2000:91:456).

 36 Läkemedelsverkets föreskrifter om rätten för legitimerade tandhy-
gienister att föreskriva vissa läkemedel (LVFS 1995:17).

 37 År 1999 infördes den så kallade Uppsökande tandvården (Tand-
vårdslagen § 8) vilken landstingen gavs ansvar för. Det går till så att 
legitimerad tandvårdspersonal, vanligtvis en tandhygienist kost-
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nadsfritt besöker vårdtagaren (enligt HSL § 18 eller LSS) i hemmet 
eller i det aktuella vårdboendet. Detta innebär att planeringen ofta 
sker i nära samarbete mer Äldreomsorgen. Vid besöket utför hygie-
nisten en s k inspektion av munhålan, gör bedömning av vårdbehov 
och hjälpinsatser. I detta sammanhang aktualiseras också att instru-
era vårdpersonal om hur munhygienen på vårdtagaren kan skötas. 
Den vård som bedöms nödvändig erbjuds till den ordinarie kostna-
den. I samband med tandvård av äldre aktualiseras två avhandlingar. 
Tandhygienist Gun Paulssons (2000) avhandling, Caring for Oral 
Health in elderly care. Knowledge, conceptions and attitudes among 
nursing personel. Tandhygienist Pia Anderssons (2004) avhandling-
en, Assessments of oral health status in frail patients in hospital. 

 38 I SOSFS 2002:12 regleras vilka arbetsuppgifter, utöver de som ryms 
i kompetensen, som får, respektive inte får delegeras till en tandhy-
gienist. Det avser ingrepp i tandpulpan, rotkanal och hårdvävnad. 
En tandhygienist får inte göra diagnostik eller terapiplanering av an-
nat än karies och parodontit, vilket ingår i kompetensen (ibid). Dele-
geringsbestämmelserna är under revidering. 

 39 Merparten av tandhygienister i Sverige är organiserade i Sveriges 
Tandhygienistförening som tillhör SRAT. 

 40 För en kortfattad men ingående diskussion om tandhygienister eta-
blering i olika europeiska länder, se Luciak-Donsberger 2003. Där 
framgår att utfallet varit olika i fråga om tandläkarkollektivets age-
rande kring delegering till ”hjälpkrafter”, organisering av utbild-
ning, socialförsäkringspolicy samt yrkets status som legitimations-
yrke. 

 41 Uppgifterna om tandhygienistutbildningen bygger på en genomgång 
av lärosätenas utbildningsplaner och utbildningsinformation. De 
finns tillgängliga på officiella hemsidor. Se Karolinska institutet, 
Umeå universitet, Karlstad universitet, Högskolan Dalarna, Örebro 
universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola samt Högsko-
lan Kristianstad. 

 42 I dagsläget finns 9 disputerade tandhygienister. De har disputerat i 
en rad olika ämnen som de studerat utöver sin tandhygienistutbild-
ning. Avhandlingar har lagt fram vid pedagogisk, samhällsodontolo-
gisk institution samt i oral hälsa.

 43 Just frågan om att genomföra röntgenundersökningar är en fråga 
som kan skapa konflikt vid vissa kliniker. Det förekommer att hygie-
nister inte ”tillåts” genomföra sådana arbetsledningen på en klinik 
trots att de har den formella kompetensen och uppgiften ingår i de-
ras legitimation. Detta är en pågående facklig fråga.

 44 Detta är informanternas uppfattning och möjligen ger de en bild av 
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tandläkare som inte är rättvis. Syftet här är dock endast att påvisa 
att en identitets process pågår och som i varje identitetsprocess är 
gränser gentemot ”de andra” centrala.

 45 WHO (World Health Organisation) har uppgifter tillgängligt på sin 
hemsida gällande tandvård (eg. personalkategorier och personaltät-
het) och kariesfrekvens (DMFT index sammansatt av antal tänder, 
respektive antal saknade och fyllda tänder) för flertalet länder. Av 
dessa uppgifter framgår att tandvård saknas i hög utsträckning glo-
balt sett (se www.whocollab.od.mah.se). Se även Petersen (2003) 
The World Oral Health report 2003 (http://www.who.int/oral_
health/media/en/).

 46 Vanligaste sötningsmedlet var honung. Socker började användas i 
begränsade bemedlade kretsar från 1300-talet i Sverige (Kloo et al 
1999) vilket skett i andra europeiska länder ett par hundra år tidi-
gare (Hillam 1990). Sockerkonsumtionen ökade på 1500-talet med 
ökad import (ibid) och i ett kortare historiskt perspektiv tilltog 
sockerkonsumtionen, med ökad kariesfrekvens som följd under 
1800-talet (SOU 2000:91 med referens till Almgren & Filipsson-
Betthanius; se även Lindblom 2004:94).

 47 Kloo et al (1999) refererar Arcini (1996) som undersökt kariesfrek-
vens, parodontit och apikal periodontit/infektion i rotkanalssyste-
met/käkböld hos vuxna. 19 av 43 individer hade karies.

 48 Studier har genomförts som visat att naturtandborstar rengör lika 
bra som, och när det gäller tandsten bättre än, fabrikstillverkade 
borstar. I vissa grenar som används finns naturligt ämnen som före-
kommer att man tillsätter i tandkräm, till exempel bikarbonat och 
garvämnen (Hänström&Grahnén 1996). Se även Meshari Al-Otai-
bis (2004) avhandling The miswak (chewing stick) and oral health. 
Studies on oral hygiene practices of urban Saudi Arabians, som visar 
goda och även bättre munhygiensiska resultat med miswak. 

 49 Tandkräm är tänkt att i första hand ha rengörande funktion. Dock 
menar kariologer att det är den frekventa användningen av tand-
kräm med fluor som till största delen förklarar den förbättrade oral 
hälsan i västländer sedan 1960-talet (Bratthall et al 1996) d v s att 
det är fluoren som är den avgörande faktorn.

 50 Samtal med Dr Mirna Calderón, Odontologiska fakulteten San Car-
los Universitet, Guatemala City, Guatemala, september 2001.

 51 En reglering hade formulerats redan år 1663 av Socialstyrelsens fö-
regångare, Collegium Medicum (Bäckman 1988). År 1862 skrevs av 
dåvarande medicinalstyrelsen ”Ordning för tandläkarkonstens ut-
övning” som reglerade utövande av yrket i termer av ”bötes-ansvar” 
vid ”oloflig utöfning af handtverk”. Detta kan sägas innebära en 
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skärpning av kraven som formulerat 1833 om legitimation eller in-
tyg på utbildning. Antalet tandläkare var då 21 stycken i hela landet. 
Regleringen innebar att möjligheterna för andra utövare som läkare, 
fältskärer och badare men även så kallade fuskare som urmakare, 
skarprättare och operatörer begränsades. Tandläkarförordningen 
angav att vissa paragrafer i Fabriks- och Hantverks- Ordningen 
gällde tandläkare, d v s yrket var att betrakta som ett hantverk till 
skillnad från en konst. Dock kom en förändring att ske under 1860-
talet och framöver och tandläkaryrket kom att betraktas som en 
konst, i likhet med läkaryrket. För en något utförligare redogörelse, 
se Lindblom 2004:31ff)

 52 Som en referens kan jag nämna att det år 1860 fanns 18 tandläkare i 
hela landet (Lindblom 2004:31) och år 1884 fanns det 48, samtliga i 
de större städerna. Detta innebar följaktligen att den absoluta mer-
parten var hänvisade till andra yrkeskategoriers erbjudande om 
vård vid eventuella besvär (Bäckman et al 1988). 

 53 Teorin formulerades i England 1890 av W.D. Miller som fastställde 
av munhålan innehåller mängder av mikroorganismer som var cen-
trala för uppkomsten av karies och han visade genom laboratorieex-
periment att vissa bakterier i kombination med just socker gav upp-
hov till de syror som skadar tänderna. Att helt utesluta socker ur 
dieten sågs inte som genomförbart. Sockerkonsumtion kom från 
och med denna teoris formulering att bli ”övervakad” för att hållas 
inom sådana gränser att den inte orsakar skada. Detta innebär över-
vakning av mängd, tidpunkt/frekvens för individens sockerkonsum-
tion (Nettleton 1992:80). Teorin öppnade även för möjligheten att 
förebygga karies med antiseptiska medel såsom munvatten (Lind-
blom 2004:99).

 54 När det gäller den svenska tandvårdens historia är den knapphän-
dig. För en utförlig historieskrivning för åren 1860 till 1920 hänvi-
sar jag till Christer Lindbloms (2004) avhandling I väntan på tand-
vård. Hur tandrötan blev politik som beskriver den professionella 
tandvårdens etablering i Sverige, med fokus på tandläkare. Han be-
skriver hur tandläkarnas professionaliseringsprocess skedde genom 
reglering av yrket (författningar) och bildande av yrkessällskap. För 
dessa sällskap är generellt sett standardisering av utbildning en cen-
tral fråga. Lindblom ser tandläkare som en profession vars historia 
utvecklats ur hantverk som barberare, fältskärer och är således skild 
från medicinens och bör heller inte ses som en del av medicinen 
(ibid:92 o 204).

 55 Sociologen Sarah Nettleton (1992) skriver, inspirerat av Foucault; 
”It will be argued that dentistry’s object is not a preexistent entity, a 



292

diseased mouth, waiting to be understood so that it might be effecti-
vely treated. In other words dentistry’s objects, their form and mea-
ning are inseparable from dental routine practices and so cannot be 
taken to be separate entities. The mouth and teeth are not the static 
phenomena that dentistry has increasingly come to understand; they 
are variable concepts which are produced by dental perception 
which in turn is structured by its practices” (ibid:6). I Power, Pain 
and Dentistry skriver hon utifrån Foucaults Övervakning och Straff 
från 1975, vilket innebär att analysen inte kan behandla subjektivi-
seringsprocesser eller hur subjekten deltar i en inre självomvandling 
eftersom Foucault utvecklade detta i senare arbeten (Sexualitetens 
historia). 

 56 I Sverige var ett första uttryck för detta införande av kyrkobokfö-
ring år 1686 (Beronius 1994:17). År 1749 gjordes den första befolk-
ningsstatistiken av Tabellverket i syfte att inventera befolkningen 
(Johannisson 1990:47). Tabellverkets statistik gav möjlighet till 
överblick över och kontroll av befolkningsutvecklingen (Palmblad 
1990:9). 

 57 I samma syfte utvecklades den politiska aritmetiken, som försökte 
utveckla ”konkret och kalkylerbart vetande” åt staten (Beronius 
1994:14). I den politiska aritmetikens tekniker ligger upprinnelsen 
till samhällsvetenskapliga discipliner.

 58 Ett exempel på undersökandet som är relevant att ta upp är de rap-
porter som under 1700-talet skrevs av provinsialläkare, på anmo-
dan av Collegium Medicus, om sjukdomars härjningar (Beronius 
1994:43 ff). Försöken att ringa in sjukdomars blev samtidigt sociala 
beskrivningar, ibland närmast etnologiska. De problematiserade oli-
ka aspekter av levnadsförhållanden, allt från boende och mat till 
samliv och tankesätt, d v s livsföring och moral eftersom detta an-
sågs vara en stor del i sjukdomsspridning (ibid:46). I ett belysande 
exempel är taget från 1780-års rapporter skrivna utifrån en ”social 
blick” som noterar olika aspekter av sociala förhållanden, i detta fall 
om mat och matberedning (ibid:44). Författaren, en provinsialläka-
re skriver om en ”menlig inverkan” ”det ymniga bruket av det sura 
rågbrödet” har på tänderna, särskilt hos kvinnor (ibid:47).

 59 Detta hängde samman med att man började göra statistiska beräk-
ningar för standardmått (Beronius 1994:70) och använder sig av 
medelvärde, medelmannen, numera känd som Medelsvensson (Stig-
ler 1986:169f). Den medicinska vetenskapen stod sedan som före-
bild för social- och beteendevetenskapernas sätt att observera, do-
kumentera och analysera (Beronius 1994:7). Grundorienteringen är 
den samma och användandet av speciella praktiker som konstitue-
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rar befolkningen som objekt. Foucault visar att det även gäller onto-
logiskt i det att deras objekt för kunskap är människan själv.

 60 Ett upplysningssätt som stod till förfogande var distribution av al-
manackor. Sådana ”meddelanden” finns samlade i en bok från 1764 
med titeln ”Underrättelse av barns sjukdomar och deras Bote-med-
el” skriven av Nils Rosén von Rosenstein. I denna fanns ett avsnitt 
om ”Om Ondt för Tänder” (Beronius 1994:36; Palmblad 1990:9). 

 61 Eva Palmblad (1990) gör i sin avhandling en kunskapssociologisk 
analys (gällande samband mellan kunskapsformer och sociala orga-
nisationsformer) av hygienismens framväxt utifrån en rad teoreti-
kers tolkningsramar (Mannheim och Mary Douglas, Weber, Haber-
mas, Foucault, Marx men även ”starka programmet” och franska 
Annaleskolan). Palmblad tar en utgångspunkt i Webers rationalitets 
begrepp som avser dels ”en vidgning av samhällsområden som är 
underställda kriterier för rationellt beslutsfattande” (ibid:166), dels 
att ”det institutionella handlande penetrerar allt fler livsområden” 
(ibid:166). Andra viktiga utgångspunkter är att kunskapsformer ses 
som kollektiva produkter och att kollektivets sociala position eller 
sociala utsiktspunkt verkar formerande på dess omvärldsuppfatt-
ning. Kunskapssynen är relativistisk och kontextualiserande. Detta 
gör att vetande bör analyseras mot bakgrund av det sociala sam-
manhanget den uppkommer i men även kommer till praktisk an-
vändning inom. I analysen bör även sociala och ekonomiska teorier 
vägas in och därvid socioekonomiska faktorer och hur de relaterar 
till den etablerade samhällsordningen. Att en vetenskaplig världsbild 
dominerar och utgör imperativ och legitimitet för handlande inne-
bär en avpolitisering av det sociala livet. Utöver detta analyserar 
Palmblad den framväxande arbetarrörelsens relation till vetenska-
pen under det senare 1800-talet och 1900-talets första hälft då den 
delade vetenskapens utvecklingsoptimism. 

 62 Palmblad (1990) menar att detta innebar att sociala problem omde-
finierades och vetenskapliggjordes och därmed avpolitiserades, neu-
traliserades och blev oåtkomliga för politisk diskussion (ibid:15). 
”Betingelserna för hygienismens expansion kan sökas i dåtida social 
och politiska processer, där grupper ur samhällets härskande skikt – 
med stöd av sin position i kunskapshierarkin – under förändrade 
samhällsförhållanden gavs nya möjligheter att befästa och utvidga 
sina inflytelsesfärer. Processerna inbegriper ett framskapande av nya 
medel och strategier för social kontroll. Det är fråga om en maktut-
övningsteknik som baserar sig på kunskapsöverföring, och den kan 
därför sökas på olika nivåer av kunskapsförmedling” (ibid:15). 

 63 Degeneration var ett vedertaget begrepp. År 1908 inkom en (av fle-
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ra) ”degenerationsmotion” till Sveriges riksdag med förslag till åt-
gärder för att hejda utvecklingen mot ökande antal sjukliga, lytta, 
vanföra, sinnesslöa, blinda och degeneration av karaktären bland 
annat med obligatoriska friskhetsintyg inför giftermål. Jag väljer att 
ta upp detta för intressant nog är författaren till denna degenera-
tionsmotion samma man, liberalen Edvard Wavrinsky (Palmblad 
1990:20) som även inkommit till riksdagen med en motion om all-
män tandvård år 1904 (Bäckman 1988). Samme Wavrinsky motio-
nerade även om inrättande av en Arbetsförmedling 1901 (Mäkitalo 
2002).

 64 Degeneration förutsätter idén om en ”normaltyp” från vilken avvi-
kelse sker (Palmblad 1990:19) och var en viktig ”kunskapsmetafor” 
och förklaringsmodell inom hygienismen, d v s ett begrepp som upp-
fattades som grundat på naturens egna lagar och användes som 
klassifikationsinstrument (ibid:19). Bénedict Morel introducerade 
sin degenerationsteori som bland annat hävdade att människosläk-
tets gradvisa försämring (sedan syndafallet) till följd av att förvär-
vade egenskaper och sjukdomar gick i arv (Johannisson 1990:142). 

 65 Ytterligare exempel är bildandet av Svenska Nationalförbundet för 
Munhygienens främjande 1910 som arrangerade föreläsningar runt 
om i landet (Bäckman et al 1988:27) i syfte att bidra till ”befolk-
ningens munhygieniska fostran” (ibid:28). De startade Tidskriften 
för munhygien år 1913. Andra exempel som kan nämnas är att 
Svenska Tandläkarsällskapet tillsatte kommittéer för folkupplysning 
(1885 respektive 1901) för att sätta sitt folkupplysningsarbete i sys-
tem (ibid:31). Under samma period genomfördes epidemiologiskt 
orienterade undersökningar av skolbarn som visade på höga karies-
frekvenser (ibid:35; se även Lindblom 2004).

 66 Konkret gällde denna personliga hälsovårdslära mat, kläder, kropps-
vård, relationen mellan arbete och vila, njutningsmedel som tobak, 
kaffe och alkohol, sexualvanor, äktenskap och barn och de närmas i 
folkupplysning med en koppling till degenerationstemat. Till exem-
pel tänktes att en spridning av kunskaper om ärftlighet och könshy-
gien skulle bidra till att enskilda avstod från att sätta barn till värl-
den vid misstanke om ärftlig belastning (Palmblad 1990). Denna syn 
för med sig en hierarkisering av sjukdomar där de som är orsakade 
av missbruk av olika slag är lägst i hierarkin. På denna punkt vill jag 
mena att tandsjukdomar kan diskuteras.

 67 Detta kan förstås mot bakgrund av de demografiska och ekonomis-
ka förändringar samhället genomgått under 1800-talets slut. En 
kraftig befolkningsökning och fattigdom hade lett till omfattande 
migration. Befolkningsfrågan i dess kvantitativa språkdräkt upp-
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märksammandes när den växande industrins arbetsgivare, stats-
makterna och militärmakten uppfattade en fara i att landet förlora-
de människor i arbetsför ålder (Palmblad 1990:125). Emigrations-
utredningen 1907 tillsattes för att utreda emigrationens konsekven-
ser samt föreslå åtgärder mot den (ibid:125). Vid denna tid hade na-
tiviteten minskat kraftigt vilket också debatterades. En oro över be-
folkningsminskning var ett allmänt fenomen i Västeuropa (ibid:137) 
och skrevs in i en nationalistisk förståelse, d v s sågs som ett hot mot 
nationens konkurrenskraft och även som en risk att tomrummet 
skulle fyllas av andra, underlägsna folk (ibid:138). Det sker så en 
övergång till att tolka en sjunkande nativitet som ett tecken på sti-
gande kultur, ansvarskänsla, d v s inte som ett tecken på degenera-
tion (ibid:139). D v s från att tidigare ha tolkat ”överlägsenhet” i 
termer av hög nativitet behålls tanken om överlägsenhet men nu tol-
kad som en ”stigande kultur” (ibid).

 68 Arvsvården, eugeniken utvecklades under 1800- talet i England av 
Francis Galton, grundare av Galton – institutet vid London universi-
tet, som syftade till att utveckla ett program för utvecklandet av 
människosläktet, moraliskt, fysiskt och intellektuellt (Palmblad 
1990:141). 

 69 ”Rasbiologin är en social-medicinska disciplin, den bör betraktas 
som en samhällsvetenskaplig gren.” skrev Lundborg. Den stora ge-
nomslags Lundborg fick i samhällsdebatten har sin förklaring i att 
hans retorik skapade en förhoppning om att överbrygga den veten-
skapsteoretiska klyftan mellan samhällsvetenskaper och naturveten-
skaper (som hade högre status). Anledningen till detta var i sin tur 
att Lundborg tillmätte arvsfaktorns stort förklaringsvärde, även för 
samhällsproblem (kriminalitet, prostitution, sinnesjukdom) (Öberg 
1994:35 bygger på Broberg). Se även Palmblad 1990.

 70 Punkt 10 i programmet lyder; ”Inom alla kulturländer böra vitt ut-
grenade nationalföreningar bildas, vilkas uppgift är att arbeta för 
raskultur samt föra folkhälsans sedlighetens höjande” (Lundborgs 
([1914]1922:40).

 71 Institutet, vars huvudsakliga verksamhet gick ut på att ”kartlägga 
alla de förhållanden beträffande ärftlighet och miljö, som förorsaka 
ett höjande eller ett sänkande av ett folks inre värde” (Lundborg 
[1914]1922:50). Denna ”rasbiologiska inventering” (ibid:55) inne-
bar bland annat att man undersökte och mätte folk i olika landsän-
dar, utöver att studera släktskap med hjälp av kyrkoböcker. Samma-
lunda gjordes med samer med ett speciellt intresse för förändring 
p.g.a. rasblandning. Man gav ut ett par böcker och höll även föreläs-
ningar. Institutet avvecklades, eller snarare kom att organisatoriskt 
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uppgå i genetiska institutionen vid Uppsala universitet 1958. Defini-
tionen på rasbiologi hade då smalnat mot en mer biokemisk upp-
fattning av arv och verksamheten därmed förskjutits (Broberg 
1995:85). I personalstyrkan ingick (tidvis fram till 1930) bl. a. en 
tandläkare som arbetade med att utveckla ett instrument för mät-
ning av gommens kurvatur för antropologisk klassifikation, d v s 
rasmässig bestämning (ibid: 94). Mannen ifråga deltog i uppmät-
ning av rasrena polynesier på Hawaii. Med detta sagt att även odon-
tologins företrädare påverkades av rasbiologins teorier som aldrig 
var ”kuriös” utan uppfattade sig som tidens progressiva kraft och 
som vetenskapligt modern (ibid:84). För en historik om institutet 
samt relationen till omvärlden, speciellt Tyskland, se Broberg 
(1995).

 72 Detta innebär tanken att staten skulle ta mer ansvar för folket och 
folket, i sin tur ha mer inflytande över staten Det kan förstås som ett 
avsteg från klasspolitik i utbyte mot en politik till förmån för hela 
folket som kan kombineras med att vara ett statsbärande nationellt 
parti (Johansson 2000:331). 

 73 För en mer uttömmande diskussion, se Johansson (2000: 332ff). 
 74 Ulf Olsson (1997) har gjort en diskursanalys av de texter som ingår i 

den befolknings kommission som tillsattes 1935 (SOU 1938:57 
Slutbetänkande avgivet av Befolkningskommission). Olsson menar 
att nationalism, svenskhet och främlingsrädsla var viktiga föreställ-
ningar som avgjorde hur befolkningsfrågan och folkhälsan fram-
ställdes i dessa texter även om han också pekar på en kamp mellan 
flera olika perspektiv (ibid:73).

 75 På frågan; vad är rasism; ger Foucault (2003) följande svar. ”It is 
primarily a way of introducing a break into the domain of life that is 
under power’s control: the break between what must live and what 
must die. The appearance within the biological continuum of the 
human race of races, the distinction among races, the hierarchy of 
races, the fact that certain races are described as good and that oth-
ers, in contrast, are described as inferior: all this is a way of fragmen-
ting the field of the biological that power control. It is in short, a 
way of establishing a biological caesura within a population that ap-
pears to be a biological domain. This will allow power to treat that 
population as a mixture of races, or to be more accurate, to treat the 
species, to subdivide the species it controls, into the subspecies 
known, precisely, as races. That is the first function of racism: to 
fragment, to create caesuras within the biological continuum addres-
sed by biopower” (ibid:254).

 76 Till följd av att nativiteten var lägst någonsin tillsattes två befolk-
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ningskommissioner, 1935 och 1941 (Palmblad 1990:146). År 1934 
utkom Kris i befolkningsfrågan av Alva och Gunnar Myrdal. De 
skrev om behovet av en aktiv anpassning av familjen till den moder-
na samhällsordningen. De föreslog utbyggnad av hälsovård, mödra-
skydd, moderskapsunderstöd, subventionerad bostadsförsörjning, 
fria skolluncher, barntillsyn och folkupplysning om boendefrågor, 
närings- och hälsovårdsfrågor (ibid:147). Se även Hirdman (2000). 

 77 Steriliseringslagen 1934 var ett uttryck för detta. Den gällde rätten 
att utan samtycke sterilisera individer som det fanns skäl att anta in-
te kunde ta hand om barnet eller skulle överföra ”sinnesjukdom” el-
ler annan ”rubbning” som anlag (Palmblad 1990:150). Kommissio-
nen tog avstånd ifrån rasbiologiska idéer om gruppspecifika arvsan-
lag utan förlägger tänkandet till individnivå (ibid:149; Olsson 
1997). Olsson menar att när det gällde synen på sterilisering förhöll 
sig Sverige ”märkligt neutral” till hur det tillämpades i Tyskland, 
även efter att de arvshygieniska resonemangen tonats ned i Sverige. I 
SOU 1944:26 (Befolkningspolitik i utlandet) heter det att Tyskland i 
”större omfattning kombinerar arvshygieniska åtgärder med andra 
befolkningspolitiska åtgärder. I det nämnda landet eftersträvar man 
en efter rasbiologiska synpunkter differentierad folkökning och sö-
ker uppnå detta mål genom utgallring av i dessa avseenden mindre 
önskvärda personer vid beviljandet av befolkningspolitiska förmå-
ner” (citerad i Olsson 1997: 76). Först efter krigsslutet motiveras 
bland annat satsningarna på familjepolitiska reformer med att de 
verkar som skydd mot nazism genom att skapa en bra miljö för indi-
viden (ibid). Med detta sagt att jag utan att göra anspråk på att ha 
uttömt frågan kan se att det rasbiologiska inslaget i Sverige spelat en 
central roll i framväxten av välfärdsstaten. 

 78 Motionens underlag hade sammanställts av en kommitté inom tand-
läkareförbundet. Tidpunkten för motionen sammanföll med andra 
europeiska länders, och även USA´s debatt om tandvårdfrågor. 
Wavrinskys målgrupper var skolungdomar och värnpliktiga. I flera 
länder hade man tagit upp frågor kring militära truppers nedsatta 
krigsduglighet till följd av dålig oral hälsa (Bäckman et al 1988). 
Wavrinsky representerade liberalerna med övergick senare till soci-
aldemokraterna. Det nationalistiska temat känns också igen exem-
pelvis i brittisk litteratur. För en historik skriven utifrån brittiska 
förhållanden, se Nettleton 1992.

 79 För en utförlig diskussion om politisk filosofiska dilemman som re-
lationen mellan invandringspolitik och invandrarpolitik innefattar, 
hänvisas till Öberg (1994) samt angående integrationspolitik till Le-
na Södergrans (2000) Svensk invandrar- och integrationspolitik: en 
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fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Se även 
Hydén & Lundberg (2004) för en historisk översikt samt en studie 
av dagens inre utlänningskontroll.

 80 Ett uttryck för ”gråzonen” var framtagandet av en rapport från So-
cialstyrelsen (1999b) vars upprinnelse angavs vara oklarheter när 
det gäller arbetsfördelningen mellan olika yrkeskategorier inom 
tandvården, som ibland ledde till ”improduktiva konflikter”, paral-
lellt med att tandläkarnas antal började minska och tandsköterske-
utbildningen inom gymnasieprogrammet inte fungerade. Rapporten 
inhämtade synpunkter från de fackliga organisationerna. Av de svar 
som Sveriges Tandhygienistföreningen inkom med, framgår att de 
ansåg att deras formella kompetens är bra avpassad men ”vad som 
krävs är att personal får använda sin kompetens” (ibid:21). Även i 
utredningen (SOU 2002:53) tas frågan upp. Socialdepartementet 
skriver att; ”Tandhygienister har [därvid] en nyckelroll förutsatt att 
tandläkare som arbetsledare låter tandhygienisten arbeta utifrån sin 
fulla kompetens. Emellertid är det många som idag inte får möjlig-
het att arbeta med de allsidiga uppgifter som en tandhygienist har 
formell kompetens för” (ibid:193). Konflikten vill jag tolka i mindre 
konfliktiva termer och snarare se som ett pågående förhandlande 
med varierande situationella lösningar. Exempelvis s k ”teamtand-
vård” som genomförts dels på försök med positivt resultat både i 
fråga om oral hälsa och kostnadsmässigt (SoS 1995:23), dels an-
vänds som arbetsorganiseringsform på kliniker runt om i landet i 
dagsläget. Arbetsformen innebär ett institutionaliserat samarbete 
där tandhygienisten både arbetar självständigt och assisterar en 
tandläkare i dennas patientarbete. I teamet kan flera tandhygienister 
ingå per tandläkare (ibid:8) varvid tandläkaren delar behandlings-
rum med respektive tandhygienist. Tandhygienisten genomför un-
dersökningar som en tandläkare vid behov kan komplettera med så-
dant som ligger utanför tandhygienistens kompetens. Tandhygienis-
ten deltar även i terapiplaneringen (ibid).

 81 Liknande tanke framfördes av Tandläkareförbudet 1999 (SoS 
1999b:21-22) och även av Svenska Tandsköterskeförbundet att där-
vid ”slå ihop” sköterskor och tandhygienister till en och samma yr-
keskategori. Förslaget vann inte gehör hos Socialstyrelsen. (Tandhy-
gienisterna tycks befinna sig mitt emellan dessa båda grupper). 

 82 Utbildning av tandhygienister startade i Storbritannien 1960, dock 
fanns en föregångare 1930 som lades ned. Norge startade som första 
land i Norden 1924 som dock lades ned. Dagens utbildning startade 
1971. I Danmark och Finland har utvecklingen varit liknande och 
tandhygienisternas arbete har samma område. 
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 83 Lindblom (2004) menar att det var tandläkaryrkets status som hant-
verk och därmed inordning under en ”modernare” lagstiftning som 
skilde det från läkaryrket. Detta innebar att kvinnor kunde bli tand-
läkare tidigare än de kunde bli läkare. Se Lindblom (2004) angående 
kvinnliga tandläkare i Sverige och debatten kring dem samt något 
om enskilda och organiserade kvinnliga tandläkares deltagande i 
debatten.

 84 ”Könad” är en översättning av engelska ”gendered” vilket är en ord-
form av begreppet gender/kön som uppmärksammar hur genus är 
en integrerad del av sociala och historiska struktureringsprocesser. 
Till exempel kan en organisation eller en profession vara könad ge-
nom att femininitet respektive maskulinitet byggs in i den. Genus är 
således inte en utanförstående ’variabel’ utan en integrerad del av 
struktureringsprocessernas vidmakthållande och historiska föränd-
ring. Detta påverkar hur män och kvinnor tänker och handlar i sitt 
dagliga arbete (Davies 2001:18).

 85 Sammanfattat kan denna maskulinitet sägas vara; rationalitet, hie-
rarkisk auktoritet, objektivitet, beslutsamhet, fysisk och mental 
styrka, individualism och tävlingsförmåga (Davies 2003 efter Con-
nel 1995). Debatten kring de kvinnliga tandläkare i Sverige, förd bå-
de i dagspress och i facktidskrifter, cirklade kring fysiska egenskaper, 
förmåga till tankekonst och mod, egenskaper som ansågs krävas för 
tandläkaryrket, specificerat för protetik, anatomi och kirurgi (se 
Lindblom 2004). Det är denna uppdelning som gör att individer om 
gjort yrkesval som går emot den könade organisationen kan uppfat-
ta sin position som problematiska både som yrkespersoner och i ter-
mer av könsidentitet. Ett exempel är kvinnliga läkare (Davies 
2001:29).

 86 I de nu gällande nationella målen för folkhälsa (SOU 2000:91) kan 
denna vidgade hälsosyn sägas ha stärkts ytterligare. Som första mål 
anges att stärka samhällsgemenskapen bl.a. genom att minska fat-
tigdom och boendesegregation i syfte att motverka att levnadsvill-
kor ”skiljer sig alltför mycket mellan olika sociala och etniska grup-
per” (ibid:14). 

 87 Begreppet är en neologism av ”governmental rationality” (Gordon 
1991:1) och innebär; “A rationality of government will thus mean a 
way or system of thinking about the nature of practices of govern-
ment (who can govern; what governing is; what or who is governed), 
capable of making some of that activity thinkable and practicable 
both to its practioners and to those upon whom it was practiced” 
Gordon 1991:3).

 88 Detta uppfattar jag ligger intill förväxling nära, men motsvarar inte 
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ett ”klassiskt” maktbegrepp. Foucault avser nämligen snarast ett 
spel mellan dominans och underkastelse. 

 89 Foucault gör således en stark koppling mellan kunskap och makt, de 
är ömsesidigt beroende (Foucault [1976] 2002:104ff). Makt är kun-
skap, makten uppstår när man får veta något, när nya kategorier 
uppkommer. Detta ledde honom vidare till ett intresse för villkoren 
för kunskapers uppkomst och dess relation till maktrelationer. Cen-
tralare här är dock att det även ledde vidare till ett intresse för san-
ningens roll i individens förhållande till sig själv och konstitueringen 
av sig själv som subjekt. Det var i band 2 och 3 av Sexualitetens his-
toria (Njutningarnas bruk och Omsorgen om sig själv) som Fou-
cault främst utvecklade analysen av de olika former genom vilka 
människor formats som subjekt (se även Olsson 1997). Historiskt 
har det skett på tre sätt. De första är genom vetenskapliga observa-
tioner och undersökningar. I Övervakning och straff beskrivs en ut-
veckling från direkta bestraffningar till individuellt internaliserade 
former, parallellt med framväxt av ”vetande-experter”. Den andra 
formen har sin utgångspunkt i de vetenskapliga undersökningarna 
och gäller kategorisering i grupper exempelvis frisk/sjuk, normal/
onormal. Kategoriseringarna, eller vad som också kallas åtskiljande 
praktiker blir grunden för den tredje typen av subjektformering, s k 
subjektifiering eller subjektsomvandling. ”Genom denna process 
deltar individen aktivt i skapandet av bilden av sig själv; bilden av 
subjektet” (Olsson 1997:39). 

 90 Olsson (1997) uttrycker det väl när han skriver att den discipline-
rande mikromakten verkar genom positiva disciplinerande medel 
som verkar genom att kontrollera, forma, övervaka, träna och nor-
malisera har en ”positiv” snarare än en negativ (straffande och hin-
drande) funktion. ”Positiv” i bemärkelsen att den verkar skapande, 
producerande och uppmuntrande (ibid:40). I denna process av själv-
omvandling (subjektifiering) har bekännelsen, en talritual i vilken 
subjektet som talar sammanfaller med utsagans ämne (Lindgren 
2003:1988:362) överflyttats från det religiösa livet till läkarveten-
skapen. För odontologins del, inflikar jag, innebär det att munhålan 
blivit objekt för kunskap, uppenbarande och ”bekännelse” (”jag har 
slarvat med tandtråd”).

 91 Begreppet moral kommer ur latinet mores som betyder vanor och 
traditioner (Bergmann 1998:282) och moralis som betyder ”som rör 
sederna” (NE/moral).

 92 Jag vill lyfta fram att inspiration hämtats hos Colin Gordon (1991:6) 
som friskriver Foucault från den ”sarkasm” han kritiserats för. Ulf 
Olsson (1997) som menar att han själv ”överskrider” Foucault för 
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att också synliggöra den folkhälsoinriktade samhällsutvecklingens 
frigörande dimension (förbättrade materiella villkor och hälsa), dels 
med hjälp av Foucault egna begrepp (etik och motstånd) dels genom 
att introducera en annan teoretisk inriktning, neopragmatismen. 
Mitt motiv till detta är att undvika en tolkning av Foucaults teck-
ning av samhällsutvecklingen som ”en ofrihetens historia” (Olsson 
1997:163) och locka läsaren att dra slutsatsen att vårdutbildningar 
och vårdinstitutioner borde avvecklas i frihetens namn, vilket sked-
de med läkarutbildningen under franska revolutionen i syfte att de-
mokratisera tillgången till kunskap (Johannisson 1990).

 93 Berger och Luckmann (1966) hänför i sitt klassiska verk Kunskaps-
sociologi i inledningen till sin intitutionaliseringsteori varje institu-
tions framväxt till det faktum till människans ontologiska villkor är 
att vi är biologisk obeständiga som gör att människan måste exter-
nalisera sig i aktivitet. ”Den inneboende bristen på stabilitet hos den 
mänskliga organismen tvingar människan att själv sörja för en stabil 
miljö för sina handlingar” (ibid:69). Till detta ansluter jag mig till ett 
interaktionistiskt perspektiv som Berger&Luckmann utgår från 
(formulerat av G.H. Mead 1934 och Blumer 1969) som formulerar 
socialitetens grundläggande betydelse och utgår från att den är un-
derkastad de sociala och materiella villkor som råder. Således är den 
”enskilda människan inte fri i någon absolut bemärkelse, utan tvärt 
om bunden till de villkor som andra ställer. Inte ens i tanken kan hon 
i längden vidmakthålla att världen har en mening utan andras med-
verkan” (Berg 2003:165). För en introduktion till detta perspektiv, 
se Charon (1998). Mead (1934) tänker sig att ”self” (självet) är in-
delat i ”I” och ”me” och låter ”me” stå för den del av ”self” indivi-
den kan ”act back on” (ibid:93), d v s i Foucaults språkdräkt, ha en 
etisk relation till. Den icke-socialiserade aspekten av ”self” som be-
nämns ”I”, kan vara utanför kontroll och spontan uppfattas inte 
som fri (Charon 1998:94). För Mead är således frihet att vara soci-
al. 

 94 Exempel på sådana studier är Bergmann (red) (1998) Morality in 
Discourse som skiljer mellan två perspektiv; antingen studeras hur 
moralitet skapas och hanteras i interaktionen eller utgås från själva 
interaktionen och studieobjektet blir då hur moraliska spörsmål 
skapas i interaktionen. Antologin innehåller artiklar av en rad fors-
kare. Som exempel kan nämnas Heritage och Lindström som skriver 
om ”health visitors” hos nyblivna mammor i England, Adelswärd 
skriver om intervjuer med ”vapenvägrare”. Bredmar (1999) har stu-
derat barnmorskors samtal kring ”känsliga ämnen” med gravida 
kvinnor. 
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 95 Möjligen är det detta ontologiskt djupa samband (på vad Bergmann 
kallar protomoralisk nivå) mellan etik och socialitet som gör att det 
finns en språklig, lexikal koppling mellan kommunikation och mo-
ral i flera språk. Svenska och engelska språken är tydliga exempel. I 
svenskan kan ansvar härledas ur svar (Mäkitalo 2002; Linell och 
Rommetveit 1998; Bergmann 1998) (jfr responsibility/ respons).

 96 Jag avser inte ”liberal” i partipolitisk eller ekonomisk betydelse utan 
det syftar till principen om individers frihet och lika värde och kra-
vet att staten skall behandla dem lika (Borevi 2002). ”Kritisk” an-
vänder jag som bred beteckning på tankeinriktningar som intresse-
rar sig för maktfrågor och social villkor. 

 97 Detta göra att i uppräkningen utesluts gay-, feministisk- och miljö-
rörelse som ibland inkluderas i termer av mångkulturalism. Dock 
återkommer, på teoretisk grund, genusbegreppet genom sin samver-
kan med etnicitet vilket gäller denna studie. 

 98 I nästan alla förmoderna samhällen levde minoritetsbefolkningar 
med stor autonomi i periferin av det dominerade samhället utan rätt 
att delta (Parekh 2004). Ett exempel på detta var det osmanska 
”milletsystemet” som erkände både kristna och judar, utöver musli-
mer, som självstyrande enheter men med strängt reglerade relationer 
till de härskande muslimerna (se Kymlicka 1995:168 ff). 

 99 Parekh (2000a) menar att detta visar att uppdelningen i liberal och 
icke-liberala stater, som är en vanlig uppdelning i debatten kring om 
mångkulturalism är möjlig, är artificiell samt att i de så kallade libe-
rala staterna finns icke-liberala tendenser. 

 100 Avkoloniseringen har givit upphov till nya mångetniska och mång-
kulturella nationalstater som återspeglar de koloniala förhållande-
na. Avkoloniseringen har inneburit ett skifte från en maktkonfigura-
tioner till en annan, den postkoloniala som innebär att beroende, 
underutveckling och marginalisering kvarstår. ”Post” är således inte 
en tidsterm utan beteckningen på övergången från en makt konfigu-
ration till en annan. Den andra faktorn, avslutandet av ”Kalla Kri-
get” har också bidragit till förstärkningen av frågan kring “det 
mångkulturella” med regionala effekter bland annat på Balkan. 

 101 Det finns även exempel på stark negativitet i förhållande till mång-
kulturalism och ett känt exempel är Frankrike där både den konser-
vativa och den liberala opinionen motsätter sig att landet skulle vara 
mångkulturellt. Så är även fallet i flera afrikanska länder där begrep-
pet är belastat med en koppling till ”vit överhöghet” och rasism.

 102 Se till exempel socialantropologen Aje Carlboms kritiska ställnings-
tagande mot ”mångkulturalism” (Carlbom 2003).

 103 För en bild av utvecklingen och användningen av begreppet mång-
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kulturalism i USA samt med en mer vidgad betydelse i Kanada och 
Australien i relation till urbefolkningar, se Modood (2001). För en 
diskussion gällande Latinamerika se Iturralde (1995)

 104 Kymlicka (1995) gör en strikt uppdelning mellan urbefolkningars 
och immigranters situation och krav. För en kritisk diskussion av 
Kymlicka se Review symposium (2000). Som exempel kan nämnas 
att i Australien har urbefolkningen protesterat mot att deras krav 
reduceras till att vara samma som immigranters. Vasta och Castles 
(1996) menar i sin analys av rasism i Australien att det är samma 
grundproblem i båda fallen, nämligen rasistiska strukturer.

 105 I botten på detta resonemang ligger Kant som formulerade idén att 
alla är värda samma respekt och att detta kommer sig av vår förmå-
ga eller åtminstone möjlighet, att vara agenter (ibid:49). Det som 
Kant hänvisar till är alltså en universell möjlighet, denna möjlighet, 
inte vad man göra av den är vad som förtjänar respekt. Det gäller 
även människor i koma. Denna egenskap gör att alla själva kan av-
göra vad som är gott i livet. Således kommer människans värde ur 
hennes självständighet och inte ur en särskild uppfattning hon häv-
dar (ibid:61). Alltså är tanken om lika värde att det är något univer-
sellt som är värt respekt. 

 106 Taylor menar att han löser dilemmat genom att skilja mellan olika 
former av liberalism utifrån exemplet Quebec. Han menar att ett li-
beralt samhälle kan ha kollektiva mål (Taylor 1994:63). Ett viktigt 
moment, för att kunna argumentera för detta är att han skiljer mel-
lan helt okränkbara rättigheter å ena sidan och å andra privilegier 
och friheter (som beslutas till ett kollektivs fördel) som är viktiga 
men kan upphävas (t ex skylting på franska). Ett samhälle kan alltså 
vara liberalt förutsatt att det tillförsäkrar alla tillräckligt med grund-
läggande rättigheter och därigenom respekterar mångfalden 
(ibid:62-63).

 107 Taylor berör förhållandet till Islam i samband med att han hävdar 
att liberalismen inte är en ”neutral mark” där vilka kulturer som 
helst kan mötas. Liberalismen vare sig kan eller vill göra anspråk på 
kulturell neutralitet. Istället skriver Taylor att liberalismen är en 
kämpande tro, den går inte att förena med ett annat spektrum av 
kulturer än det västerländska, ingår i det kristna arvet är ”en orga-
nisk utväxt av kristendomen” (ibid:65). 

 108 Sammanfatting av The Parekh Report finns tillgänglig på http://
www.runnymedetrust.org 

 109 Systemet grundar sig på och har vuxit fram ur livsvärlden men nu 
hotar det att ”kolonisera” den. Livsvärlden och systemet reproduce-
ras och integreras på olika sätt, genom kommunikativ rationalitet 
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respektive systemintegration och instrumentellt förnuft (Månsson 
2003:328). I teorin om det kommunikativa handlandet utvecklar 
Habermas villkoren för den kommunikativa rationalitetens villkor i 
samhället. I teorin ser Habermas kommunikativt handlande som ett 
begrepp, en analysram med vilken vi kan se på personliga samtal, 
institutioner och myndigheter eller övergripande samhälleliga be-
slutsprocesser utifrån deras förmåga att utveckla förutsättningar för 
kommunikativt handlande. Det är när kommunikationens struktur 
styrs av den kommunikativa rationaliteten som den har en förståel-
seorienterad inställning (se Habermas [1982]1995). Habermas sam-
hällsteori som bygger på människans kommunikativa förmåga och 
språklighet är tungt abstrakt och inte avsedd för empiriska studier. 
Värdet ligger i att den lyfter de kommunikativa aspekterna i det so-
ciala livet och bidrar med referenser utifrån vilka kommunikatio-
nens villkor kan skärskådas. Det centrala enligt mitt perspektiv är 
dels att han myndiggör medborgaren till aktiva subjekt (Alvesson & 
Sköldberg 1994), dels att han gör kopplingen mellan det politiska 
aktörskapet och livsvärlden/kultur i den meningen, att ett enskilt 
samtal har bäring mot samhälleliga processer. Svagheten, enligt mitt 
förmenande, ligger i hans behandling av maktbegreppet. För en in-
troduktion till Habermas tänkande, speciellt hans teori om det kom-
munikativa handlandet vilken inte behandlas närmare i denna av-
handling, se Månsson (2003) och Alvesson & Sköldberg (1994). 

 110 Distinktionen mellan privat och offentlig är vanlig i tänkande kring 
det mångkulturella (Modood 1997). (Se till exempel Rex 1996). Jag 
kommer dock inte att utveckla den distinktionen, som f ö kritiseras 
som förenklande och låta det den fångar uttryckas i annan termino-
logi. 

 111 Habermas skriver att i nuläget (den aktuella artikeln utkom 1994) 
har exempelvis kvinnors behov inte börjat artikuleras tillräckligt 
och Habermas menar att en sådan formulering skulle förändra även 
männens identitet. I detta sammanhang vill jag kritisera Habermas 
eftersom han, enligt min bedömning felaktigt hävdar att en liknande 
process av identitetsförändring inte skulle ske till följd av interak-
tion mellan en majoritetsbefolkning och minoriteter och/eller immi-
granter. En sådan omförhandling tycks pågå vad gäller nationell 
identitet (jfr Hesse 2000) i Sverige, vad det innebär att ”vara svensk” 
(Schierup 2002). En sådan omförhandling av den nationella identi-
teten är en grund för samhällets sammanhållning (Bauböck 2001). 

 112 Tillförsäkrandet av likaberättigande av etniska grupper och deras 
kulturella livsformer kräver således ingen särskild grund genom kol-
lektiva rättigheter (Habermas1994:121-123) menar Habermas. Det 
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räcker med en fungerande demokrati i vilken medborgarna uppfat-
tar sig som lika inför lagen och även som upphovsmän av den. I den 
demokratiteoretiska debatten har Habermas kritiserats för en 
”övertro” på det demokratiska samtalet, en kritik jag inte har för 
avsikt att gå in på.

 113 Jag vill nämna att den abstraktionsnivå Habermas rör sig på gör att 
”kulturer” gärna framstår som avgränsade enheter och missar för-
ändringsdimensioner inom vad han kallar kulturella gemenskaper.

 114 Jag tycker mig se minst fyra olika relaterade forskningsmiljöer på 
skilda nivåer. Det bedrivs forskning på a) biologisk nivå, b) om oro-
faciala funktionsstörningar och smärta c) biomaterial och rekon-
struerande tandvård samt d) utifrån ett perspektiv som placerar in 
tandvården i en bredare samhällelig kontext. Odontologiska fakul-
teten vid Malmö högskola ger uttryck för ett flervetenskapligt syn-
sätt i sin forskningsstrategi (Mah:9). Forskningens mål, baserad på 
en vision om förbättrad oral hälsa, är att ”öka kunskap och förstå-
else för mekanismer som styr hälsa och ohälsa på olika nivåer; bio-
logisk nivå, individnivå och samhällsnivå” (ibid:78).

 115 IMER står idag inför samma möjligheter och svårigheter som alla 
flervetenskapliga ämnesområden i den akademiska världen. Svårig-
heterna orsakas av den fasta ämnesindelningen och akademiska ar-
betsfördelning som i och för sig har både kunskapssociologiska, in-
stitutionella och organisatoriska skäl men inte klarar att ta sig an 
nya sociala utvecklingsdrag och problem i samhället. Detta lyftes 
även fram i Gulbenkein kommitténs skrift ”Öppna samhällsveten-
skaperna” som även gav utvecklande förslag, vars huvudpoäng var 
att utveckla gränsöverskridande forskning. En annan dimension i 
IMER forskningen är den som berör förhållandet mellan statsmak-
ten och forskningen. Den svenska IMER forskningen har haft goda 
förutsättningar som en följd av statens satsning sedan 1975. Det 
började som ett politiskt utvärderingsprojekt till den samtidigt sjö-
satta invandrarpolitiken. Förhoppningen var att den senare skulle 
utvecklas i ”rätt riktning”. Denna koppling mellan invandrarpolitik 
och forskning manar till överväganden kring vilken verkan föränd-
ringar i invandrarpolitiska ”klimatet” får och har fått forsknings-
projekt. Forskning inom IMER kan, rent av måste, ta tag i etiska, 
politiska och retoriska problem, analysera och diskutera dem även 
om det är svårt och känsligt (Hammar 2001:74). I detta samman-
hang lyfter Stephen Castles fram hinder som han kallar ”nationellt 
tunnelseende” som syftar på att tendensen att forskare själva är in-
skrivna i sin egen nationella modell och dess för givet tagna ”com-
mon sense”. Detta får återverkan på forskningens finansiering, 
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forskningsfrågorna som ställs och på analys och förklaringsmodel-
ler vilka alla blir nationella, paradoxalt nog. Ett sätt att vidga migra-
tionsforskningen vore därför internationella jämförande studier 
(Castles 2000). 

 116 För en introduktion till human servicearbete och dess specifika drag, 
se Jönsson et al (2003). Ett karaktärsdrag är att verksamhetens mål 
vanligtvis är vagt formulerade samt svåra att utvärdera till följd av 
att de uttryckta i kvalitativa termer snarare än kvantitativa. Utöver 
det vill jag nämna att merparten av denna typ av arbete utförs av yr-
kesgrupper som klassificeras som professioner, det vill säga utifrån 
professionsspecifika kunskaper (ibid; Hasenfeld 1983).

 117 Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att ”det finns inga oförmed-
lade data eller fakta, utan dessa är alltid tolkningsresultat. Men tol-
kandet sker ej i neutrala, apolitiska, ideologifria termer. Ej heller är 
det den autonome, värderingsfrie forskare som står för detta. Olika 
paradigm, perspektiv, begrepp och forskning samt andra politiska 
intressen lyfter fram vissa slags tolkningsmöjligheter i sken av vad 
som är naturligt, rationellt, rätt och riktigt” (ibid:17).

 118 Med denna utgångspunkt menade Schutz att man först måste be-
stämma verkligheten vetenskapen avser att studera, för att anpassa 
metoden efter verkligheten och inte tvärt om och utvecklade en ”re-
gional ontologi” d v s han undersökte hur den sociala vardagsvärl-
den är strukturerad tidsligt och rumsligt och avseende relationer 
(Bengtsson 1999) utifrån egot eller med utgångspunkt hos individen 
(Nilsén 2000:46). Schutz syftade till att utveckla vad han kallade en 
empirisk vetenskap om duet; metoder för att få en förståelse av den 
andra (Schutz 1932:137) eller en kunskap om den meningskontext 
en individ handlar utifrån (eg. duet, de andra) och han menar att 
denna meningskontext byggs upp utifrån individens relation till 
världen genom ständigt pågående individuellt meningsskapande i 
”den naturliga inställningen”, ett begrepp hämtat från Husserl (Nil-
sén 2000:16). 

 119 Denna subjektivistiska uppfattning har sitt ursprung i den herme-
neutiska traditionens dualistiska vetenskapssyn (f. a. Dilthey) som 
möjliggör en uppdelning och skillnad mellan natur- och samhällsve-
tenskap (ibid:67). För en presentation av Schutz samhällsteori och 
hans bidrag till sociologin, se Åke Nilsén (2000). Gorman (1997) 
diskuterar Schutz vidareutvecklingar av Weber och Husserl.

 120 Alvesson och Sköldberg (1994) som delvis ligger till grund för mina 
resonemang uttrycker sig träffande; ”Gentemot empirism – här brett 
definierad som all forskning enligt vilken ”rena data” eller otolkade 
”fakta” är den fasta klippgrunden i forskningen – söker vi beakta de 
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invändningar som anförts av hermeneutiker, kritiska teoretiker, 
poststrukturalister, språkfilosofer, diskursanalytiker, feminister, re-
flexivister och andra bråkmakare som krånglat till det för anhängare 
av såväl kvantitativ som kvalitativ metod (ibid:9). Gentemot bråk-
makare – folk som explicit eller implicit gör läsarna av deras texter 
missmodiga eller villrådiga ifråga om empirisk forskning – hävdar vi 
envist att det är pragmatiskt fruktbart att utgå från att det existerar 
en verklighet utanför forskarens ego- och forskarsamhällets etno-
centricitet (paradigm, medvetande, text, retoriska manövrar), och 
att vi som forskare bör kunna säga något insiktsfullt om denna verk-
lighet” (ibid:9).

 121 I detta sammanhang uppkommer frågeställningar kring att forska-
ren kan bli avsiktligt ”lurad” av sina informanter vilket i sig är ett 
intressant fenomen i termer av ”motmakt”. För klassiska antropolo-
ger på fältarbete kan det handla om brister i språkkunskaperna men 
även att informanterna upplever frågorna som ställs som ”dumma” 
(Russel 1994). Under mitt projekt uppkom en situation som jag be-
dömde kunde röra sig om att en patient ”drev med” mig utifrån att 
han kanske uppfattat mig som ”naiv” och att han svarat mig så som 
han tänkt att jag ville höra mot bakgrund av min antagna naivitet 
och fördomsfullhet mot ”invandrare”. Han sa att han varit ”ka-
melskötare” vilket jag under intervjun accepterade som ett rimligt 
yrke. Dock ringde jag mannen någon vecka senare och frågade om 
han skämtat eller om det verkligen finns kamelskötare i det land han 
kom ifrån och jag förklarade att jag blivit osäker. Han förklarade på 
ett för mig övertygande sätt att han faktiskt varit kamelskötare. 
Själva situationen visar intervjusituationens komplexitet och att det 
i detta fall snarare var jag själv som var källa till den. 

 122 För en ingående diskussion om observationens metodologiska för-
utsättningar i Webers sociologi, se Dennis (1993). Deltagande obser-
vation förknippas främst med den symboliska interaktionismen 
(Henriksson& Månsson 1996) såsom den formulerats i G.H. Meads 
(1934) efterföljd och med Chicagoskolan (Andersson 2003). Det 
saknas dock uttalade referenser till Webers arbeten i tidiga sociolo-
giska studier (ex Malinowskis studie från 1922 på Trobrianderna) 
(Dennis 1993). För en diskussion om deltagande observation med 
sin utgångspunkt hos Schutz hänvisas till Burgess (1984). En av de 
första kända sociologiska beskrivningarna producerade med hjälp 
av observation publicerades 1879 av Le Playe (se Rosengren& Ar-
vidsson 1991:103).

 123 Som exempel kan nämnas Charles Goodwin som gjort flera studier, 
bland annat ”Action and embodiment within situated human inte-
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raction”. Han kan betraktas som en förgrundsgestalt. Andra exem-
pel är Erickson & Schultz (1982) studie av studievägledare, Drew & 
Heritage; Heath och Luff (1997) om tunnelbaneövervakare. Några 
svenska studier att nämna är Anna Lindström (1998), Vesa Leppä-
nen (1997), distriktssköterskor, Maria Lindgren (2001) utvecklings-
samtal mellan chef och anställd, Ulla Melander Marttala (1995) pa-
tient/läkare, Jörgensen (1998) patient/läkare. Jag vill även nämna de 
finska forskarna Sanna Vehviläinen (1999) som studerat studieväg-
ledare och Salla Kurhila (2001, 2004) som studerat studentrådgiv-
ning samt Anssi Peräkylä (1997). 

 124 Detta beslut påverkades av min egen erfarenhet av att bli videofil-
mad som socialarbetare. Den erfarenheten sa mig att den inverkan 
det hade på mig ofta var initial (obehag, osäkerhet och upptagenhet 
av utseende) men hade ingen djupare inverkan på mitt arbete när jag 
väl beslutat mig för att låta mig filmas. 

 125 Av filmer jag strukit som jag ser som en slags” bortfall” gällde en, en 
patient som visade sig själv var tandvårdsutbildad, varför jag be-
dömde samtalet/filmen som avvikande. 

 126 Att frågan om hur långt man kan gå för att minimera sin påverkan 
kan ”lösas” genom att observationer sker i hemlighet visar att fråge-
ställningarna även rör etiska överväganden.

 127 Lomax visar att forskaren snarast bör ses som en aktiv deltagare och 
ett detta har metodologiska fördelar. När närvaron, forskarens och 
kameras tillerkänns kan den bli ett medel som hjälper till att ”orga-
nisera vad som händer”. Till exempel om något anses känsligt kan 
deltagarna påpeka detta, be att kameran stängs av eller om de menar 
att något är speciellt intressant föreslå en kameravinkel (Lomax 
1998).

 128 Ett exempel att nämna var en patient som vände sig till mig och sa 
”du känner dig som Ingemar Bergman va” och skrattade. En annan 
frågade mig, under inspelningen om kameran var digital och bad 
mig sända en bild av honom som e-mail så hans fru skulle kunna se 
den. 

 129 Beslut nr LU 187-01 vid Forskningsetiska kommittén i Lund/Mal-
mö. Jag finner det inte nödvändigt att kommentera de grundläggan-
de kraven på konfidenitalitet och anonymitet. Materialet skyddas av 
Personuppgiftslagen (PUL 1998:204), personuppgiftsförordningen, 
arkivlagen, arkivförordningen och sekretesslagen. 

 130 Den etiska frågan var således även hanterad av tandhygienisterna. 
Jag bad dem att förmedla kontakt med mig om patienten ville det. 
Detta skedde inte i något fall. Utöver detta var en central etisk fråga 
de som uppkommer specifikt mot bakgrund av att merparten tillfrå-
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gade var invandrare/flyktingar. Detta ledde till en extra försiktighet i 
fråga om språkförståelse som Medicinska forskningsrådet lyfter 
fram (MFR 1995) vilket jag aktualiserade i förberedelserna med 
tandhygienisterna. Vid två tillfällen visade det sig först efter inspel-
ningen att patienten inte uppfattat att hon/han förväntades att skri-
va under ett medgivande och inte heller ville göra det. Dessa två fil-
mer raderades följaktligen. Det bör nämnas att båda patienterna ar-
gumenterade med mig om att jag skulle använda filmerna ändå och 
att en underskrift var irrelevant. I detta sammanhang vill jag säga att 
flera patienter sagt att de inte uppfattar tandvård som hotande för 
deras integritet. Med andra ord att det var egalt om jag var där eller 
inte och att frågor kring personlig integritet inte aktualiseras med 
sådan styrka som det kan vara fråga om inom vissa verksamheter. 
Psykiatrisk verksamhet eller missbruksvård, barnavård inom social-
tjänsten kan vara sådana exempel.

 131 Att bjudas in av en klinikchef uppfattade jag inte oproblematiskt då 
jag var medveten, genom metodböcker och socialt arbete om de ris-
ker som ligger i att komma till en arbetsgrupp på chefens initiativ. 
Forskaren kan inte veta om denna/e har mandat för inbjudan i ar-
betsgruppen. Jag upplevde det initialt som att jag tog en risk som 
enklast kan uttryckas som att gruppen kanske skulle ”kasta ut mig” 
just för att jag ”kom in” med chefen. Tämligen omgående försvann 
dessa farhågor då de jag kom i kontakt med förmedlade ett klimat 
jag vill kalla öppet och tryggt och en slags stolthet i sin yrkesutöv-
ning och över sin klinik. Jag tolkade också beslutet om att visa upp 
vad man gör, i det här fallet för mig som ett uttryck för trygghet. En 
av de första anteckningarna gällde korridoren på kliniken som rent 
fysiskt var påtagligt öppen och man hade dörrarna öppna försåvitt 
inte en patient ville stänga den. För en diskussion om tillträde/access, 
se Burgess (1984).

 132 Exempel på studier i vilken forskaren delar i arbetet är Olsson 
(1995) som bygger på deltagande observation varunder Olsson ar-
betar som vårdbiträde på ett servicehus. Davies (1999) återger en 
studie i vilken hon arbetade som ”dagisfröken”.

 133 Socialkonstuktionismen kan ses som en teoretisk grundläggande 
orientering i flera olika teoretiska inriktningar med en mångdiscipli-
när bakgrund i vilken tidiga sociologer och socialpsykologer såsom 
G.H. Mead och Alfred Schutz varit centrala men den har också haft 
flera andra influenser även från humaniora och litteraturkritik (Burr 
1995). Förgrundsgestalterna Peter Berger och Thomas Luckmann, 
kan sägas ha populariserat Schutz. Det är denna version av social-
konstuktionismen som kan kallas ”kontextualiserad” jag relaterar 



310

till som lägger tyngdpunkten på det sociala mer än på de individuel-
la, med ett bevarat intresse för aktörskap (agency) (Linell 1998:62). 
De uttrycker ett cirkulärt resonemang; ”Samhället är en mänsklig 
produkt, samhället är en objektiv verklighet, människan är en social 
produkt” (Berger och Luckmann 1979:78). Således ses den sociala 
ordningen som grundad på en socialt delad verklighet. Denna verk-
lighet är i sin tur en mänsklig konstruktion som skapas i interaktion 
mellan människor (Johansson 1992:49). Sociala strukturer ses, istäl-
let för som statiska objekt som skapade och omskapade genom in-
teraktion. Linell uttrycker det som att de är ”lived, situated, practi-
cal accomplishments of actors in interaction” (Linell 1998:60). Vid 
sidan av att Berger och Luckmann inte förnekar den materiella värl-
den i vilken vi lever, lyfter de således fram två relaterade fenomen; a) 
konstruktion och rekonstruktion av den sociala verkligheten genom 
social interaktion och praktik samt b) avlagringsprocesser (sedimen-
tering) över tid (ibid:61). De antar därmed sociohistoriska processer 
(ibid:63). För en introduktion till socialkonstuktionismen, se Burr 
(1995).

 134 Språkteoretiskt, har synen på språket som i någon mening fristående 
i förhållande till den verklighet det relaterar till (såtillvida att det är 
människan som tilldelar orden dess betydelse då vi förbinder vissa 
tecken med vissa ting) sin upprinnelse hos Ferdinand Saussures 
strukturalistiska språkvetenskapliga tradition (Winther 
Jörgensen&Phillips 2000:16). Språket ses som ett slutet system i vil-
ket orden får sin betydelse i relation till andra ord. Med post-struk-
turalistisk språkteori avses de språkteorier som utvecklats i Saussu-
res efterföljd och i kritik av honom. Prefixet ”post” i detta samman-
hang, markerar att man både fört vidare grundidéer och gjort djup-
gående förändringar. Vad som kvarstår är idén om att tecken (ord) 
får sin betydelse i relation (genom att skilja sig i förhållande) till var-
andra inom en struktur. Den fundamentala modifikationen gäller 
synen på struktur som ses som under ständig förändring beroende 
på sammanhang istället för som något fast och slutet (ibid:17). För 
en vidare diskussion se Winther Jörgensen&Phillips (2000).

 135 Ett exempel är den socialpsykologiskt orienterade diskursanalys 
som bland annat utvecklats av Jonathan Potter och Margaret 
Wetherell (1987). För att undvika begreppsförvirring bör nämnas 
att beteckningen även står för lingvistisk diskursanalys samt för vad 
jag i likhet med Norrby väljer att kalla samtalsanalys (CA) (se Norr-
by 1996). 

 136 För en belysande diskussion om Foucaults diskursbegrepp så som 
det begreppsliggjorts och skiftat vad gäller vilken dimension av dis-
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kurs som ges analytiskt fokus, se Fairclough (1992). 
 137 Fairclough framhåller tillsammans med Chouliaraki att CDA bäst 

förstås som ett brett teoretiskt ramverk som är under ständig ut-
veckling och vars teoretiska ramverk är komplext. En enskild empi-
risk studie fokuserar därför endast på vissa aspekter (Chouliaraki& 
Fairclough 1999). I praktiken har CDA enligt min bedömning emel-
lertid intresserat sig mer för skrivna texter än av samtal.

 138 Den närmast klassiska definitionen av interpellation är denna; ”Vi 
menar alltså att ideologin ”handlar” eller ”fungerar” i den mån som 
det ”rekryterar” subjekt bland individerna (den rekryterar alla), el-
ler ”omvandlar” individerna till subjekt (den omvandlar alla) genom 
den högst precisa operation som vi kallar interpellation, vilken man 
kan föreställa sig som det banala och vardagliga fallet när en polis 
interpellerar: eller ropar till en ”hallå ni därborta! Om vi antar att 
den föreställda teoretiska scenen äger rum på gatan, vände sig den 
anropade individen om. Genom denna enkla, fysiska 180-graders-
vändning blir hon subjekt” (Althusser 1976:144 citerad i (Winther 
Jörgensen& Phillips 2000). För Althusser är subjekt och ideologi 
nära sammanhängande (han har ett strukturmarxistiskt angrepps-
sätt) vilket ligger utanför min räckvidd. Han utgår från att vi alltid 
accepterar subjektspositionerna och därmed blir ideologiska subjekt 
(Winther Jörgensen& Phillips 2000).

 139 Etnometodologin (folkmetoder) utvecklades av Garfinkel (1967) 
med en teoretisk grund hämtad från den fenomenologi som formu-
lerades av Alfred Schutz med dess intresse för livsvärlden och ”com-
mon sense”. Sammanfattningsvis menade han att institutioner och 
sociala handlingar bör analyseras utifrån kommunikativt handlan-
de. Han intresserade sig för hur aktören skapar ordning bland sina 
sinnesintryck, avhängigt av sin ”livsvärld” (Leppänen 1997:11ff). 

 140 När det gäller CA (inklusive idéhistorisk sammanfattning) hänvisar 
jag till Leppänen (1997), Norrby (1996) Londen (1995) för en intro-
duktion. Utöver det Drew&Heritage (1992), Silverman (1997), 
Sacks (1984) samt de klassiska texterna Sacks et al (1974). 

 141 CA har i huvudsak utvecklats kring forskning gällande vardagliga 
samtal mellan personer i relativt symmetriska relationer där ”den 
naturliga inställningen” inte utmanas. Senaste decenniet har dock 
studiet av institutionella samtal (se nedan) utvecklat vilket inneburit 
ett ökat intresse för asymmetrier och makt i samtalssituationer.

 142 För Sacks avser kategori de klassificeringar som används av ”Mem-
bers” (d v s medlemmar i kollektiv) för att beskriva personer. Några 
exempel på sådana ur litteraturen är ”baby”, ”pojkscout” och 
”skinhead”. De samtalsforskare som vidareutvecklat Sacks grund-
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läggande tänkande har utvidgat begreppet till att även inkludera 
kollektiva kategorier (Hester&Eglin 1997:3) Kategorier har den 
egenheten att de kan kopplas samman och formerar då “klasser” el-
ler vad som brukar benämnas ”membership categorization devices” 
(MCD). ”Device” översätter jag närmast till ”figur” och kan vara 
exempelvis ”familj” och ”symfoniorkester” (ibid:3ff) eller en viss et-
nisk grupp (Day 1998:151) som ”svenskar”. Detta bygger på att 
vissa kategorier ”passar ihop” enligt ”sunt förnuft” och naturligtvis 
har detta att göra med värderingar och vad vi brukar kalla kultur. 
Sacks utvecklade två empiriskt grundade ”maximer” (som kallas 
”the economy” och ”the consistency”) som styr hur en lyssnare just 
hör hur kategorier ”passar ihop”. Sacks kända exempel är ”The ba-
by cried”. ”The mummy picked it up” och visar hur dessa maximer 
styr hur vi tenderar att uppfatta de båda aktörerna som hörande till 
samma familj, även om det inte uttalas och inte nödvändigtvis måste 
vara så.

 143 Efterföljare till Sacks har även utvecklat hur lyssnare kopplar ihop 
kategorier med specifikt handlande men även rättigheter, skyldighe-
ter, attribut/egenskaper, kunskaper och kompetenser. Som exempel 
kan nämnas ”baby” och ”gråta” igen. ”Baby” kan hänföras till 
minst två klasser, till ”familj” och till ”levnadsstadium”. Helt i enlig-
het med Sacks maximer hör vi att när ”babyn gråter” hänförs grå-
tandet till dess levnadsstadium och inte till dess medlemskap i en fa-
milj. Detta kan förklaras av regeln som säger att handlande kan vara 
kategoribundet och om aktören kan hänföras till den kategorin gör 
vi det, det vill säga vi uppfattar utsagan så (ibid).

   För en vidare diskussion om relationen mellan konversationsa-
nalys och ”membership categorisation analysis” se Hester och Eglin 
(1997), Watson (1997) samt kritik av Sacks som trots sin etnometo-
dologiska ansats hävdar att det finns givna ”naturliga kategorier” 
(Hester & Eglin 1997:13).

 144 Detta perspektiv på kategorier utgår från att de har betydelsepoten-
tialer som genererats genom deras kontextualiserade användning, 
historiskt och kulturellt och att de får sin specifika mening först då 
de används i en situerad handling (Mäkitalo 2002:19ff). Mäkitalo 
(2002) utgår från en syn på språk som har sin grund hos Volosinov 
och Bakhtin. 

 145 Frågan som signaleras kan handla om kausalitet, trovärdighet eller 
en beskrivning. Lösningen som ges kan gälla en orsakslänk, en orsak 
till handling, en ursäkt, en förklaring eller en berättelse. Dessa ”ty-
per” kan även vara sammanvävda (Antaki 1994). Den etnometodo-
logiska samtalsanalysen har visat två aspekter av accounts. Dels att 
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de är sekventiellt uppbyggda och dels att de har ett drag av förhand-
ling (Antaki 1994:6).

 146 Det har från humanistiskt och samhällsvetenskapligt håll gjorts en 
rad studier av samtal med patienter inom sjukvård som gäller läkare, 
barnmorskor och sjuksköterskor (Maynard 1991; Melander 
Marttala 1995, Leppänen 1998, Bredmar 1999, Heritage &Sefi 
1994; Arminen 1998). Det finns studier som gäller socialtarbete 
(Cedersund 1992; Hydén 2001, Osvaldsson 2002 ), arbetsförmed-
ling (Mäkitalo 2002, Svennevig 2003a,b) studierådgivning (Erick-
son& Shultz 1982, Kurhila 2004, Vehviläinen 1999), rådgivning 
(Silverman 1997, Landqvist 2001), nämnt med en begränsad utblick 
geografiskt sett.

 147 Kleinman (1978) införde distinktionen illness och disease som sak-
nar motsvarighet i svensk översättning. Illness syftar på patientens 
upplevda sjukdom, disease på ”abnormities in the structure and fun-
tion of the body organs and system” (ibid). Själva distinktionen syf-
tar till att uppmärksamma att de inte alltid motsvarar varandra. 

 148 Perspektivet bygger på vad som ovan presenterats som kontextuali-
serad social konstruktionism. Innebörden och meningen av ett sam-
tal, eller mer generellt uttryckt, interaktionen skapas av personer 
som aktörer och detta sker i relation till “sociala fakta” i Durkheims 
mening. Även om meningen ”is produced in the here and now social 
encounters, the producers draw both upon the immediate situatio-
nal resources and upon the resources built up in the long chain of 
past accomplishments of their predecessors” (Linell&uckmann 
1991:13).

 149 Den sociala distributionen av kunskap är nödvändig till följd av den 
historiska ackumulationen av kunskap. För en uttömmande diskus-
sion utifrån detta socialkonstruktionistiska perspektiv, se 
Schutz&Luckmann (1973) kapitlet ”Knowledge and Society”.

 150 Informanterna är namngivna Anita, Bitte, Cissi, Dina, Eva och Filip-
pa. Mitt namn förkortas C utom i samtal med Cissi där jag har be-
teckningen CBC. Text inom hakparenteser är mina klargöranden el-
ler markeringar att något uteslutits. 

 151 En central teoretisk grund är hämtad i socialpsykologisk och social 
kognitionsforskning (Davies 2001:25). 

 152 Lagtexten lyder: När en myndighet har att göra med någon som inte 
behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör 
myndigheten vid behov anlita tolk (SFS:1986:223 §8).

 153 Detta synsätt har, enligt min bedömning, inte stöd i WHO’s uppgif-
ter där man inte kan utläsa sådana geografiska skillnader utan sna-
rare att skillnader i munhälsa bör hänföras till tillgång till tandvård, 
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tillgång till fluortandkräm, fattigdom och sockerintag. 
 154 Jag saknar studier som verifierar eller vederlägger sådana skillnader 

i ”sökmönster”.
 155 Ålund skriver om socialtjänst och polis, Hertzberg om Arbetsför-

medlingen och Hägerström om Kommunal Vuxenutbildning (Kom-
vux).

 156 För en diskussion om orientalism hänvisa jag till Edward Said 
([1978]1997). Han skriver om orientalism som en västerländsk dis-
kurs om Orienten/Österlandet i vilken Orienten och människor där-
ifrån framställs som västerlandets negativa motbild som även berör 
könsroller, maskulinitet och femininitet. Orienten framställs stereo-
typiskt som efterblivet och hotfullt men även med romantiserad 
sinnlighet. Hur detta tar sig uttryck i populärlitteratur och film finns 
beskrivet av etnologen Magnus Berg (1997).

 157 En genomgång av närmelsesätt till studiet av samtal i vårdsituatio-
ner görs av T. L. Thompson (1994). Se även Ong et al (1995) för en 
litteraturgenomgång av studier av patient- läkarsamtal. Melander 
Marttala (1995) skiljer ut olika teoretiska utgångspunkter i samtals-
forskningen; sociologisk, socialmedicinsk, antropologisk-etnogra-
fiska, psykologiska och sociolingvistiska ansatser och gör en bred 
och kortfattad litteraturgenomgång av forskning kring läkare- pa-
tientsamtal utifrån detta. 

 158 När det gäller studier inriktade på ”outcome”, har sådana visat att 
kommunikationen påverkar en rad faktorer som diagnosen, rädsla, 
smärtupplevelse och tillfrisknande och till och med hur mycket en 
patient kräks efter en operation (Thompson 1994).

 159 Sondells (2001) studie av samtal mellan tandläkare och patienter på 
en protetikklinik tar sin utgångspunkt i RIAS (Roter Interaction 
Analysis System) som är en kvantitativ metod för studie av samtal 
vilken hon anpassar till tandvård. Sondell kopplar variabler knutna 
till tandläkare respektive patienter till dels kommunikationsmönster 
som en mellanliggande process samt vidare till den ”output” be-
handlingen nådde i form av patientens tillfredställelse. Denna mättes 
med frågeformulär till båda parter, både i anslutning till behand-
lingen och efter tre månader. Sondell visar att patientens kön påver-
kar mängden tal, så till vida att parterna samtalar mer, då de har oli-
ka kön. Mängden utförd protetik visade sig påverka patientens till-
fredsställelse i positiv riktning. Det framkom även att informations-
utbyte i riktning från patienten till tandläkaren hade en positiv in-
verkan, medan informations utbyte i den andra riktningen, från 
tandläkare till patient hade en motsatt och negativ effekt. 

 160 För en kortfattad presentation av samtalsforskning inom denna tra-
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dition gällande rådgivning i olika vårdkontexter, se Landqvist 2001. 
 161 Själva distinktionen mellan ”besvär” och ”problem” kan framstå 

som en petitess men är verksam i vårdkontexter. Det är inte varje 
besvär som en patient tar upp som klassificeras som ett ”problem” 
sett från vårdgivarens horisont. Detta återspeglas i mitt material där 
patienter kan berätta om ”besvär” utan att tandhygienisten relaterar 
till detta som ett ”problem” hon bör på något sätt svara på i egen-
skap av tandhygienist. Hon kan istället lyssna på patientens besvär 
mer som en ”medmänniska”. En annan variant är när det hänvisas 
till att vara ”ett problem men för en annan yrkeskategori”. ”Det får 
du tala med tandläkaren om”. Liknande förhållande har även fun-
nits i en studie om rehabilitering av långtidssjukskrivna vid Försäk-
ringskassan (Jonson 1996).

 162 Brown och Levinson undviker att gå in i teoribildningar kring un-
der- eller omedvetet och nöjer sig med att konstatera att valet av be-
greppet ”strategi” motiveras av att det är ett ord som implicerar ett 
rationellt moment (ibid 85).

 163 Detta motsvarar vad som även ibland kallas genre (Fairclough 
1992).

 164 I Heritages och Sefis (1992) studie fokuseras vem som introducerar 
råd, hur det går till och responsen som centrala dimensioner. Studien 
gäller ”health visitors” som besöker familjer med nyfödda barn för 
att ge råd till föräldrarna. Deras studie visar att när det gäller råd är 
det sjuksköterskan själv som står för att skapa en anledning till att 
ge ett sådana. Genom att stegvis introducera ett råd som därför kan 
formuleras utifrån mammans ståndpunkt lyckas sköterskan med att 
ge ett råd utan att ifrågasätta mammans kompetens som barnavår-
dare.

 165 För en presentation av problempresentationer och de format de kan 
ha och vilka element de innehåller se Leppänen (2002) vars studie 
gäller telefonsamtal till primärvården. Problempresentationerna i 
mitt materialet har två grundläggande format; en fråga eller en utsa-
ga om ett besvärande tillstånd.

 166 I dessa fall leder således patientens fråga fram till att ett råd ges. Det 
finns även, som framgått ovan, en ”sortering” av vad som är rele-
vanta problem som innebär att inte alla frågor automatiskt leder till 
att råd ges.

 167 Den “naturliga inställningen” (Nilsén 2000) som Schutz hämtat från 
Husserl, avser den attityd människor lever i vanligtvis i “vardagsli-
vet”, d v s den “provins av verkligheten” som en vuxen “klarvaken 
och normal” person helt enkelt tar för given just genom som sin atti-
tyd. ”In the fully social, natural attitude it is taken for granted that 
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the life-world which is accepted as given by me is also accepted as 
given by you, indeed by us, fundamentally by everyone” 
(Schutz&Luckman 1973:61). Genom denna attityd är vårt intresse 
för världen styrt av praktiska eller pragmatiska motiv (ibid:14). 
Schutz skriver att ”the Life-world is intersubjective from the very 
beginning. It presents itself to me as a subjective meaning-context; it 
appears meaningful in the explicative acts of my consciousness” 
(ibid:15). This reality is the everyday life-world. It is the province of 
reality in which man continuously participates in ways which are at 
once inevitable and patterned (ibid:3). Schutz gjorde livsvärlden till 
ett forskningsområde. Begreppet ”naturliga inställningen” förhin-
drar varje tendens att reducera världen till innehållet i en individs 
medvetande (Feather 2000:19). Begreppet tjänar som den teoretiska 
länken som kan förklara hur aktörer ”grasps the limit of types of 
actions, ”know” when they are moving on from one kind of situa-
tion to another…” (ibid:19), annorlunda uttryckt; tillhandahåller 
situationens logik. Se Bengtsson (1999) angående en skiftande an-
vändning av ”vardagsvärld” respektiver ”livsvärld” hos Schutz.

 168 För Alfred Schutz är ”meningens” objektiva status ett problem han 
menar är en filosofisk fråga som han lämnar utanför sitt intresse. 
För kritik av och problematik med denna ståndpunkt i förhållande 
till intersubjektivitet, se Feather (2000:22) och Bengtsson (1999). 

 169 Flera studier visar att moral är en närvarande dimension om än im-
plicit i den dagliga verksamheten inom många samhällsinstitutioner 
trots att personal är tränad och utbildad att inta en ”neutral” håll-
ning. Ett exempel visar Kullberg och Cedersund (2001) som i sin 
studie av samtal mellan klienter och socialsekreterare visar att rätt 
till socialbidrag inte endast utreds utifrån formella aspekter utan 
även utifrån moraliska argument som således gäller klienten som 
(moralisk) person.

 170 Just vid tiden för inspelningen av detta samtal förekom återkom-
mande nyhetsrapportering om den pågående konflikten i området 
som patienten nämnde.

 171 ”Civic” syftar på nation ”as a territorial association of citizens living 
under the same laws and sharing a mass, public culture”. Ethic syf-
tar till “the nation as a community of genealogical descent, vernacu-
lar culture, native history and popular mobilisation” (Smith 1996). 

 172 Jag har namngivit begreppet i enlighet med de redan etablerade be-
greppen SLT och SLA, dvs ”second language talk” och ”second 
language aquisition”, andra språkstal och andra språkinlärning som 
är etablerade forskningsområden (se exempelvis Firth och Wagner 
1997). 
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 173 Kurhila (2004) refererar till tidigare forskning och nämner att den 
rört klassrumsinteraktion. I dessa fall är de asymmetriska språkkun-
skaperna själva anledningen till interaktionen (språkundervisning). I 
övrigt saknas i stort sett forskning på området. Kurhilas egen studie 
rör institutionella samtal (högskola, hotellreception och busstation) 
visar att tjänstemännen i de institutioner hon studerat sällan oriente-
rar till sin position som förstaspråkstalare genom att utvärdera eller 
kommentera klientens tal ur språkliga aspekter utan relaterar till det 
sagda utifrån deras institutionella relevans. Detta gäller även om 
klienten manifest aktualiserar sin andraspråkstalarposition genom 
att söka ord och tveka om ordval och uttal. Till exempel sker korri-
geringar av klienten språk endast när det är institutionellt relevant 
(Kurhila 2004).

 174 Rasmussens och Wagners material var inspelade affärssamtal, pri-
vatsamtal på tyska, engelska och danska där en av de samtalande 
var främmandespråkstalare. 

 175 För att ge en uppfattning om storleksordningen, sker det i åtta sam-
tal vid ett tillfälle vardera. De resterande reparationerna är fördelade 
2, 4, 8 respektive 9 i resterande 4 samtal. 

 176 Uttrycket kommer från Jefferson (1987) och syftar på ett standard 
sätt att svara på ett svar, nämligen genom att repetera det sagda. Sek-
vensen blir då i tre turer, fråga – svar – repetition som Schegloff 
(1996) skrivit om där den tredje samtalsturen således relevant kan 
vara en repetition (Kurhila 2001). 

 177 Svennevig (2003) har funnit att repetitioner görs med olika intona-
tion; uppåt respektive nedåt. En neråtgående intonation används 
som mottagande av föregående yttrande och används som implicit 
korrigering medan uppåtgående intonation indikerar problem med 
yttrandets innehåll eller förståelsen av det. Svennevigs studie gäller 
samtal mellan tjänstemän vid Arbetsförmedling och två andra of-
fentliga verksamheter som gäller utbildning, studie- och yrkesväg-
ledning för flyktingar i Norge (Svennevig 2003a).

 178 Jag vill påpeka att det var en patient som gjorde mig uppmärksam 
på detta fenomen. Hon sa i den efterföljande intervjun att ”när Eva 
säger något som jag inte förstår, förstår jag ändå när hon kommer 
till slutet av meningen”. Patienten uppmärksammade att tandhygie-
nisten formulerade samma sak på två sätt inom samma yttrande. 

 179 Begreppet pidgin (även kallat contact language) lånar Fanon från 
benämningen på den form av talspråk, de flesta baserade på koloni-
alspråken, engelska (ibland kallad ”broken english”), franska och 
portugisiska som är ett resultat av språklig blandning och behov av 
ett gemensamt språk. Beteckning kopplas således till kolonisations-
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processer och till människorna i (de före detta) kolonierna. Språket 
utmärks av uttal och rudimentär grammatik men även begränsad 
vokabulär (http://www.en.wikipedia.org/wiki/Pidgin). 

 180 Ett starkt exempel är att tandhygienisterna i studien ofta när de inle-
der en samtalssekvens tar ur salivsugen ur patientens mun, vänder 
sig kroppsligen mot patienten och söker ögonkontakt.

 181 Denna iakttagelse gjordes i samtal/diskussion med Magnus Öhlan-
der i samband med mitt slutseminarium.

 182 Jag avser inte att negligera asymmetrin i fråga om makt och profes-
sionell kunskap i patientrelationen eller bortse från att patienten 
kan ha en funktionell inställning till tandhygienisten. För en diskus-
sion kring (funktionell) inställning, se Schutz 1973.

 183 I sammanhanget är det intressant att dra en parallell till vad Yasmin 
Gunaratnam (2001) visat i en studie utförd vid ett hospice för döen-
de i England. Hon visade att personal med närmare och regelbunden 
kontakt med patienter inte förenklade i sina resonemang kring rela-
tionen mellan en patients etniska eller kulturella tillhörighet och vad 
den föredrog för vård eller omvårdnad. D v s personalgruppen upp-
fattade instabila drag istället för en direkt koppling mellan etnisk 
tillhörighet och vårdpreferens. Detta skilde denna typ av personal 
från den med mer administrativ roll. Det som avgjorde skillnaden 
var således graden av patientkontakt.

 184 För en utförligare kritik av ”kulturell kompetens” och ”kulturell 
sensitivitet” med exemplet Australien, se Swendson&Windsor 1996. 
De menar att liknande ambitioner ofta är behäftade med etnocen-
trism, paternalism och underliggande rasism.
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SUMMARY

The topic of this thesis, is dental hygienists’ work with patients, i.e. dental 
hygienists’ work with prophylactic dental care in a public health perspec-
tive. Their work is circumscribed by an international venture on preventi-
ve care (WHO document Alma Ata, Ottawa Charta). Dental hygienists 
shall promote oral health, prevent oral diseases and treat peridontitis 
along with giving information and advice regarding oral hygiene. Their 
work implies diagnosing caries among other oral diseases.
 In the Swedish legislation of dental care the leading principle is stating 
good care on equal conditions for all patients. Within dental care organi-
sations, providing care to people that have migrated to Sweden, are ascri-
bed certain demands and contingences, often conceptualised as “proble-
matic”. These issues are also associated to their (grand)children.
 A point of departure in the thesis is on one hand the principle of equal 
care, and on the other hand, different kinds of awareness regarding ethnic 
diversity in society. The contradictory grouping of equality and difference, 
I have in line with Hall (2000), named ”the multi cultural question”. 
What this issue involves and how it is enacted in dental hygienists’ work, 
is the main interest of this thesis.
 The thesis has two analytical approaches, practice and discourse. The 
focus is on talk-in-interaction with patients (practice) and how dental hy-
gienists conceptualise their work when treating people with a migrant 
background (discourse). Methodological considerations are drawn from 
the sociological tradition of “Verstehen”, critical discourse analysis and 
the tradition of critical studies. The empirical material is based on partici-
pant observation, documented observations (VCR) and interviews with 
dental hygienists and patients.
 My initial position is that dental care institutions work along institutio-
nal logics, irrespectively of a patient’s ethnic identity. The research inte-
rests are to study how, dental hygienists are working, and are affected by 
questions related to migration, ethnicity and culture. Hence, as perceived 
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by the informants or by observations on theoretical grounds in the analy-
sis of discourse and practice.
 The study should be perceived as being about practice as opposed to 
having a normative approach aiming at developing good practice. Alt-
hough, by virtue of an the “outsider” perspective, it provides illumination 
of conditions of (dental)care, which could be valuable to patients and pro-
viders.
 The aim is to shed light on aspects of dental hygienists’ work in multi-
ethnic/multicultural societies. The main interest encompasses the link bet-
ween the institutional activity and processes that could be understood as 
being related to ethnic diversity, migration and culture. The first question 
concerns how this affects dental hygienists in their profession and how it 
is enacted. A second question relate to the discursive references in relation 
to ”the multi cultural question”, i.e., how the dental hygienists perceive 
and conceptualise their relationship to patients, approaches, values and 
formulations of “problems”.
 The third question concerns the talk-in-interaction between dental hy-
gienists and patients. The focal point is on how talk-in-interaction that is 
anchored in the institutional practices, intersects with processes that could 
be viewed as being related to migration, ethnicity, and culture. In other 
words, if and how migration related categories and phenomena are mobi-
lised as recourses in the encounter with the patient or oriented towards. 
The final question involves the possibility to combine equality/ equal care 
with diversity, and the relationship to “the multi cultural question”. Hen-
ce, the tension relationship between equality in terms of equal treatment 
of all citizens and diversity emerges. This tension relationship, often per-
ceived, as a paradox is relevant, both with regard to individual encounters 
in a care context, and from an overarching societal perspective. From a 
societal perspective, social rights are of vital interest, as those are challen-
ges in a multi ethnical society, due to the traditional notion of citizenship 
and nationhood as linked to ethno- cultural belonging (Castles 2000). 
From this follows that the thesis’ topic, is associated to democracy and 
power issues.
 TH Marshall’s (1950) theory of citizenship, which Sweden historically 
is oriented towards (Borevi 2002), makes a dichotomisation between ge-
neral (aiming at all citizens) and selective (aiming at the poor) provision of 
welfare. Marshall’s theory gives precedence to a general model. This uni-
versalistic standpoint has been criticised from a feministic as well as from 
a research perspective (that focus on multicultural societies) to be overly 
simplistic, as it does not take diversity into account. This becomes especi-
ally obvious when formal social rights are put in relation to what the out-
come will be in an individual case. This outcome of a formal social right is 
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called the substantial right (Songur 2002).
 The substantial outcome in an encounter is related to the patient’s po-
wer recourses, knowledge of his/her rights and the institutions jurisdic-
tion, ability to claim and also aspects of language and communication 
process (ibid). Attributes of the communication process might restrain a 
patient to get the benefit of a social right.
 Issues of formal versus substantial rights are linked to general versus 
selective provision of welfare (Schierup 2002), irrespectively “the multi 
cultural question”. Though, in a multicultural context, the paradox is put 
in motion and by playing a waiting game, where practice and interactive 
solutions used by practitioners can be studied.
 “The multi cultural question” is discussed within theories of multicul-
turalisms. The main issue is the notion, and significance of culture 
(Rattansi 1992). I follow Habermas (1994) reasoning. From that follows 
a notion of culture linked to agency, to balance two dimensions of multi-
culturalism, namely social rights and identity. With regard to health care 
settings, the notion of culture implies acknowledging a patient’s agency in 
terms of defining identity, situation and needs, grounded in here/his life-
world.
 In the area of migration and (dental) health four topics in terms of “pro-
blems” can be found. The first concerns epidemiological findings, showing 
worse oral health among immigrants in Sweden and less access to care, 
than the majority of the population (SOU 2002:53; Hjern 2000). This is 
also found in other western countries (Watt&Sheiham 1999). The results 
are contradictive, but the over all impression is that oral health intersects 
with socioeconomic factors. Research on oral health are also criticised for 
using ethnic labels that are racialised and the fact that they over interpret 
the impact of ethnicity (Bhopal 1994,1997; Buck el al 2001).
 The second problem area is articulated from a staff perspective, formu-
lating “cultural clashes” and “barriers” in their encounters with migrants 
(Cairns 1993; Williams et al 1995; Khan&Williams 1999; 
Davidhizar&Neuman Giger 1998). The third topic involves the patient’s 
point of view about dissatisfaction, distrust and experiences of racism 
(Hjern et al 2001; Lukkarinen Kvist 2002; Newton et al 2002; Parker 
1997). The last topic is formulated by researchers with critical and/or dis-
course analytical approaches. They observe a reified notion of culture, 
used to explain a patient’s behaviour (Lithman 1987; Ålund 2000; Öhlan-
der 2004). They also point out a discursive construction of “the immigrant 
patient” associated with social problems.
 Ethnicity and culture are central concepts in this thesis. Regarding cul-
ture, this refers to the processes, categories and knowledge through which 
people define who they are and the world in which they live in (Rattansi 
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1992). In that sense “it is the meaning and symbols that underlie the eve-
ryday social living and interaction” (Osman 1999). From this perspective 
culture is understood as adaptive, flexible and situational and as intersec-
ted with social structures. Thus emerging in a social context in contem-
porary society and its social conditions (Ålund 2002) in the everyday lived 
life, in what Habermas has called “the life-world” (Habermas 1982). This 
perspective implies recognition of an intricate dynamic liaison between 
‘culture’ and ‘agency’ (Schierup 1991).
 My approach to ethnicity is based on Barth’s (1969) constructionist 
perspective, emphasizing the function of the ethnic borders. It is a process, 
a social organisation emerging, created and re-created in interaction and 
connected to identity (Olsson 2000). Ethnicity is a matter of self-ascrip-
tion and ascription to others and thus refers to a special quality, a group 
collectively comprehended as characterizing themselves. Common criteria 
are language, culture, religion, phenotypical features, territory and most 
important, an idea of a common history. The main points of this Barthian 
perspective are, that the relevance of ethnicity in a local situation is trans-
formed, into an empirical question and that ethnicity and culture are two 
different processes. To acknowledge an intersection with other social rela-
tions, such as gender and class also turns out to be heuristic in relation to 
the empirical material.
 In this thesis, the work of dental hygienists is seen in a public health per-
spective. This perspective was first emerging in the late nineteenth century, 
based in the so called public health movement, which was one of the foun-
ding conditions for a public dentistry in Sweden which commenced in 
1938. Public dentistry was a part of the modernisation of the nation state, 
co-emerging with maternal and infant care. They were all parts of the 
“people’s home” development, aiming at social integration by social re-
forms. A public health perspective can be traced back to the historic deve-
lopment of “the moral sciences” around the seventeenth century. Moreo-
ver, the notion of “population” or “the people” and official strategies to 
handle all sorts of issues associated to a healthy and prosperous state 
emerged (Beronius 1994; Foucault 1976a). The mouth was given in-
creased attention along with other bodily aspects, and was considered to 
be of vital importance. This was due to the fact that it was established that 
the mouth provides a link between the environment and man and hence 
deceases (Nettleton 1992). The public health work combines manipula-
tion /control and dimensions of life quality in an intricate way. Hence, 
conceptually dental hygienists work involves the “slash” between the indi-
vidual/society (Asplund).
 To denote all forms of strategies directed to “man-as- species (Foucault 
2003) Foucault use the concept biopower. This notion of power is heuris-
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tic to health care, as it is not the opposite of freedom but presuppose it. 
Power is closely connected to a notion of truth, and aims at a productive 
network present in all human relations. What is at stake, in a (dental)care 
context is a process of subjectification. In the name of “truth”, a patient 
constitutes one self as a “moral subject”, or what I denote a “knowing 
subject”, which also implies a relationship to one’s self, the ethical dimen-
sion. That dimension is also expressed in the concept counter power, 
which presupposes a capacity as agents (Gordon 1991).
 To study both the discourse and talk-in-interaction the critical discourse 
analysis is used (Fairclough 1992; 1995), partly based on Foucault. This is 
a three dimensional analysis.

”The ´text´ dimension attends to language analysis of texts. The ´discursive 
practice` dimension, […] specifies the nature of the processes of text produc-
tion and interpretation, for example which types of discourse […] are drawn 
upon and how they are combined. The ́ social practice` dimension attends to 
issues of concern in social analysis such as the institutional and organisatio-
nal circumstances of the discursive event and how that shapes the nature of 
discursive practice, and the constitutive/constructive effect of discourse […]. 
(Fairclough 1992:4).

The main point in this approach is the interest in both talk-in-interaction 
(text) and its context in a broader social practice (preventive dental care in 
a multi cultural society) and the linkage in between. In relation to the in-
terviews discourse is mainly understood, as a certain way to talk about 
and conceptualise an understanding of certain issues.
 An empirical study was conducted at three dental clinics. Six dental hy-
gienists and 37 adult patients participated, out of which 24 migrated to 
Sweden. After a period of participant observations, encounters were docu-
mented with VCR, and at the same occasion patients were interviewed. 
The dental hygienists were interviewed at another point in time. The vide-
otapes were transcribed in detail using CA (conversation analysis) con-
ventions.
 The empirical interest encompasses the intersection between the institu-
tional activity and processes that could be understood as being related to 
ethnic diversity, migration and culture. First, the transcriptions is analysed 
in terms of five internal “discourse types”, clinical discourse, dentistry dis-
course, advice, small talk and private discourse. They differ in allocation 
of interactive control, agenda control, turn-taking structure, modality and 
also topic. Advices given are studied in detail in terms of format and “face 
work” (Goffman 1967; Brown&Levinson 1987). The interesting point in 
this classification is that the discourse types construct different subject 
positions, which in its turn, can be analysed in relation to migration rela-
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ted categories and phenomena.
 The analysis indicates that migration related categories and phenomena 
are related to the institutional task, and to the patient “as patient” as op-
posed to “immigrant”. The majority of these phenomena consist in second 
language orientation (SLO), meaning that at least one of the interlocutors 
orient to the fact that they have different knowledge of the spoken langu-
age (Swedish). This involves repairs, (implicit) corrections (Kurhila 2004), 
request for language assistance and double formulations (Svennevig 
2003b). This is to say the same ”thing” twice and with different formula-
tions to double the chances to be understood. There are also examples of 
that the dental hygienist use “broken Swedish” gestures and touches. All 
forms of SLOs were found to “serve the institutional aim of the conversa-
tion” (Kurhila 2001). Ethnification (Day 1994) was also found, such as 
conversations about “nation and homeland”, jokes in terms of Swedish-
ness versus immigrant hood.
 When the patient brought up issues of “nation and homeland” these 
were associated to administration and practicalities from a patient per-
spective. Ethnification by the dental hygienists was avoided. Further more, 
patients found small talk about “where they come from” and so forth as 
negative. Taken together, the analysis show that ethnification is avoided 
or a problematic issue. This has to do with the fact that an encounter from 
a dental hygienist perspective is limited by the broader social practice. The 
social practice, preventive dental care in a public health perspective, is 
overarching the local situation. The public health perspective has an all 
including ambition, implying ethnic categorisation as being irrelevant.
 When it concerns sequences of talk-in-interaction involving giving ad-
vice, a patient’s readiness to position oneself as a knowing subject, rather 
than belonging to a specific ethnicity, structure the encounter. There is no 
support for that the readiness differs in a categorical way in terms of mig-
rant background or ethnic identity. Rather it has to do with a patient’s re-
lation to, and experience of dentistry.
 To conceptualise the intersection between institutional dynamics and 
migration related issues, Foucault’s approach is useful. He distinguishes 
two historical ordering principles or power regimes. The first could be re-
capitulated in the concept of biopower, strategies aiming at the people, 
based on analysis related to sexuality and reproduction. Second, what 
Foucault calls “blood power”, which has historically been “called for” to 
strengthen and motivate biopower. Understood by me, as a notion to out-
line all kinds of racialised and/or culturalised practices and understan-
dings of “immigrants” within healthcare institutions, denoted as a broad 
theme of “the migrant-among-the people”. Regarding the intersection 
between those principles, the analysis suggests that biopower are given 
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primacy, both in practice and discourse. Further more, the theme of “the 
migrant-among-the people” are articulated within the interest of biopo-
wer. That is to say, it is not articulated independent, but rather contingent 
to the dynamics of biopower.
 From this framework texts on “immigrant patients”, targeted to health 
care professionals, can be understood as being part of the production of 
knowledge. The “immigrant patient” stands out as one of the groups that 
“the moral sciences” has categorised, along with working class, children, 
poor etc. (Öhlander 2004). This actualises a theoretical link between the 
concepts of ‘race’/ethnicity and class, which is also salient in interviews. 
Patient’s power resources (i.e. lack of) are of vital importance in a dis-
course on “immigrant patients”.
 Turning to analysis of practice and talk-in-interaction another relation-
ship stands out in relation to the theme “the migrant-among-the people”. 
The analysis showed, that a patient’s readiness to position oneself as a 
knowing subject, rather than ethnicity structure the encounter. This was 
most salient in sequences with advice giving. From this follow that a 
patient’s ethnicity is not decisive and the determining factor in the encoun-
ter. Rather a patient’s relation to, and experience of dentistry, enacted in 
an orientation towards dental issues is decisive. This is to say that a de 
facto immigrant does not make an “immigrant patient”.
 This is valid also in relation to the interviews up to a certain point as 
there is double-dealing in these regards. On one hand, the dental hygie-
nists delimit themselves in discourse when talking about patients in terms 
of culture, understood as a patient’s life world (Habermas 1982). A de-
marcation they make is to a point tangent to dentistry. Further more; they 
express a non-static and dynamic notion of culture, as they do not seem to 
assume it as determent to a patient’s behaviour and preferences. The fact 
that a patient has migrated does not have an overall determining impact. 
It could, however, have an impact in situated interaction, in terms of un-
derstanding, and experience of preventive dental care and dentistry as 
such. On the other hand, there are tendencies to “culturalise” in discourse 
and use discursive orientalistic references (Said [1978]1997) and exclusio-
nary discourses. This takes place when talking about issues not closely re-
lated to dental treatment. Rather, it concerns a broader relationship to the 
patient involving topics as gender and religion. This comes to the fore 
when discussing problematic situations, i.e., when a patient “fail” her/his 
relationship to dentistry (topics as time schedule and compliance). It is ex-
pressed in moralistic wordings such as maturing and learning.
 The moralistic terminology can be interpreted as an enactment of “the 
moral sciences” of which preventive dental care takes a historical part. As 
mentioned, what is at stake, in a (dental)care context is a process in which 
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a patient constitutes oneself as a moral/knowing subject. Goldberg (1993) 
has shown that the understanding of ‘race’ /ethnicity is historically woven 
into the modern notion of subjectivity and morality. It is not a contradic-
tion, that on one hand avoid ethnification and have an including ambition 
and on the other hand, express moral boarders in terms of culture. It is 
rather a result of the complexity of preventive care. The public health ap-
proach has an all including ambition, also in terms of ethnicity. However, 
as it is “moral science” when a moral boarder are past by the patient, the 
theme “the-migrant-among-the people” are “called for” to give the boar-
der a name. This is again to say that it is articulated within the dynamics 
of biopower.
 Reasoning with less culturalistic and generalistic features are closely 
connected to practice. An understanding of this could be related to what 
Schutz (1932) call a “we-relation”, aiming at an aspect of “testing” and 
modifying ones interpretation scheme regarding the Other, due to co-pre-
sence in a situation. In this study a need has been observed to re-concep-
tualise the notion of culture in care to i) express the demarcation of practi-
tioners to the tangent point of a patients life world and ii) express a dyna-
mic link to patients agency. This would both better match the practitioners 
experience and avoid an over dimensioned concept of culture.
 Turning to the question regarding the joint venture of equality and dif-
ference, one could choose to see the “small practices” that have the aim of 
solving language problems and a patient’s lack of experience, as a way to 
give substance to social rights.
 The dental hygienists thus observe a possible divergence between for-
mal and substantial rights. They demonstrate that the very encounter and 
institutional routines can be decisive to whether a patient gets the benefit 
of a social right, or not. Dental hygienists thus make “situated particula-
ristic treatment” in order to achieve equal outcome in terms of quality of 
care. They differentiate the universalistic approach. They also show that 
these kinds of practices must be used with interactive sensitivity taking 
patient’s agency in account.
 To sum up, agency appears to forge a theoretical link between the ethi-
cal dimension of care and a dynamic notion of culture. From this stand-
point, and with a backdrop to critical multiculturalism and Habermas’ 
point regarding participation and agency, it is possible to conceptualise 
“the multi cultural question” both in terms of social rights and in terms of 
identity issues. From this standpoint an including universalistic 
(dental)care could unfold.
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B I L A G A  1

TILL TANDHYGIENISTER

Information om forskningsprojektet ”Samtal med patienter i ett ”mång-
kulturellt samhälle”. Socialt samspel mellan patienter och tandhygienis-
ter.”
 Detta forskningsprojekt handlar om att studera socialt samspel mellan 
patienter och tandhygienister. Det syftar till att ta reda på vad som händer 
när människor av olika etnisk bakgrund möts. Jag vill ta reda på om det i 
vårdsammanhang har någon betydelse om vårdgivare och vårdtagare 
kommer från olika länder och/eller har olika kulturell bakgrund. Att delta 
i studien är helt frivilligt för både patienter och tandhygienister.
 Om du som är tandhygienist vill vara med i projektet innebär det att du 
blir inspelad med videokamera när du möter patienter vid besök på tand-
vårdskliniken. Du väljer själv vilka patienter, ur din etniskt mångfaldiga 
patientkår, du vill be vara med i studien. Patienterna skall vara myndiga 
och ha träffat dig förut.
 Det är viktigt att patienterna förstår den information som ges för att 
kunna ta ställning till om han eller hon vill delta. Antingen skall patienten 
behärska svenska språket så pass väl att ni tillsammans gör bedömningen 
att patienten förstår vad studien handlar om. Alternativt kan en intresse-
rad patient erbjudas ett informationstillfälle med tolkservice i samråd 
med mig.
 Om patienten har frågor om projektet som du inte kan besvara kan du 
förmedla en kontakt med mig. Inför inspelningstillfället får patienten yt-
terligare muntlig och skriftlig information om projektet av mig.
 Under själva inspelningen kommer jag att vara tyst och inte delta i sam-
talen. Om du eller patienten ber mig stänga av videokameran mitt i en un-
dersökning/behandling så kommer jag omedelbart att göra det
 Inspelningarna kommer att skrivas ut (det som sägs och görs) och ana-
lyseras av mig och mina handledare. Ingen annan får se och höra materia-
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let. Inspelningarna kommer aldrig att spelas upp offentligt. Inga bilder av 
dig kommer att publiceras utan särskilt tillstånd. Du förblir helt anonym. 
Alla namn ersätts med kodnamn. Kodnyckeln kommer att förvaras inlåst. 
Endast de projektansvariga kommer att ha tillgång till denna. När analy-
serna är klara kommer samtliga listor att förstöras.
 Att delta i studien är helt frivilligt. Jag behöver därför ditt skriftliga 
samtycke till att bli inspelad. Videofilmen är enligt svensk lag en person-
uppgift och skyddas därför av Sekretesslagen och Sekretessförordningen. 
Redovisning av forskningsresultat får endast ske i avidentifierat skick.
 Jag står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar om projektet.

Carin Björngren

Samtycke till behandling av personuppgifter i forskningssyfte
Carin Björngren studerar hur patienter och tandhygienister talar och an-
vänder kroppsspråk när de träffas. Hon spelar därför in sådana möten 
med videokamera. Detta material är personuppgifter som skyddas av ab-
solut sekretess enligt 9 kapitlet 4 § Sekretesslagen (1980:100) och 3 § se-
kretessförordningen (1980:657). Redovisning av forskningsresultat får 
endast ske i avidentifierat skick.
 Bestämmelser om återkallande av samtycke, rätt till registerutdrag och 
rättelser av felaktiga eller missvisande personuppgifter finns i Personupp-
giftslagen (1998:204)
 Jag har tagit del av skriftlig information om projektet och samtycker till 
att bli inspelad och att personuppgifter om mig behandlas enligt ovan. Jag 
är medveten om att jag kan dra mig ur detta projekt när jag vill.

Namn: ______________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________

Datum: ______________________________________________________
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B I L A G A  2

TILL PATIENTER

Information om forskningsprojektet ”Samtal med patienter i ett ”mång-
kulturellt samhälle”. Socialt samspel mellan patienter och tandhygienis-
ter.”
 Detta forskningsprojekt handlar om socialt samspel mellan patienter 
och tandhygienister. Det syftar till att ta reda på vad som händer när män-
niskor av olika etniska bakgrund möts. Jag vill ta reda på om det i dessa 
möten har någon betydelse om personerna kommer från olika länder eller 
har olika kulturell bakgrund.
 Om du som är patient vill var med i projektet innebär det att du blir in-
spelad med videokamera när du möter tandhygienisten under behand-
lingen på tandvårdskliniken. Jag vill också läsa i journalen vilken behand-
ling du får.
 Studien handlar i första om tandhygienisternas arbete – inte dina be-
svär. Att delta i projektet påverkar inte den behandling du får. Att delta är 
helt frivilligt. Jag har bett tandhygienisterna att fråga patienter som kom-
mer från olika länder att vara med.
 Under inspelningen kommer jag att vara tyst och inte delta i samtalen. 
Du kan när som helst be mig stänga av kameran. Om du efteråt tycker att 
det varit obehagligt kan du få bandet. I så fall ingår du inte med i studien.
 Inspelningarna kommer att skrivas ut och analyseras av mig och mina 
handledare. Ingen annan får se och höra materialet. Inspelningarna kom-
mer aldrig att spelas upp offentligt. Inga bilder av dig kommer att publice-
ras utan särskilt tillstånd. Du förblir helt anonym.
 Videofilmen är enligt svensk lag en personuppgift och skyddas därför 
av Sekretesslagen och Sekretessförordningen. Jag behöver därför ditt 
skriftliga samtycke till att bli inspelad.
 Jag står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar om projektet.

Carin Björngren
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Samtycke till behandling av personuppgifter i forskningssyfte
Carin Björngren studerar hur patienter och tandhygienister talar och an-
vänder kroppsspråk när de träffas. Hon spelar därför in sådana möten 
med videokamera. Detta material är personuppgifter som skyddas av ab-
solut sekretess enligt 9 kapitlet 4 § Sekretesslagen (1980:100) och 3 § se-
kretessförordningen (1980:657). Redovisning av forskningsresultat får 
endast ske i avidentifierat skick.
 Bestämmelser om återkallande av samtycke, rätt till registerutdrag och 
rättelser av felaktiga eller missvisande personuppgifter finns i Personupp-
giftslagen (1998:204)
 Jag har tagit del av skriftlig information om projektet och samtycker till 
att bli inspelad och att personuppgifter om mig behandlas enligt ovan. Jag 
är medveten om att jag kan dra mig ur detta projekt när jag vill.

Namn: ______________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________

Datum: ______________________________________________________
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B I L A G A  3

INTERVJUGUIDER

Frågor till patienter vid inspelningstillfället
Hur många besök har du gjort hos denna tandhygienist. Hur ofta.

Varför, på vems initiativ kom du idag.

Vad var anledningen till ditt besök idag.

Vad gjordes med dig (jag var ju så koncentrerad på filmandet)

Vad har du för erfarenhet av liknande vård (tandvård) i landet du levde ti-
digare.

Namn. Telefonnummer om jag får ringa dig om jag missat något.

Familjeförhållanden. Arbete/utbildning.

Land/språk. Hur länge i Sverige.

Övrigt du vill säga.

Frågor till tandhygienister i enskilda intervjuer
Ålder, utbildning och antal yrkesverksamma år

Generellt om arbetet med patienter
Har du någon speciell ordning du försöker följa under ett patientbesök.

Vilka moment menar du att man kan dela in ett patient möte i.

Har du någon speciell strategi. Vad/hur säger du.

Vad är det för delar i samtalet som du bedömer som väsentliga.
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Hur agerar ”drömpatienten ut” och ”den värsta sortens patient”.

Vad utmärker din klinik tycker du. Klinikens upptagningsområde – hur 
kan det beskrivas. tycker du? Hur märks det.

Vid ”beror på vem det är som sitter i stolen” – hur märker man det, på vad 
märks det.

Vad är det som säger dig vem som sitter i stolen.

Vilka olika typer eller vad då.

Behandlingen – Rådgivning – Samtalsstrategier
Hur avgör du om du skall använda bedövning.

Jag fokusera på den delen av ditt arbete – hur du arbetar med råd/infor-
mation och instruktion.

När du ger råd – vad brukar fungera enligt din erfarenhet.

Har någon speciell pedagogik.

Hur vet du att det är läge för råd.

Brukar du sprida ut råden eller hur gör.

Hur bedömer du hur mycket råd du ska ge. Finns det en nivåindelning.

Hur vet du att patienten ”är med”, vad är det som säger det.

Hur bedömer du kooperation.

Vad tycker du är viktigt att veta om en patients bakgrund (hur avgränsar 
hon sig).

Vad behöver du veta om en patient.

Tandhygienister brukar använda ordet helhetssyn – gör du det – vad tyck-
er du ingår i helheten.

Hur skaffar man sig en helhetssyn, hur bildas den.

Hinder i samtalet
Vad kan utgöra hinder i samtalet.

Om du inte ”når fram” – vad tror du det kan bero på.

Vad kan det bero på att någon inte förstår.

Hur gör du då.
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Osäkerhet
En tandhygienist sa till mig att vissa patienter gör henne osäker. Känner 
du igen det. Vad är det för patienter.

Kliniken kontra hemma
Vad kan hända hemma. Vad kan det bero på tror du. Vad är det som gör 
att det blir så.

Vad påverkar hur det går.

Tandvårdens villkor
I tandvårdslagen står att alla ska få ”god tandvård på lika villkor”. Hur 
tycker du att de bäst ska uppfattas. Vad är lika villkor för dig i ditt dagliga 
arbete.

Det förutsätter ju att man är ”olika” på något sätt – på vilka sätt kan man 
vara olika tycker du bland dina patienter. Med vilka ord kan vi uttrycka 
olikheter. (ex brunetter o blondiner) Vad är det för ”olika ” som kan sitta i 
stolen?

Tandvården har en del kontakt med socialförvaltning och flyktingmottag-
ning, det har nog inte sjukvård på samma sätt. Vad innebär detta undrar 
jag.

Socialtjänsten beviljar en del av dina klienter. Vad innebär det. Hur påver-
kar det ditt arbete. Patientens motivation?

Tandhygienistens roll
Jag uppfattar det som om människor har olika idé om vad en tandhygie-
nist är. Vad tycker du att du skall vara.

Vad vill du helst att dina patienter skall tänka om dig. Hur skall dom upp-
fatta dig. Eller om jag skulle fråga dem; vad skulle du vilja att de säger att 
du gör med dem.

Patienter från andra länder
Du har ju patienter från andra länder; vad innebär det i ditt arbete.

Gör det någon skillnad i ditt arbete. Påverkar det. (något extra du gör, an-
draspråksmedvetande, ordval)

Följdfråga. Hur gör du (för att …)

Hur påverkar det menar du. Vad kan det bero på.
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Tolk – händer det att du använder tolk. Hur ser du på det.

Kulturskillnader. Jag stöter ibland på i böcker och tidningsartiklar om att 
det ibland finns kulturskillnader. Vad säger du om det. Är det något en 
tandhygienist behöver tänka på.

Vad har du för erfarenhet av det i möte med dina patienter under alla år. 
Har det någon betydelse i din behandling.

Kollegor
– Du har en del kollegor som kan andra språk. Vad innebär det för klini-

ken.

– Jag vet att det förekommer att patienter ”beställer” just en tandläkare.

–  Hur tycker du det fungerar. Varför.

Om studien
Hur många patienter frågade du som nekade att vara med

Har någon kommenterat efteråt om studien

Hur valde du vilka patienter som du tillfrågade

Hur valde de ut just dessa (ta personvis)
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Carin Björngren Cuadra

TANDHYGIENISTERS ARBETE
MED PATIENTER I ETT

MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE
– en studie av migrationsrelaterade

frågeställningar och samtal

Tandhygienister arbetar med förebyggande tandvård och har en inriktning 
mot folkhälsoarbete. Carin Björngren Cuadra utgår i denna doktorsav-
handling från att tandvården skall behandla alla patienter lika och samtidigt 
uppmärksamma samhällets etniska mångfald på skilda sätt. Studien gäl-
ler hur denna paradox, att kombinera jämlikhet med olikhet, kommer till 
uttryck i tandhygienisters arbete med patienter. Studien har två analytiska 
ingångar, praktik och diskurs. Den bygger på intervjuer, observationer och 
videodokumenterade patientsamtal. Intresset gäller samverkan mellan insti-
tutionella dynamiker i tandvårdsarbetet samt frågeställningar och processer 
som vi förstår som relaterade till samhällets etniska mångfald, migration 
och kultur.

Migrationsrelaterade kategorier och fenomen är relaterade till den institu-
tionella uppgiften och uppfattas i avhandlingen som ”situerad särbehand-
ling” i syfte att uppnå likabehandling. Avgörande är inte patientens etniska/
kulturella tillhörighet, utan om patienten orienterar sig mot tandvårdspro-
blematik eller handlar som ”vetande subjekt”. Samtidigt fi nns tendenser att 
”kulturalisera” patienter samt förlägga förståelse av ”kultur” på gränssnit-
tet mellan patientens livsvärld och tandvårdsrelation och uttrycka detta i 
moraliska ordalag.

Detta fl erbottnade resultat sätts i samband med folkhälsoarbetets historiska 
innebörd, att integrera ”folket” utifrån starkt normerande utsagor och 
praktiker på vetenskaplig grund. Detta sammanhänger även med att det i 
uppfattningar kring moralisk personlighet och subjektivitet fi nns invävt en 
förståelse av etnicitet och kultur.
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