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Finns det nationella svenska
kommunikationsmönster? Tilltal i läkare-
patientsamtal i Sverige och Finland

Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström och Jenny Nilsson

Inledning
Många av världens språk är s.k. pluricentriska språk, dvs. språk som talas i
fler länder än ett. Bara i Europa finns en rad exempel på sådana språk, till
exempel engelska, franska, tyska och svenska. Men samtalar man på samma
sätt  i  olika  länder  bara  för  att  man  talar  samma  språk?  Eller  ser  de
kommunikativa mönstren olika ut? I forskningsprogrammet Interaktion och
variation i pluricentriska språk (IVIP) undersöker och jämför vi
kommunikationen i samma typer av samtal i liknande miljöer i Sverige och
Finland, med fokus på domänerna service, lärande och vård.1

Forskningsprogrammet syftar också till att bidra till den internationella
teoriutvecklingen inom forskningen om pluricentriska språk. Genom att
använda teorier och metoder som samtalsanalys och kommunikations-
etnografi kan programmet belysa och förklara pluricentriska språkfenomen
som tidigare forskning inte kunnat komma åt. På så vis bidrar programmet
till att utveckla den s.k. variationspragmatiken (Schneider & Barron 2008)
samtidigt som vi får ny kunskap om vad som är unikt för finlandssvenska
respektive sverigesvenska samtal.

I den här artikeln presenterar vi först forskningsprogrammet kortfattat och
redogör därefter för en studie av interpersonella orienteringar med

1 Forskningsprogrammet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond 2013–2020 (M12-
0137:1) med Stockholms universitet som anslagsförvaltare och Catrin Norrby som
vetenskaplig ledare. Programmet är ett samarbete mellan forskare vid fyra institutioner i
Sverige och Finland: Jan Lindström (Finska, finskugriska och nordiska institutionen,
Helsingfors universitet), Jenny Nilsson (Institutet för språk och folkminnen, Göteborg), Catrin
Norrby (Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet) och Camilla
Wide (Institutionen för språk- och översättningsvetenskap, Åbo universitet).




















