
 

 

Vitenskapelig sammendrag 

Defensive accountings. An ethnomethodological study of clients’ resistance practices in 

vocational rehabilitation encounters 

Temaet for doktorgradsavhandlingen er hvordan handlingsplaner kommer i stand i 

attføringssamtaler, lydinnspilt ved ulike NAV-kontorer i 2008/2009. Aktiv brukermedvirkning er et 

ideal i moderne velferdsforvaltninger, og avhandlingen undersøker ved hjelp av etnometodologisk 

samtaleanalyse hvordan dette arter seg i den verbale interaksjonen mellom bruker og veileder i 15 

attføringssamtaler. Hvordan bidrar brukere praktisk i forhandlingen av attføringstiltak? Studiene 

setter spesielt fokus på konkrete praksiser som brukere anvender for å motsette seg den 

profesjonelles prosjekter i samtalen. Selv om forskningen de siste tjue årene har gjort mye for å få 

fram dynamikken i denne typen institusjonelle møter, argumenteres det for at det behøves mer 

kunnskap om aktivitetene på brukersiden. Å være NAV-bruker i attføringsfeltet innebærer å kunne 

håndtere mange forskjellige forhold i samtalen, slik som usikre beslutninger, egen moralsk identitet, 

uenighet og mangelfull kunnskap. Studiene viser at brukermotstand kan komme til uttrykk på ulike 

måter, gjennom praksiser som bidrar til å påvirke forløpet i oppfølgingssamtalen. 

Avhandlingen er basert på følgende studier: 

1. Accepted and resisted: The client’s responsibility for making proposals in activation encounters 

(Artikkel publisert i Text & Talk, 31:733-752, 2011). I tråd med brukermedvirkningsdiskursen 

aktiveres brukeren til å komme med forslag til attføringstiltak gjennom spørsmål som tar sikte på å få 

fram hva brukeren har tenkt. Dette kan, slik som i governmentality-studier, betraktes som en praktisk 

implementering av idealet om den ansvarlige borgeren, men hvordan oppfyller brukere i praksis 

ansvaret for å bidra med forslag til løsninger? Artikkelen kontrasterer to ulike strategier for å oppfylle 

veilederens spørsmål. I begge casene ønsker brukeren støtte til høyere utdanning, og utfallet (i hvert 

fall fra brukernes ståsted) må fortone seg usikkert. I det ene tilfellet aksepteres ansvaret ved at 

brukeren kommer med et tydelig svar på spørsmålet om hva han har tenkt (nemlig å bli lærer). I den 

andre casen avviker brukeren fra det typiske spørsmål-svar formatet ved at brukeren introduserer 

fragmenter fra sin biografi (kjenner mange politifolk). Det fortellende formatet impliserer et forslag 

og krever et visst samarbeid for å bli behandlet som et reelt forslag i den videre samtalen. 

Sammenlignet med den første casen blir ansvaret for å introdusere løsninger mer utydelig og fordelt 

mellom partene, og muligens er denne forsiktige strategien mer ansiktsbevarende i forhold til å 

diskutere forslag som kan bli avslått. 

2. Activation encounters: Dilemmas of accountability in constructing clients as ‘knowledgeable’ 

(Artikkel publisert i Qualitative Social Work, 10:381-398, 2011). Artikkelen setter fokus på at også 

spørsmål som tar sikte på å få fram brukerens perspektiv, har en moralsk bakside som lettere blir 

synlig når brukeren ikke innfrir de forutsatte forventingene om brukeraktivitet. Hvordan etablerer 

veilederens forespørsel om løsninger forventninger om brukerkunnskap, hvordan innretter brukeren 

seg etter disse forventningene og hvordan håndteres medfølgende problemer med å framstå som 

moralsk påregnelig (accountable)? Gjennom samtaleanalysens begrep om mottakerdesign (recipient 

design) kan man si at veiledere bygger inn visse forventinger om brukerens kunnskap og kompetanse 

i spørsmålsstillingen. Brukeren blir for eksempel tydelig adressert gjennom pronomenet «du» (har du 

tenkt noe på?), og det retrospektive designet gjør det relevant å rapportere tanker klienten har tenkt 

i tidligere kontekster snarere enn å diskutere saken her og nå. Brukerne i disse fire utdragene innfrir 



 

 

ikke akkurat forventingene om å agere som en som vet hva som bør gjøres, og de kommer med 

rettferdiggjørende eller unnskyldende forklaringer (accounts, som jf. samtaleanalytisk forskning er 

konvensjonelle måter å begrunne at det foretrukne svaret ikke kommer). Gjennom denne kjeden av 

diskursive identiteter bevares kontinuiteten i samtalen så vel som brukerens moralske identitet som 

en god bruker. 

3. Making sense of accounting practices: Clients’ reports of abandoned plans in Norwegian activation 

encounters (Upublisert manuskript). Artikkelen undersøker hvordan en praksis, her kalt å nevne 

forslag man har gitt opp, kan brukes til å unnslippe den profesjonelles undersøkelser. Strukturen på 

en slik utveksling er gjerne at brukeren har en plan, hvorpå veilederen inntar en testende orientering 

og foreslår eller spør etter en alternativ plan (som potensielt kan true brukerens egen plan). Denne 

undersøkende agendaen unngås ved at brukeren heller nevner et tidligere vurdert alternativ, men, 

ved å legge til en underminerende beskrivelse viser brukeren samtidig at dette ikke lenger anses som 

aktuelt.  Det første elementet av brukerens bidrag går med andre ord diplomatisk i den retningen 

veilederen innbyr til, men det siste elementet, som viser at brukeren har endret oppfatning til det 

negative, blir likevel avgjørende. I så måte er praksisen i tråd med tidligere samtaleanalytisk forskning 

om at ikke-foretrukne handlinger, slik som uenighet, ofte er strukturert med en innledende enighet 

(agreement-preface organization). Men i motsetning til denne forskningen er praksisen med å nevne 

oppgitte forslag neppe bare grunnet i hensynet til samtalepartneren (bevare den andres ansikt), men 

har også til hensikt å vise at man har oppfylt sine forpliktelser som attføringsbruker med hensyn til å 

vurdere fornuftige attføringstiltak. Med andre ord er det snakk om å beskytte egen moralsk identitet 

så vel som egen sak, ved å implisere at aktuelle alternativer allerede har blitt vurdert.  

4. Arguing in professional-client encounters: Building cases through second-hand assessments 

(Akseptert 12.12.2013 for publisering i Pragmatics & Society). Fra tid til annen viser brukere til hva 

andre personer (som ikke er til stede i samtalen) har sagt og ment, f.eks. om et tiltak eller et yrke. 

Artikkelen spør hvordan slike gjengivelser, eller nærmere bestemt andrehåndsvurderinger, kan 

brukes som en motstandsressurs i forhold til veilederens undersøkende agenda. I motsetning til 

annen forskning som fremhever gjengitt tale som en måte å redusere ansvaret for det som sies, 

peker denne artikkelen på nytten av økt tilgang på relevante argumenter. Artikkelen beskriver først 

en opponerende funksjon (tre utdrag), hvor andrehåndsvurderinger brukes til å avlede veilederens 

undersøkelser. Deretter beskrives en promoterende funksjon (to utdrag) hvor 

andrehåndsvurderingen støtter brukerens sak (og dermed impliserer at det burde også veilederen 

gjøre).   

 

 

 

 

 

 


