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Abstract 

Tykesson-Bergman, Ingela, 2006. Samtal i butik. Språklig interaktion mellan biträd-
en och kunder. (Conversation in service encounters. Verbal interaction between shop 
assistants and customers.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in 
Scandinavian Philology. New Series. 41. Almqvist & Wiksell International. 302 pp. 
 
The subject of this study is language use in a special type of social activity: the 
exchange of goods, services and information in a commercial setting. The main aim 
is to gain an understanding of the work that shop assistants perform using language. 
In the analysis, the focus is on verbal routine work. One part of the analysis thus 
entails mapping the typical utterances and conversational sequences related to such 
activities. Another part involves investigating how much non-task-oriented inter-
action the various activities require or “tolerate”, for instance, in the form of “small 
talk”. 

A central theme in the study is the interactants’ conversational rights and obliga-
tions, from the perspective of politeness theory, especially Fraser’s theory of the 
conversational contract. The service encounters are categorised as activity types, 
according to Levinson’s activity theory. In the comparative parts of the study, the 
concept of pragmeme is used as a tool to examine different realisations of proto-
typical situated communicative acts.  

The empirical material consists of authentic conversations, analysed by methods 
borrowed from conversation analysis. The conversations were recorded at a super-
market checkout till, a deli counter with manual service and an information desk in a 
bookshop. It turned out that only a few of the customer conversations were without 
complications. At the supermarket till, for instance, only one out of four conver-
sations was completely routine and unproblematic.  

Also presented is a diachronic investigation of the norms relating to service 
encounters that have been taking place in shops since the 1940s. The main sources 
here are manuals and study materials for shop employees, together with interviews 
and material gathered from role playing. In this part of the study, a number of 
features in the historical change process are described, for instance in the manner of 
addressing people and the use of politeness expressions. 

Key words: service encounter, activity type, pragmeme, politeness, conversational 
contract, conversation analysis, interactional routine, small talk, shop assistant, talk 
at work, Swedish 



 
 

 



 
 

 

Förord                    

Avhandlingsarbete är enslig syssla. Ändå är det långt fler än hundratalet människor 
som på olika sätt har bidragit till det här arbetet. 

Först och främst mina båda handledare. Hans Strand har som huvudhandledare 
gett uppmuntran och lugn vägledning närhelst jag behövt hans hjälp. Olle Josephson 
på Svenska språknämnden är initiativtagare till projektet Kundsamtalet. Som biträd-
ande handledare har han varit en engagerad och engagerande diskussionspartner, en 
outtröttlig sporre. Vidare: alla butiksbiträden som ställt upp på att bli inspelade och 
intervjuade, inte minst de fyra pensionerade butiksbiträden som inspirerat mig i 
jakten på flydda tiders samtal i butiker. Och mina närmaste kolleger på Södertörns 
högskola: visserligen har de småretats och utnämnt mig till institutionens laxsam-
talsexpert, men ännu mer har jag haft deras stöd, på flera plan. Hélène Edberg ska 
nämnas speciellt, för sin förmåga att läsa kassasamtal som minimalistisk poesi. Med 
Mats Landqvist har jag under hela doktorandtiden kunnat diskutera problem och 
bolla idéer. Kloka förslag och mothugg har jag också fått genom åren av deltagarna 
vid de högre seminarierna på Institutionen för nordiska språk. Inför slutseminariet 
har Charlotte Engblom, Anna-Malin Karlsson, Håkan Landqvist, Karin Milles och 
Gunlög Sundberg läst manus och kommit med värdefulla kommentarer och genom-
tänkt kritik. Redaktionella synpunkter har jag fått av Staffan Hellberg. Pia Nordin 
har fixat layouten. Susan Long har hjälpt mig att översätta abstract och summary. 
Stått för finansieringen har Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap gjort, 
tillsammans med Rådet för arbetslivsforskning och LO:s medel för forsknings-
initiering. Utbildnings- och forskningsnämnden på Södertörns högskola har gjort det 
möjligt för mig att ägna mig helt åt avhandlingsarbetet under slutfasen. Biblioteks-
personalen på Södertörns högskola har bistått med förnämlig service. Handels-
anställdas förbund har bidragit ekonomiskt till tryckningen. Handels avd. 20 har 
hjälpt mig att hitta kontaktpersoner och upplåtit rum på sitt kansli till intervjuer. 
Tillmötesgående har man också varit på Föreningen Stockholms företagsminnen och 
Kooperativa förbundets bibliotek och arkiv. 

Mina barn Nils, Ylva och August har morrat ibland men mestadels visat en röran-
de lojalitet med sin avhandlingsabsorberade mamma. Min man Paavo har läst och 
kommenterat ett otal utkast, oftast om kvällarna, och hjälpt mig att lösa inspelnings-
tekniska problem. Dessutom har han stått för all marktjänst i hemmet, inte hela tiden 
men väl under det sista året, och det är gott så. 

Ett stort tack till er alla för stödet att genomföra detta arbete! 

Stockholm i april 2006 
Ingela Tykesson-Bergman 
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Transkriptionsnyckel                    

(.)  kort paus (mindre än en sekund) 
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ja:  förlängning av vokal 
ja::   ytterligare förlängning av vokal 
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varsågod  sägs med emfas 
°tack°  sägs med svag röstvolym 
+tack+  sägs med stark röstvolym 
☺jaha☺  sägs med skrattande röst 
aldr-  avbrott, t.ex. avbrutet ord 
B: sådär [tack] överlappningar (vanl. markeras endast inledningen; 
K:       [tack] i vissa fall markeras även slutet på överlappningen) 
[[hej  samtidigt inledda yttranden 
[[hej 
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(xxx)  ohörbart (ett eller flera ord) 
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B  biträde 
K  kund 
B2; K2 osv.  när flera biträden/kunder deltar i samma samtal  

markeras deltagarna med B, B2, K, K2 osv. 



 
 

 

 
  



1 Inledning 

Ämnet för denna avhandling är språkanvändning i samband med en speciell 
typ av social aktivitet: utbyte av varor, service och information i en kom-
mersiell kontext. Inriktningen är huvudsakligen empirisk, och den största 
delen består av en samtalsanalytisk studie av kundsamtal, dvs. den verbala 
interaktionen mellan butiksbiträden och kunder, i några olika typer av butik-
er. Samtalen är inspelade i Stockholm, vid slutet av 90-talet. Huvudsyftet är 
att få kunskap om det arbete biträden utför med språkets hjälp. Språket får 
ses som ett väsentligt redskap i biträdets interaktion med kunden, och för-
mågan att hantera detta är en strategisk del i biträdets yrkeskunnande. Ton-
vikten i analyserna ligger på verbalt rutinarbete. Det jag avser att göra är dels 
att blottlägga aktivitetsanknutna, typiska yttranden och samtalssekvenser, 
dels att se hur mycket icke-uppgiftsorienterad interaktion som de olika akti-
viteterna kräver eller ”tål”, t.ex. i form av småprat. I avhandlingen ingår 
även en delstudie som behandlar butiksanknutna normer i kundsamtal från 
1940-talet och framåt. Med normer avses här ’konventioner för vad som får 
sägas hur och när’. I delstudien beskrivs vissa drag i förändringsprocessen, 
t.ex. i tilltalsskicket och i användningen av artighetsuttryck. Huvudsyftet 
med den diakrona studien, som presenteras i ett bakgrundskapitel, är att sätta 
in de realiserade normerna i dagens kundsamtal i ett historiskt och socialt 
sammanhang. 

Inom samtalsforskningen skiljer man av tradition mellan två typer av 
samtal: vardagssamtal och institutionella samtal. Kundsamtal får sägas 
tillhöra den senare kategorin, även om de också bär drag som ligger det 
vardagliga samtalet nära. Med vardagssamtal menas samtal som förs av 
gemene man i vardagliga situationer. Sådana kännetecknas av en informell 
stil: konversationen flödar fritt och bytet av samtalsämnen sker oplanerat 
(Agar 1985:147). Ofta utspelas vardagssamtal i ett socialt rum som är fritt 
från uttalade över- och underordningsrelationer. Samtal som på detta sätt 
präglas av social balans brukar betecknas som symmetriska. 

Institutionella samtal utspelas i möten mellan yrkesutövare och lekmän i 
mer officiella sammanhang. Studier av sådana har exempelvis gjorts i miljö-
er som domstolar, larmcentraler, läkarmottagningar och lektionssalar. Det 
som förenar institutionella samtal är att de äger rum i situationer där en 
person som representerar en institution möter en privatperson som söker 
eller är tvungen att söka service från institutionen i fråga. Givet denna vida 
definition, efter Agar (1985:147), inbegrips här även kundsamtal. Men kund-
samtal skiljer sig på flera punkter från det man vanligtvis förknippar med 
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institutionella samtal. Den viktigaste skillnaden gäller den tydliga asymmetri 
som sådana samtal kännetecknas av (Adelswärd 1995:117). Exempelvis är 
det i institutionella samtal oftast yrkesutövaren som dominerar interaktionen 
genom den i rollen inskrivna rätten att ställa frågor och tolka och värdera 
svaren.1 För kundsamtalets vidkommande behöver man bara tänka på en 
kundtjänstdisk för att inse att frågemönstret kan se annorlunda ut i butiker. 
Ett annat drag som utmärker institutionella samtal är att det oftast är den 
professionella parten som avgör vad samtalet ska handla om, och hur långt 
det ska vara (Adelswärd 1995:117). Inte heller det draget kan anses typiskt 
för kundsamtal. Däremot finns den likheten att det ofta är de institutionella 
ramarna som styr samtalens inriktning. Tidspress och krav på effektivitet och 
lönsamhet är i fallet kundsamtal några yttre faktorer som varken biträde eller 
kund bestämmer över. Denna samtalets ekologi (discourse ecology) sätter 
gränser för vad de båda kan göra under samtalet (Agar 1985:158). Andra 
grundläggande likheter är att kundsamtal vanligen förs därför att de sam-
talande har en bestämd uppgift att lösa och att det finns en klar rollfördelning 
mellan deltagarna (Adelswärd 1995:117). 

Mycket av forskningen kring institutionella samtal har gällt högstatus-
yrken som läkare, advokat, psykoterapeut etc. En arbetslivsanknuten 
motivering till att studera butiksbiträdens yrkesspråk är att biträden tillhör en 
yrkesgrupp som språkvetare i Sverige hittills uppmärksammat i liten ut-
sträckning. Om man undantar studier av fysisk belastning, t.ex. vid kassa-
arbete, tycks det samma gälla även för forskare inom andra discipliner: ”Vad 
är det för intressant med en expedit?” frågar historikern Lisa Öberg ironiskt i 
boken Kvinnor i butik, kvinnor på fabrik (1999:168). Efter databassökningar 
som gett ytterst få träffar på sökorden ”butiksarbete”, ”expedit”, ”butiks-
biträde” och ”affärsbiträde”, konstaterar hon att vissa branscher uppen-
barligen har fängslat forskarna mer än andra, och att affärsbiträden inte till-
hör den kategorin. Att det finns få studier av handelsanställdas villkor är 
särskilt anmärkningsvärt då försäljare inom detaljhandeln utgör den näst 
största yrkesgruppen, med drygt 163 000 anställda, enligt Arbetskraftsunder-
sökningen från SCB (2003).2 Av dessa är 66 procent kvinnor och 34 procent 
män. Handelsanställdas förbund, som är det tredje största fackförbundet, 
organiserar ca 172 000 personer (2006).3 Majoriteten av medlemmarna arbe-
tar inom detaljhandeln. Nästan hälften av medlemmarna är under 35 år. Över 
70 procent av medlemmarna är kvinnor, varav en stor andel arbetar deltid. 

                          
1 Roll definierar jag efter Leontev (1977:265) som ’det program som motsvarar en människas 
förväntade beteende när hon intar en viss plats i en eller annan grupps struktur, den är det 
strukturerande medlet för hennes deltagande i samhällslivet’. 
2 Den fullständiga yrkesrubriken är ”Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.” 
3 Av dessa är 23 000 pensionärer. Yrkesgrupper som förbundet också organiserar är t.ex. flor-
ister, frisörer och lagerarbetare. Uppgifterna från Handelsanställdas förbund är hämtade från 
förbundets webbsidor. 
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Som Hedenborg & Åmossa (2000:18f) framhåller, är ytterligare ett skäl 
att studera handeln att den samhällsekonomiskt sett är en av de viktigaste 
sektorerna i samhället. Detaljhandelsföretagen är spridda över landet och 
utgör en stor andel av företagsbeståndet. Handelssektorn omsätter mycket 
pengar. Den är också en betydelsefull faktor för den ekonomiska politiken.  

Inom anglosaxisk forskning kallas möten mellan servicearbetare och 
kunder, och ibland även samtal i sådana möten, för service encounters. I en 
amerikansk studie av samtal i butiker definierar Edward Lamoureux service 
encounter som ‘the involvement of socially unacquainted people in the 
instrumental activities between servers and clients, for the purpose of 
satisfying the client’s desire for aid and the server’s relative obligation to 
provide that help’ (1985:1). I en svensk, sociologisk studie av servicearbete 
har Kristina Abiala (2000:30) en vidare definition av termen, som översätts 
till servicemöte: ’unikt samspel och direktkontakt mellan människor ur olika 
ekonomiska enheter, där något händer som den ena påverkas av och den 
andra hoppas få ekonomisk ersättning för’. Till skillnad från den mer mono-
logiska termen kundsamtal har servicemöte den fördelen att den framhäver 
den interaktionella aspekten. I denna avhandling använder jag termen kund-
samtal när jag syftar på samtalet och termen servicemöte när jag syftar på 
mötet i sin helhet, dvs. all aktivitet som försiggår i samspelet mellan kund 
och biträde i en servicesituation, inklusive den verbala aktiviteten. 

Serviceinrättningar och servicemöten är en oundviklig del av det moderna 
livet. De flesta av oss möter anställda inom handeln och inlåter oss så gott 
som varje dag i någon form av servicetransaktion – i matbutiken, i kiosken, 
på banken eller på bensinstationen. En central tanke inom samtalsforsk-
ningen är att de samtalssituationer vi deltar i formar våra föreställningar om 
samhälleliga strukturer och relationer mellan människor, samtidigt som vi i 
samtalen också bidrar till att upprätthålla, skapa eller förändra sociala mön-
ster. Denna socialkonstruktivistiska grundsyn beskriver Bengt Nordberg på 
följande vis: 

Samtalet och de enskilda replikerna i ett samtal är placerade i den 
föreliggande sociala situationen och får sin form och sitt innehåll av den, 
samtidigt som de genom sin existens och innebörd skapar ny kontext för 
nästa replik eller nästa samtal. Samtalande människor skapar alltså ständigt 
ny kunskap, nya värderingar, nya sociala fakta, och dessa verkar så att säga 
utåt i samhället och är aktiva vid formerandet av sociala grupper av olika 
slag. Genom att studera samtal och social interaktion kan vi alltså skaffa oss 
viss insikt i och viss förståelse för samhällets struktur. (1999:95) 

Det går att se varje samtal som ett kulturmöte där de samtalande gemensamt 
förhandlar om vilka värden som får anses väsentliga. Så betraktat ger kund-
samtalen, de korta fraser som dagligen växlas i butiker om till synes själv-
klara ting, ett bidrag till den svenska vardagskulturen även de.  
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I samtalet förhandlas språkbetydelse fram interaktivt under samtalets 
gång, vilket kan sägas vara en samtalsanalytisk grundsats. ”Betydelse är inte 
något fixt och färdigt som man hämtar in från något slags skafferi”, som 
Nordberg (1999:97) uttrycker det. Yttranden är inte sällan mångtydiga, och 
intersubjektiv förståelse uppnås ”först sedan andra samtalsdeltagare demon-
strerat sin förståelse av det sagda genom vad de gör och säger och sedan den 
ursprungliga talaren godkänt, nyanserat eller ändrat tolkningen”. 

Men de som samlas i butiker har inte sökt sig dit för att konversera, och 
samtalandet sker inte fritt och förutsättningslöst. Handlingsutrymmet för 
interaktionen begränsas av att samtalets aktörer uppträder i institutionellt 
bestämda roller, och detta är sällan något man förhandlar om. Normer för 
rollutförandet ingår i det gemensamma kunskapsförråd som medlemmar av 
ett samhälle har tillgång till, som Berger & Luckmann (1998:91) uttrycker 
det: ”normerna för roll X är inte bara allmänt bekanta, man känner också till 
att dessa normer är bekanta. Följaktligen kan man av varje tänkt aktör i roll 
X kräva att han följer normerna.” Rollerna representerar den institutionella 
ordningen, och av det följer att exempelvis biträdet inte handlar på egen 
hand utan som representant för institutionen. Berger & Luckmann liknar 
institutionen ”med dess samling av ’förprogrammerade’ handlingar” vid den 
oskrivna texten till ett drama (1998:92). 

Forskning kring s.k. scriptteori, ursprungligen utvecklad inom området 
artificiell intelligens, visar att människor i allmänhet har införlivat generella, 
prototypiska föreställningar, t.ex. om hur det går till när man handlar i en 
butik. Efter Schank & Abelson (1977:41) kan script definieras som ‘en 
förbestämd, stereotypiserad handlingssekvens som utmärker en välkänd 
situation’. Varje script är associerat med ett antal roller, och vissa script, 
exempelvis script för restaurangbesök och inköp i butiker, har många av oss 
införlivat redan som små barn. I fråga om aktiviteter som människor fre-
kvent möter, finns det en hög grad av samstämmighet om scripten, framför 
allt i tre avseenden. Det gäller vilka handlingar som är centrala, i vilken 
ordning olika handlingar förväntas komma och i bedömningar av hur dessa 
”scriptade handlingar” typiskt går till. Den viktiga poängen är att det finns en 
temporär struktur inom scriptet och den strukturen följer ordningen i vilken 
handlingarna typiskt förekommer (Samuelsson 1993:23f). Dock ska sägas att 
Schank & Abelson modifierar sin teori genom påpekandet att människor är 
utrustade med många olika script, både personliga och situerade. Personliga 
script är inte alltid målorienterade utan kan vara ”very personal indeed” 
(1977:63ff). Varje individ som uppträder i kundrollen måste alltså inte 
nödvändigtvis agera utifrån något butiksrelaterat script. I analysarbetet har 
jag därför bemödat mig om att inte låta de script jag själv bär med mig 
skymma blicken för vad som faktiskt sker i ett samtal. För övrigt är script ett 
begrepp av underordnad betydelse i denna avhandling. 

Ett sätt att se på interaktionen i butiker är att med en annan metafor 
beskriva det som att de samtalande följer ett samtalskontrakt. Teorin om the 
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conversational contract (Fraser 1990, Fraser & Nolen 1981; se kap. 2) 
bygger på tesen om att varje part i ett samtal går in i samtalet med en upp-
fattning om vilka rättigheter och förpliktelser den har. Uppfattningen om 
interaktionens begränsningar kommer att bestämma, i alla fall inledningsvis, 
vad deltagarna kan förvänta sig av varandra, men i samtalet finns det ut-
rymme för omförhandling av kontraktet, så att (en del av) rättigheterna och 
förpliktelserna kan justeras (Fraser 1990:232). Teorin kan därmed sägas 
överbrygga motsättningen mellan scriptteori och en socialkonstruktivistisk 
ansats. 

Om rollbundna skillnader i samtalsrättigheter gör den finländska samtals-
forskaren Maria Fremer följande reflektion, i en studie av personlig referens 
i servicesituationer:  

De sociala kraven på artighet är troligen också olika för expediten och 
kunden. Kunden utövar sin självklara rätt att få betjäning av expediten, 
medan expediten är mån om att stå till tjänst och ge en positiv bild av den 
institution han eller hon representerar. (1996:114) 

Ett av Fremers resultat är att kunderna i de flesta fall inte tilltalar service-
arbetaren alls, och Fremers tolkning är att det är kundens roll som tillåter 
honom eller henne att gå rakt på sak. ”Kunden behöver alltså inte använda 
sig av någon särskild artighetsstrategi gentemot expediten, eftersom expedi-
tens roll i sin tur medför en skyldighet att uppfylla kundens önskemål.” 
(1996:79) 

1.1  Centrala frågeställningar 
Rollbundna skillnader i samtalsrättigheter och samtalsförpliktelser är ett 
tema som går igen i mina övergripande frågeställningar om biträdens yrkes-
kunskap. Frågeställningarna handlar om vad samtalsparterna gör i kund-
samtal, framför allt vad biträdet gör och inte gör, och vilka krav som ställs 
på biträdet i interaktionen med kunden. En näraliggande aspekt, som ägnas 
stort utrymme i analyserna, är hur de sociala kraven på artighet och hänsyns-
fullhet framträder i interaktionen. Syftet är mer empiriskt än teoretiskt. Det 
jag vill göra är att ta reda på vad som sker (och skett) i butikerna, mer än att 
utveckla teorier om butikssamtal. Frågor som varit vägledande för analys-
arbetet är framför allt de här: 

− Vad är det för typ av språklig interaktion som utspelas i samtalet? 
− Vem styr interaktionen, t.ex. i samtalsöppningarna och avslutning-

arna? 
− I vilken utsträckning används idiomatiska uttryck, framför allt 

butiksspecifika, stelnade fraser, i återkommande samtalsdrag? 
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− Vad har artighetsuttryck och andra hövlighetsmarkörer för funktion i 
kundsamtal? 

− Vilka typer av situerade talhandlingar tenderar att förpackas med 
hövlighetsmarkörer? 

− Skiljer sig de sociala kraven på artighet mellan samtalsparterna, 
mellan olika aktiviteter och mellan olika serviceställen? 

− Hur, när och av vem initieras tal som inte är knutet till transaktionen? 
− Vad blir synligt i språket av det relationella arbete ett biträde utför? 

 
Frågor som jag också söker svar på är hur (förväntningarna på) biträdets 
kundbemötande har förändrats från 40-talet till i dag och vilka språkliga 
avtryck som kan skönjas i denna förändringsprocess. I de språkliga avtryck-
en inbegrips sättet att tilltala kunder, något som får relativt litet utrymme i 
den synkrona studien men desto större uppmärksamhet i den diakrona. Det 
senare kan tyckas överflödigt, eftersom tilltalsförändringarna i 1900-talets 
svenska redan är omsorgsfullt kartlagda.4 Att tilltalsfrågan ändå får relativt 
stort utrymme beror på att den visat sig betydelsefull i utövningen av bi-
trädesyrket. Tilltalsförändringarna är också av metodiskt intresse, eftersom 
de kastar visst ljus över en annan, mer komplicerad fråga, nämligen för-
hållandet mellan kodifierade och praktiserade normer. 

Det är biträdets yrkesspråk som står i förgrunden i denna avhandling. 
Kundorienterade aspekter som servicehantering, kundtillfredsställelse och 
dylikt behandlas inte, ej heller resultatinriktade, företagsekonomiska aspekt-
er som säljteknik och försäljningsretorik, annat än i den historiska del-
studien, där dessa aspekter uppmärksammas i viss mån. Om yrkesbeteck-
ningen biträde, slutligen, ska sägas att det är den beteckning yrkesföre-
trädarna själva föredrar, medan beteckningen expedit anses förlegad.5 Som 
citatet ur Biträdeshandboken visar, är det en principiell ståndpunkt som 
uttrycktes redan på 40-talet: 

Någon har sagt, att den butiksanställde bör höja sig från att vara blott och bart 
expedit till att bli biträde, d.v.s. en som biträder eller hjälper kunderna. Med 
detta vill man tydligen peka på, att försäljningen är en konst och inte endast 
ett utlämnande av varor. (1949:266) 

1.2 Avhandlingens uppläggning 
I kapitel 2 presenteras tidigare forskning om servicemöten och biträdesarbete 
tillsammans med de teoretiska verktyg som använts i avhandlingsarbetet. 
Material och metoder beskrivs i kapitel 3. 

                          
4 T.ex. av Perry Ahlgren (1978). 
5 Muntlig uppgift från Maria Schönefeld, Handelsanställdas förbund. 
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Avhandlingens huvuddel inleds med kapitel 4, som behandlar viktiga 
förändringar som präglat biträdesyrket under efterkrigstiden. Det är en 
analys av samtalsnormer från olika perioder, framtagna genom en litteratur-
genomgång och genom intervjuer och rollspel med äldre butiksbiträden. I 
detta bakgrundskapitel kallas samtalen mellan biträden och kunder för 
butikssamtal, för att inte blandas ihop med de inspelade kundsamtalen. I 
kapitlen 5, 6 och 7 analyseras kundsamtal från tre olika serviceställen, i tur 
och ordning. Dessa kapitel är likartat disponerade. Först behandlas samtals-
öppningar, artighetsuttryck och andra återkommande, huvudsakligen trans-
aktionellt orienterade drag. Därefter behandlas relationellt orienterade sam-
talssekvenser. Kapitel 6 skiljer sig genom ett extra avsnitt om ett specifikt 
rutinärende vid delikatessdisken. 

I kapitel 8 diskuteras kategoriseringen i transaktionella och relationella 
samtalsdrag. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt jämförelser mellan resultaten i 
kapitel 5–7, vilka också ställs i relation till andra studier. I den mån det är 
tillämpligt görs jämförelser med resultaten från den historiska delstudien, 
som också diskuteras genom tankeexperimentet att du-reformen aldrig skulle 
ha nått butikerna. I kapitel 9 avlutas avhandlingen med en sammanfattning 
av huvudresultaten, förslag på vidare forskning och ett framtidsscenario: 
”den samtalslösa butiken”. 



2 Teoretisk referensram 

I avsnittet om tidigare forskning ingår med några få undantag endast sådana 
studier som jag relaterar till i avhandlingen – servicemötet som studieobjekt 
har lockat forskare inom många discipliner och studierna kan räknas i 
tusental. Under rubriken Teoretiska verktyg presenteras därefter de teore-
tiska ansatser och centrala begrepp som kommer till användning i avhand-
lingen. 

2.1 Forskning om servicemöten och biträdesarbete 
De samtalsanalytiska studier som presenteras nedan är alla sådana som gjorts 
av språkvetare. Fyra av dem gäller samtal i butiker, medan övriga gäller 
andra typer av servicesamtal. Studier av biträdesarbete och övrigt service-
arbete har företrädesvis gjorts av forskare inom samhällsvetenskapliga disci-
pliner. 

2.1.1 Språkvetenskapliga studier 
Det finns två äldre, amerikanska studier som båda är intressanta främst av 
det skälet att författarna bedrivit samtalsanalytisk grundforskning på samtal i 
servicemöten. Den äldsta av dem är Resources for saying in service encount-
ers, som gjordes av Marilyn Merritt så tidigt som 1976, medan samtalsanalys 
ännu var en nyetablerad inriktning inom språkvetenskapen. Merritt, som 
verkar se sig som pragmatiker i första hand, var egentligen inte intresserad 
av samtal i just servicemöten. Hon använde servicemötet för att utifrån ett 
stort empiriskt material – närmare ett tusen samtal – göra en studie av natur-
lig dialog och visa samspelet mellan form och funktion genom att beskriva 
samtalsstrukturer. Serviceställena i materialet är små butiker med kassor där 
det förekommer viss försäljning över disk. Det hon fokuserar på är kundens 
initiala begäran och de mönster av pragmatisk tolkning som uppvisas där. 
Hon studerar olika typer av återkopplingar och kartlägger mönster av 
sekventiella relationer, dvs. olika typer av koppling mellan yttrandepar. Ett 
annat mönster hon urskiljer är fyra distinkta steg i interaktionen: Access – 
Selection Decision – Exchange – Closure (1976a:44f). Dessa fyra steg är 
något parterna alltid orienterar mot. Merritt presenterar en modell över 
fasstrukturen, ”Typical sequences of acts in service encounters” (s. 100), i ett 
flödesschema med typiska yttranden och alternativa yttrandepar, beroende på 
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vem av parterna som talar först. Vad gäller accessen understryker hon att 
biträdets placering i serviceområdet har en viktig funktion i samtalet initialt. 
Att biträdet befinner sig där kan betraktas som ett outtalat erbjudande om 
service. Merritts inriktning mot pragmatik understryks genom att studien 
mynnar ut i ett antal maximer, t.ex. maximen om maximal ändamålsenlighet 
(exempelvis att bägge parter utgår ifrån att en kund frågar efter kaffe bara 
om den är intresserad av att köpa det). 

Merritt (1976b:321) definierar service encounter som ”an instance of 
face-to-face interaction between a server who is ’officially posted’ in some 
service area and a customer who is present in that service area, that inter-
action being oriented to the satisfaction of the customer’s presumed desire 
for some service and the server’s obligation to provide that service”. Om 
termen service encounter skriver Merritt i en fotnot (1976a:22) att det kan 
diskuteras om termen är den lämpligaste för att beskriva interaktionen 
mellan en servicearbetare och en kund. Det finns t.ex. många sådana möten 
som är så avritualiserade att de inte innehåller vare sig verbal interaktion 
eller ögonkontakt, och sådan interaktion kunde därför hellre betecknas som 
service ’contact’. Men Merritts uppfattning är att det är oriktigt att skapa en 
sådan dikotomi, eftersom det i själva verket handlar om gradskillnader. 

I Edward Lamoureux avhandling An analysis of conversation in service 
encounters (1985), blir Merritt kritiserad för sitt materialurval – hennes 
empiri är hämtad från butiker inom ett universitetsområde. Lamoureux 
material är litet (35 samtal), men det är inspelat i många olika sorters butiker, 
och, anmärkningsvärt nog, utan att någondera samtalsparten var medveten 
om det. Inspelningarna gjordes i olika städer i flera stater i USA, där inspel-
ningar av tal på offentliga platser är tillåtet utan de inspelades medgivande. I 
analyserna intresserar han sig liksom Merritt för samtalsöppningar och tur-
tagning, men också för topikhantering, något han menar att Merritt förbisett. 
Till skillnad från Merritt lägger Lamoureux tonvikten vid karakteristiska 
drag i servicemötessamtalet. Han vill också försöka förklara samtalsbete-
endet genom att analysera parternas retoriska strategier, en aspekt han senare 
utvecklat i artikeln ”Rhetoric and conversation in service encounters” 
(1988/89). Lamoureux karakteriserar samtalandet i butiker som vardagligt tal 
(”everyday talk”), men hävdar samtidigt att det som i förstone verkar okom-
plicerat under ytan kan vara inslag i en komplex och strategisk dialog: 

Talk in service encounters appears, at first glance and/or in process, 
unreflective and uncomplicated. This study illustrates that such appearances 
can be deceiving. Much service encounter talk is complex and strategic. 
When used well, such talk stands as testimony to the rhetorical sensitivities 
and abilities of ’everyman’. (1988/89:111) 

En viktig slutsats som Lamoureux drar är att servicemöten har en social 
innebörd, även om de är extremt korta och instrumentella till sin natur, och 
att de utmärks av samarbete snarare än av maktkamp. Samarbetet kommer 
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tydligt till uttryck i topikstrukturen. Det märks också i biträdets användning 
av motfrågor för att klarlägga kundernas önskemål. Biträdens retoriska 
strategier för att ta reda på vad kunderna har för ärenden är något Lamoureux 
intresserar sig särskilt för. Även om Lamoureux själv inte resonerar i termer 
av artighet, så är ett av hans resultat att kunder som uttrycker sig rakt på sak 
inte våldför sig på artighetsnormerna. Biträden välkomnar direkthet hos 
kunder, eftersom det underlättar för dem att utröna kundernas behov.  

En studie av samtal vid utgångskassorna på ett par stormarknader på Nya 
Zeeland har gjorts av forskarna Kuiper & Flindall, ”Social rituals, formulaic 
speech and small talk at the supermarket checkout” (2000). Nio biträden del-
tog och ca två hundra kassasamtal spelades in och bearbetades i dator. 
Kuiper & Flindall redovisar mönster för samtalsöppningarna, betalnings-
proceduren och samtalsavslutningarna. Analyserna utmynnar i ett schema, 
”Discourse structure of matrix conversation” (2000:198), som visar grund-
dragen i samtalsstrukturen. Det som visas inom parentes är frivilliga, ut-
byggda drag: 
 
Matrix interchange → Opening + Exchange + Close 
Opening →(Start) + (Info./formula elicitation) 
Exchange → Total + (Receipt) + (Change) 
Close → (Back ref.) + (Positive face-stroke) + (Termination) 

Förkortningen info. elicitation i detta schema innebär att den ena parten 
framkallar information från den andra, medan formula elicitation innebär att 
ett formelartat uttryck, vanligen how are you (today)?, framkallar ett formel-
artat svar i sin tur. Ett exempel på back ref. (dvs. back reference formulae) är 
yttrandeparet thanks a lot – thank you very much, medan ett exempel på 
positive face-stroke är enjoy your day – see you later. Kuiper & Flindalls 
studie bekräftar hypotesen att språket blir höggradigt formelartat i situationer 
där rutinbetonade handlingar ackompanjeras av rutinbetonade språkliga upp-
gifter. Men den visar också att en så stor andel som ca 1/3 av kassasamtalen 
hade ”small talk overlays”, dvs. tal som dessa forskare benämner som 
inconsequential, i betydelsen att ”nothing practical generally follows from 
it” (s. 203). 

En studie av servicesituationer på nordiskt område har gjorts av Maria 
Fremer vid Helsingfors universitet. Personlig referens i servicesituationer 
(1996) är en komparativ undersökning av samtalsmönster i finska, finlands-
svenska och sverigesvenska servicesituationer, t.ex. vid informationsdiskar 
och biljettluckor. En av Fremers teoretiska utgångspunkter är artighetsteori 
ur Brown & Levinsons perspektiv (se 2.2.3.1). Den kvantitativa delen av 
hennes undersökning ger belägg för hypotesen att finska samtal domineras 
av en negativ artighetsstrategi och svenska av en positiv, och att finlands-
svenska ligger närmare det finska sättet att kommunicera än det sverige-
svenska (1996:111ff). Hennes slutsats är att artighetsstrategierna är beting-
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ade av kultur och inte av språk. Dock kompliceras bilden genom de funktio-
nella analyser som Fremer också gör, med CA-metod ”som inspirations-
källa” (s. 13). (Om CA, conversation analysis, se 2.2.6.) Dessa motsäger 
delvis resultatet (s. 115). Det visar sig bl.a. att strategier som brukar anses 
typiska för negativ artighet i praktiken kan få motsatt effekt. Trots den 
kvantitativa analysens begränsningar understryker Fremer att den varit till 
stor nytta när det gäller att se mönster i materialet. Fremers studie, som 
behandlar både tilltal och självreferens, har också gett intressanta insikter om 
kundens och expeditens specifika roller (s. 114). I de flesta fall tilltalar kund-
erna inte expediten alls, medan expediterna i alla tre undersökningsgrupp-
erna i allmänhet använder direkt tilltal till kunderna. Självreferens är också 
klart vanligare hos kunderna än hos expediten (s. 113). 

En jämförande studie mellan finlandssvenskt och svenskt språkbruk har 
även gjorts av Mirja Saari (1995). Saari intresserar sig liksom Fremer för 
eventuella skillnader i artighetsstrategier mellan finländare och svenskar. 
Servicesamtalen, som upptar en liten del av studien, är hämtade från samma 
material som det Fremer använde. Till skillnad från Fremer ägnar Saari upp-
märksamhet även åt samtalsöppningar. Analysen (1995:83) visar att många 
kunder i de finlandssvenska servicesamtalen inleder utan att hälsa, medan de 
sverigesvenska servicesamtalen sällan är oinledda, utan inleds med hej eller 
ibland hejsan. 

En annan finländsk språkvetare, Eija Ventola, har intresserat sig speciellt 
för servicemötets typiska struktur. Hennes ämnesområde är kontrastiv struk-
turlingvistik, och hennes ursprungliga intresse för globala strukturer väcktes 
när hon i andraspråksinlärningssammanhang fann att läroböckernas dialog-
avsnitt visade idealiserade händelsesekvenser som inte fångade dialogens 
dynamiska variationspotential. I The structure of social interaction. A syste-
mic approach to the semiotics of service encounters (1987), beskriver hon 
den generiska strukturen i servicemöten, utifrån ett material av tolv australi-
ensiska samtal, som äger rum på en resebyrå, vid en postlucka och i en 
presentshop. Ventola intresserar sig för språket som en dynamisk process 
och är kritisk mot linjära fasstruktursmodeller, bl.a. Merritts modell och 
mikroanalytiska ansats (1987:19ff). Ventola visar olika vägar för den sociala 
processen i servicemöten i form av ett flödesschema, som visar hur element i 
samtalet förhandlas fram i samarbete mellan parterna och realiseras i tal-
handlingar av respektive part. Det detaljerade flödesschemat sträcker sig 
över hela sju textsidor. I en senare del av studien analyserar Ventola också 
enskilda, grammatiska drag i samtalsstrukturen (referens, lexikal kohesion 
och konjunktioner och gränsmarkörer) i samtalsexempel från varje butikstyp. 
En fråga som emellertid inte besvaras är om element i den generiska struk-
turen även har typiska lexikogrammatiska och fonologiska realisationer. 

Några som speciellt intresserat sig för förhandlingsperspektivet i service-
möten är Mazeland, Huisman & Schasfoort, som behandlar förhandlingen 
som aktivitet i ”Negotiating categories in travel agency calls” (1995). 
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Analysen av samtal från en resebyrå visar hur kunder och anställda vid rese-
byrån förhandlar om den rimliga tolkningen av olika kategorier, exempelvis 
’barn’ och ’rabatter’. I kundsamtal inom diversehandeln är sådana konkreta 
förhandlingsinslag mindre vanliga. En situation där de kan förekomma är när 
ett biträde inte vet priset på en vara och tillsammans med kunden söker sig 
fram till ett godtagbart pris. 

Ett resultat av Michael McCarthys (2000:104) studie av småprat (small 
talk) i två olika slags servicemöten, är identifieringen av fyra tydliga typer av 
tal: 

1. Phatic exchanges (greetings, partings) 
2. Transactional talk (requests, enquiries, instructions) 
3. Transactional-plus-relational talk (non-obligatory task evaluations 

and other comments) 
4. Relational talk (small talk, anecdotes, wider topics of mutual inte-

rest) 

De servicemöten McCarthy studerat är ett besök på en frisersalong och en 
lektion med en bilskollärare. Trots att detta är verksamheter av inbördes 
tämligen olika karaktär, förekommer de fyra taltyperna i båda. Det är bara i 
typ 2, transaktionellt tal, som fokus huvudsakligen ligger på saken/uppgiften, 
dvs. i begäranden, förfrågningar och instruktioner. I de övriga tre samarbetar 
deltagarna med att bygga upp och stärka sin personliga relation, menar 
McCarthy. Hälsningar och avskedshälsningar, typ 1, kan förmodas före-
komma regelbundet i servicemöten och som uttryck för en sorts minimal 
hövlighetsnivå. När det gäller typ 3, transaktionellt plus relationellt tal, 
understryker McCarthy att det i hans studie visat sig omöjligt att separera 
sak- och uppgiftsorienterat språk från icke-obligatoriska personliga kom-
mentarer och redogörelser. Till typ 4, relationellt tal, räknar McCarthy bara 
tal där inget sak- och uppgiftsorienterat tal förekommer. 

Som man kunde förmoda förekommer relationellt tal i betydligt större 
utsträckning i frisersalongen, och McCarthy betonar de spatio-temporala fak-
torernas betydelse: ”The hairdresser’s salon offers the maximum time and 
space for relational talk, and that, to put simply, is why it occurs.” (s. 104) 
Under körlektionen tar den pågående verksamheten ofta det spatio-temporala 
utrymmet. Men när trafiktempot saktas ner vid rödljus eller gatuarbeten, ten-
derar båda parter att genast orientera sig mot icke-uppgiftsorienterat tal (s. 
105). 

En speciell studie av biträdets arbetsuppgifter utöver kontakten med 
kunden har Anna-Malin Karlsson (2004) gjort inom projektet Skriftbruk i 
arbetslivet, ett projekt där läsande och skrivande i vanliga yrken studeras. 
Det är en fallstudie, Varor och tjänster. Om skriftbruk i butiken, i vilken 
Karlsson följer ett butiksbiträde i en sportbutik under en arbetsdag. Inom 
projektet använder man en indelning av yrken som människo-, ting- eller 
symbolorienterade. Butiksbiträdets yrke, skriver Karlsson (2004:48) i en 
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slutkommentar, framstår som att det har ”tingfokuseringen som grund-
läggande struktur och människoorienteringen som prioriterad komplikation”. 
Det är intressant att Karlsson, som alltså inte har servicemötet som studie-
objekt, konstaterar att servicemötena är något som hela tiden bryter av konti-
nuiteten i biträdets arbete. Möten med kunder är det som prioriteras framför 
den del av arbetet som gäller tingen: att hålla ordning bland varorna, fylla på 
med nya osv. 

2.1.2 Samhällsvetenskapliga studier 
Säljande samspel behandlar interaktivt servicearbete i den privata sektorn, i 
90-talets Sverige. Det är en avhandling i sociologi, skriven av Kristina 
Abiala (2000), med syftet att få en fördjupad förståelse av servicemötet och 
om vad som händer i detta möte. Undersökningsmetoderna spänner över 
kvalitativa intervjuer, textanalys (av platsannonser), observationsstudier och 
en enkätundersökning. Enkäten var riktad till ett tiotal yrkesgrupper, däri-
bland affärsbiträden och kassörskor. 

Abiala intresserar sig för hur servicearbetare ser på sitt arbete och mötet 
med kunderna, hur de identifierar sig med yrkesrollen och hur de hanterar 
motsättningar mellan yrkesroll och privata roller. Bland annat pekar Abiala 
på hur sociala egenskaper exploateras i arbeten med kundkontakter och ur-
skiljer olika strategier som servicearbetare kan ha för att hantera detta. I alla 
typer av servicearbeten förekommer en spänning mellan å ena sidan att ge 
service och å andra sidan att sälja. Samspelets varierande betydelse i olika 
serviceyrken belyses i en typologi (2000:149ff) bestående av ”Arbetet först 
och kunderna sedan”, ”Personlig service”, ”Rutinförsäljning” och ”Övertal-
ningsförsäljning” (se vidare 8.2.2.4). Som kommer att framgå är Säljande 
samspel en viktig referenspunkt i diskussionen av mina analysresultat. 

Artikeln ”Privata tjänster och privata känslor” (1995), som samma 
forskare skrivit tillsammans med Göran Ahrne, pekar på den betydelse det 
sociala sammanhanget har för servicemötets form och innehåll. En central 
tankegång är att organisationer anger villkoren för interaktionen mellan 
människor. Trots sin personliga karaktär, formas servicemötet av syftet att 
sälja en vara eller tjänst. En försäljares frihet att agera är begränsad, eftersom 
han eller hon också är underordnad de regler som upprätthålls i en organisa-
tion, till exempel ett varuhus. 

Organisationspsykologen Anat Rafaeli analyserar mötet mellan stormark-
nadskassörskor och kunder i artikeln ”Cashiers meet customers” (1989). Det 
är en kvalitativ studie av kassörskans roll i organisationen och gentemot 
kunden. Materialet består av intervjuer och observationsanteckningar från 
sex stormarknader i en affärskedja. Analysen av hur kassörskor påverkas av 
företagsledning, arbetskamrater och kunder visar att kunderna hade direkt 
inflytande på kassörskorna under kassaarbetet, medan den mer legitima på-
verkan från företagsledningen var mer avlägsen. För det första hade kassör-
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skor och kunder olika uppfattning om vem som hade rätten att kontrollera 
servicemötena. En kassörska uttryckte det så här: ”The customer is paying 
for the merchandise. But he is not paying my salary. Why does he think he 
can tell me what to do?” (1989:245) För det andra visade sig kassörskorna 
använda olika strategier för att upprätthålla kontrollen över dessa möten.  

Rafaeli, som intresserar sig för samspelet mellan kund och biträde, under-
stryker vikten av att inte ha fokus på bara endera parten. Det är främst två 
områden i interaktionen som kunden vill kontrollera (s. 260): tid (kunden ger 
förslag om hur biträdet kan spara tid) och pengar (kunden misstänker att fel 
har begåtts, fel kod t.ex. – men vid kvittokontrollen visar sig misstänksam-
heten i 80 procent av fallen obefogad). Andra, mindre vanliga områden 
gäller biträdets uppträdande (trevlig/otrevlig) och utseende (fel örhängen, 
t.ex.). Rafaeli (s. 262ff) finner fyra strategier som kassabiträdena använder 
för att behålla kontrollen. Strategierna är placerade på en kontinuerlig skala 
från passivt till starkt aktivt handlande: a) ignorera, t.ex. genom att undvika 
ögonkontakt, b) avvisa, c) reagera (om kunden säger t.ex. ”In America, all 
the cashiers smile” kan biträdet svara: ”So go to America. What do you want 
from me?”) och d) engagera (dvs. förmå kunden att sysselsätta sig med 
annat, t.ex. genom att säga ”You can take the bread, now pack the oranges, I 
typed the coffee”). Individers strävan efter kontroll i interaktionen med andra 
är ett fenomen som är teoretiskt underbyggt av många forskare, exempelvis 
av Goffman, påpekar Rafaeli – men tillägger att kontexten för hennes under-
sökning var speciell. Vid tiden för undersökningen var servicebegreppet 
outvecklat och oförskämdhet allmänt förekommande bland kassabiträden 
och andra servicearbetare i Israel (s. 248). Det har sagts mig att detta kultur-
ella särdrag var ett uttryck för en medveten distansering från den stereotypa 
bilden av juden som underdånig och insmickrande affärsidkare. 

I avhandlingen Servicemötets kommunikation. En videobaserad analys av 
bemötande med tonvikt på icke-verbal kommunikation (1999), undersöker 
serviceforskaren Per Echeverri interaktionen mellan busschaufförer och 
passagerare. Echeverri har videofilmat bussresor i kollektivtrafiken och där-
efter intervjuat ett tjugotal av resenärerna, som uppmanats att ”tänka högt” 
när de fick se sig själva på film. Resenärernas bedömningar av aspekter som 
sympati, kvalitet och korrekt bemötande i servicemötet kopplas till såväl 
verbalt som icke-verbalt bemötande, som småprat, kroppshållning, gester 
och minspel. Studien visar att icke-verbalt beteende tycks vara centralt för 
kundernas bedömning; kunderna noterar och tolkar en mängd icke-verbala 
signaler. Exempelvis uppfattas det som positivt att en chaufför vänder 
överkroppen mot passageraren och tar ögonkontakt, medan en chaufför som 
sitter vänd framåt med händerna på ratten uppfattas mer negativt. Ett tänk-
värt resultat är att resenärerna visade sig uppskatta chaufförer med förmåga 
att improvisera och för en stund byta ett förväntat, formellt beteende mot ett 
mer informellt. 
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Med anknytning till min diakrona delstudie ska jag slutligen också nämna 
en avhandling i ekonomisk historia, Du är NK! (2004). I denna studie har 
Karin Åmossa gjort intervjuer med före detta anställda och undersökt 
personaltidningar m.m. för att analysera konstruktionen av yrkesidentiteter 
hos klädförsäljare på varuhuset NK. Analyserna är gjorda ur ett genus- och 
klassperspektiv. ”Du är NK!” är ett slagord som förekom i varuhusets 
personalhandböcker. I den första, från 1948, NK-vett och NK-sätt, betonas 
den s.k. NK-andan, och de anställda välkomnas till ”NK-familjen”. Målet 
från företagets sida var att skapa lojala anställda som identifierade sig med 
företaget och dess kunder (2004:45). Kundkretsen var den köpstarka över- 
och medelklassen, och identifikationen med kunden innebar förväntningar 
om att försäljaren skulle ge sken av medelklass, oavsett den egna klassbak-
grunden (s. 185). En intressant parallell erbjuder William Labovs klassiska, 
sociolingvistiska studie av biträden på tre olika varuhus i New York (1966). 
Labov gjorde en kartläggning av ett socialt utmärkande uttalsdrag. Medan 
flertalet biträden på det mest ansedda varuhuset använde prestigeuttal, 
användes det av ungefär hälften i varuhuset med mellanstatus och av endast 
ett fåtal biträden i varuhuset med låg status. Av Labovs studie kan man dra 
slutsatsen att biträdena i de olika varuhusen anpassat sitt uttal efter kund-
kretsen. Om man avvisar tanken på sådan sekundär socialisation (Berger & 
Luckmann 1998:162), skulle skillnaderna få förklaras av en klassmässigt 
differentierad rekrytering, vilket är mindre troligt.  

Försäljarna på NK skulle betrakta sig som tjänstemän och inte identifiera 
sig med andra handelsanställda, t.ex. genom att organisera sig fackligt, vilket 
ansågs vara oförenligt med NK-andan (s. 182). Könsbundna idealbilder av 
försäljare, och nidbilder, framträder i NK:s handböcker och personaltidning-
ar. Som ett led i insocialiseringen ingick även NK-skolan, en handelsutbild-
ning som varuhusets bedrev från 20-talet fram till 60-talet. Yngre personal, 
som rekryterats från folkskolan, erbjöds en tvåårig utbildning med sex tim-
mars teori i veckan. Den resterande tiden fick eleverna arbeta på avdelning-
arna, ofta som springpojke eller springflicka. Skolan avslutades med en exa-
mination i form av rollspel, där vissa elever spelade försäljare och andra 
kunder, gärna ”besvärliga” sådana (s. 79f). Att rollspel kunde användes 
också för det ändamålet, stärker i viss mån min tilltro till rollspelandets till-
förlitlighet som metod (se 3.1.5 och 3.3). Beröringspunkten mellan Åmossas 
studie och min är annars framför allt den att vi till en del använt samma typ 
av källor. 

2.2 Teoretiska verktyg 
Det övergripande kunskapsmålet har styrt mitt val av empiriskt material. 
Under analysens gång har jag sedan pendlat mellan att söka relevanta teoret-
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iska infallsvinklar och att göra provisoriska analyser av delar av det empir-
iska materialet. Perioder av sökande efter aspekter värda fördjupad analys i 
materialet har varvats med teoretiska fördjupningar. Omfattande arbete har 
avsatts åt att finna teoretiskt relevanta kategoriseringar, ägnade att göra det 
empiriska materialet rättvisa. Efter varje omgång analysutkast har deras roll i 
den samlade analysen prövats, och allteftersom den samlade analysen växt 
har utrymmet för nya teoretiska infallsvinklar krympt. Reduktionen av det 
empiriska materialets komplexitet har således omväxlande varit material-
styrd och teoridriven. I fokus har den empiriska analysen av kundsamtal 
stått, och det har inneburit att teorier och analytiska kategorier har använts 
som verktyg mer ägnade att dyrka upp empirin än att skapa (eller pröva) 
övergripande teori. 

Som den följande genomgången kommer att visa har jag förhållit mig 
eklektiskt till olika teoretiska ansatser. Genomgången inleds med en beskriv-
ning av begreppet pragmem, som haft betydelse för det komparativa anslaget 
i avhandlingen och följs av en redogörelse för mer grundläggande sätt att 
betrakta kundsamtalet som språklig företeelse. Efter ett avsnitt där jag för-
söker ringa in hur jag förhållit mig till olika perspektiv på begreppet artighet, 
följer ett par definitioner av några andra centrala begrepp. Kapitlet avslutas 
med ett par modeller som utarbetats av språkhistoriker i avsikt att förklara 
hur språklig normförändring kan gå till. 

2.2.1 Begreppet pragmem 
Ett flertal studier har visat att interaktionen i servicemöten innefattar vissa 
prototypiska handlingar. En sådan är att biträdet försöker ta reda på vilket 
ärende kunden har, exempelvis genom att söka ögonkontakt och nicka eller 
genom att använda någon öppningsfras. Jacob Meys (2001) begrepp prag-
meme kan beskrivas som en generaliserad situationell prototyp, en situerad 
kommunikativ handling (pragmatic act) i vilken språkliga och sociala regler 
samverkar till att bestämma betydelsen.6 Den specifika form som en sådan 
får interagerar med drag i samtalets inre kontext (ko-texten) och med 
(sociala förväntningar i) talsituationen. Den klassiska biträdesrepliken “Vad 
får det lov att vara?” kan därmed förstås som en realisering av pragmemet 
’utröna kundens ärende’. Sådana realiseringar kallar Mey (2001:220f) för 
instantiated pragmatic acts eller practs. Varianter av realiserade pragmem 
(inklusive icke-verbala handlingar som att biträdet tar ögonkontakt och 
nickar) blir då allopracts, med Meys terminologi. 

Meys teori är en vidareutveckling av den klassiska talaktsteorin. Med 
influenser bl.a. från dialogismen och Bachtins teori om talgenrer (se 2.2.2.1), 
betonar Mey att en talhandling inte kan analyseras isolerat, eftersom den 

                          
6 Jfr Linells (1998:218) term kommunikativt projekt, något som yttras i syfte att lösa ett kom-
munikativt ”problem”, att få något gjort med språkets hjälp. 
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både stöder sig på och skapar situationen i vilken den realiseras. Samtal är 
ett sätt att använda språket socialt, och den sociala kontexten är av central 
betydelse vid tolkningen av ett yttrande. Kontext är ett dynamiskt begrepp 
för Mey: kontext är summan av vad människor gör med varandra i samtal. 

Ett åskådligt resonemang om såväl den fysiska som den sociala kon-
textens betydelse vid tolkningen av ett yttrande, ger Alessandro Capone 
(2005:1363ff) i en av de artiklar där han tillämpar Meys pragmemteori. 
Capone använder exemplet att ett biträde får syn på en kund och säger något 
som “Can I help you?”– yttrandet kan variera. I butikssfären är det en högt 
ritualiserad och institutionaliserad typ av talhandling, som transformeras till 
ett specifikt pragmem av yttrandets kontext. I denna kontext betyder “Can I 
help you?” något helt annat än “Can I help you?” yttrat av en förbipasser-
ande som stannat för att bistå någon som råkat ut för en olycka. I butiks-
kontexten är det ett erbjudande om en speciell form av hjälp, baserat på 
interaktionsnormen mellan kund och biträde. Biträdet erbjuder hjälp i egen-
skap av biträde. Hon tänker inte erbjuda sig att ringa sjukhuset eller ge 
kunden ett glas vatten, utan erbjudandet om hjälp ska kopplas till varorna 
hon säljer: råd, information, upplysningar om var saker finns. Här finns klara 
restriktioner. Biträdet kan inte komma med existentiella råd (som “You look 
unhappy” eller “Try to smile for a change”). Hon kan inte ens föreslå vad 
kunden ska välja, om kunden inte ber särskilt om ett sådant råd. Enligt 
Capone är det intressanta med ritualiserade handlingar och deras 
kontextuella tolkningar deras standardiserade form: mestadels är inte ens 
små variationer tillåtna. 

Alternativt kan ett biträde erbjuda hjälp genom att säga ”Are you being 
served?”, vilket Capone finner vara ett något bisarrt yttrande.7 Förmodligen 
används det gentemot en kund som potentiellt behöver hjälp. I typsituationen 
är yttrandet redundant, eftersom biträdet som använder det är på det klara 
med att ingen hjälper kunden. Det finns förstås en möjlighet att kunden 
redan fått uppmärksamhet av någon som tillfälligt avlägsnat sig, så yttrandet 
kan teoretiskt förstås som ett sätt att kontrollera om något biträde redan 
hjälper kunden. Men även om det är så, är yttrandet normalt kopplat till 
pragmemet ’erbjuda hjälp’, snarare än till pragmemet ’kontrollera huruvida 
någonting är fallet’. Det är mer sannolikt att yttrandet tolkas som ett 
erbjudande i butikssituationen än det skulle vara i en annan kontext, t.ex. på 
ett äldreboende. Capones slutsats är att exemplet ”Are you being served?” 
stöder tanken att det måste finnas konventionella element inblandade i den 
pragmatiska tolkningen. 

Mey (2001:221) uttrycker det så att hans teori om pragmatiska handlingar 
inte används för att förklara språkanvändningen inifrån och ut, från ord som 
har sitt ursprung i en suverän talare och utgår till en likaledes suverän 
lyssnare. I stället går dess förklarande rörelse utifrån och in: fokus ligger på 
                          
7 Jfr den svenska frasen från tiden före du-reformen: ”Var det tillsagt här?” 
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den omgivning i vilken både talaren och lyssnaren agerar, på så vis att hela 
situationen avgör vad som är möjligt att säga i situationen, och vad som 
verkligen sägs. I linje med det ligger tonvikten inte på omständigheter eller 
regler för individuella talhandlingar, utan på att karakterisera generella 
situationella prototyper, möjliga att framföras i en viss situation. Vad som 
ska räknas som en pragmatisk handling bestäms enligt Mey (s. 212ff) helt 
och hållet av hur de individuella deltagarna förstår situationen, och av effekt-
erna som de pragmatiska handlingarna har, eller kan ha, i en given kontext. 
Talhandlingar som yttras i kontexter är pragmatiska handlingar, men prag-
matiska handlingar behöver inte bestå av specifika talhandlingar, inte ens 
indirekta sådana. Exempelvis kan företeelsen att ”gå med håven” efter 
komplimanger vara svår att härleda till konkreta yttranden. Aktivitetsteori 
(se nedan) förklarar detta med hänvisning till ”the underlying goal orien-
tation among the participants in discourse”. Tolkningen av yttranden vilar på 
dessa interaktionella mål. Som jag förstår Mey (s. 227) kan ett pragmem 
också bestå av flera yttranden.  

En grundtanke inom interaktionistisk dialogforskning, t.ex. hos Linell 
(1998), är att delar av en diskurs inte kan lyftas ut ur sin ursprungliga kon-
text utan att innebörden förändras. Varje samtalsbidrag får en stor del av sin 
betydelse från sin position i en sekvens. Det betyder att man aldrig till fullo 
kan förstå ett yttrande eller ett utdrag som är utplockat ur den sekvens som 
tillhandahåller dess kontext. ”All discourse is essentialy contextualized” 
(1998:86), som Linell ser det. När en del av en diskurs diskuteras eller kom-
menteras fristående från sin ursprungliga kontext, uppträder den i en ny kon-
text, som ett citat. Den har blivit rekontextualiserad. 

Likartade tankegångar finns inom CA (se 2.2.6), vars huvudfokus är 
studiet av hur interaktionen utvecklas över handlingssekvenser hos de olika 
deltagarna. Varje yttrande i en sekvens betraktas som gemensamt framför-
handlat, och det är ett av skälen till att CA motsätter sig samlandet av ytt-
randetyper för kvantitativa analyser. Här skiljer sig CA från t.ex. talhand-
lingsteori och teorier om politeness (se 2.2.3), som typiskt analyserar ett 
yttrande i taget (Stubbe m.fl. 2003:354). Den samtalsanalytiska tanken att 
yttrandeparet kan betraktas som samtalets minsta enhet (Levinson 1983: 
304), äventyras genom att jag i delar av analysen jämför och gör samman-
ställningar av enskilda biträdesyttranden. Men genom att beskriva återkom-
mande yttranden/samtalsdrag som realiseringar av samma pragmem, menar 
jag mig ha fått ett teoretiskt verktyg som tillåter mig att förfara på detta vis, 
utan att jag därmed tvingas behandla dem frikopplade från sitt sammanhang. 
Därmed har jag möjlighet att göra jämförande analyser av biträdens verbala 
rutinarbete i olika samtal, vid olika serviceställen och i olika typer av ser-
vicesituationer. Det ger mig också möjlighet att göra jämförelser mellan det 
historiska materialet, där biträdesrepliker inte sällan förekommer fristående 
från ett dialogiskt sammanhang, och autentiska dialogbidrag i det nutida 
materialet. 
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2.2.2 Kundsamtal som aktivitetstyp 
Jacob Mey baserar sin teori om pragmem på Stephen Levinsons aktivitets-
teori, presenterad i artikeln ”Activity types and language” (1979). Att 
betrakta kundsamtal som en aktivitetstyp är också vad jag försöker hålla mig 
till i min studie. Sättet att se på språket som en mänsklig aktivitet härleder 
Levinson från Wittgenstein och hans doktrin om språkspel. En central tanke 
inom aktivitetsteori är att språkets betydelse i högsta grad är avhängig aktivi-
teten som pågår och skapas genom språket. Levinson skiljer mellan talhand-
ling och aktivitet, vilket Wittgenstein inte gör. Skillnaden är densamma som 
den mellan ett utrop cricketspelare emellan och bollspelet i fråga. Liknelsen 
med organiserade bollspel är medvetet vald, i Wittgensteins anda: reglerna är 
givna, alla deltagare känner till dem och alla tolkar det som sägs i relation till 
aktiviteten. Det skulle vara omöjligt att förstå yttrandenas innebörd eller 
funktion utan referens till aktiviteten. Inte minst när det rör sig om elliptiska 
yttranden, är det för tolkningens skull ofta nödvändigt att förlita sig på sin 
kunskap om aktiviteten. 

Termen activity type överensstämmer enligt Levinson ungefär med speech 
event eller episode i Hymes och Gumperz paradigm, men Levinsons term 
har den fördelen att den även kan innefatta kulturellt igenkännbara aktivi-
teter där talet inte är en nödvändig beståndsdel. Som kategori består aktivi-
tetstyper av måldefinierade, socialt konstituerade och avgränsade händelser, 
t.ex. en anställningsintervju eller en middagsbjudning. Sådana händelser 
innebär begränsningar för deltagarna i situationen, såväl för fysiska rörelser 
som för vilka typer av samtalsbidrag som är tillåtna. Kategorin omfattar allt 
från höggradigt formella, förbestämda aktiviteter, som en romersk-katolsk 
mässa, till en informell pratstund i ett spontant möte mellan två personer på 
gatan. Levinson (1979:368) påpekar att kategorin är något diffus, eftersom 
det inte är alldeles klart vad som ska anses vara en aktivitetstyp. En kort 
stund av småprat räknar han som en sådan, men knappast det att någon drar 
en enstaka rolig historia. 

Aktivitetstyper spelar en central roll för förståelsen av hur språket an-
vänds och tolkas. För att vi ska förstå vad som händer i ett samtal krävs att vi 
har referenser till de underliggande strategier som de samtalande har. Dessa 
kan härledas från vad det är för slags social aktivitet och vilka mål aktivi-
teten innefattar för de olika parterna. Dels sätter aktivitetstyperna begräns-
ningar för vad som är tillåtna samtalsbidrag, dels bestämmer de vilka slags 
aktivitetsspecifika inferenser som lyssnaren kan göra utifrån vad som sägs (s. 
393). Som exempel på inferens återger Levinson (s. 372) ett besök hos en 
grönsakshandlare, i vilket kunden pekar på ett salladshuvud och säger 
”That’s a nice one”. På grund av de starka förväntningar som vidlåder aktivi-
teten att handla i småbutiker, tolkar biträdet yttrandet som en begäran från 
kunden om att köpa det utpekade salladshuvudet. Det underliggande antag-
andet är att kunden bara pekar ut och väljer varor som den avser köpa. Därav 
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följer att biträdet kan ta varje identifikation av ett stycke vara som ett köp-
beslut, om det inte finns indikationer som talar emot det.  

En viktig dimension, som varit vägledande för min kategorisering av det 
empiriska materialet (se vidare 2.2.2.1), är frågan om i vilken grad talet är en 
integrerad del av aktiviteten (s. 368). På ena sidan finns aktiviteter som helt 
och hållet konstitueras av tal, t.ex. ett telefonsamtal. På den andra sidan finns 
aktiviteter där tal inte förekommer eller är av underordnad betydelse. Som 
exempel nämner Levinson en fotbollsmatch.8 Ett besök i en matbutik är en 
aktivitet som Levinson placerar någonstans mitt emellan dessa ytterligheter. 

Om Levinson i min beskrivning kommit att framstå som aktivitetsteorins 
upphovsman ska för ordningens skull påpekas att så inte är fallet. Aktivitets-
teori är ett fält som intresserat åtskilliga forskare, exempelvis kognitions-
forskare och pedagoger.9 I Sverige har bl.a. Jens Allwood (1976) och senare 
Per Linell (1998) ägnat sig åt att utveckla och förfina aktivitetsteori som ett 
tvärvetenskapligt redskap för dialoganalys. För mina syften har jag funnit 
Levinsons mer skissartade modell tillräcklig. Det är också den Jacob Mey 
refererar till. 

I likhet med flera nordiska forskare väljer Linell att översätta termen 
activity till verksamhet. Roger Säljö (2000:137f) beskriver verksamhets-
teorin som en omfattande teoriram som ”representerar ett försök att system-
atisera förståelsen av mänskliga handlingars situerade natur och beskriva 
dem som delar av kontinuerliga sociala praktiker i samhället”. Säljö urskiljer 
tre olika nivåer av sociala handlingar: verksamhetssystem, handling och 
operation. Med verksamhetssystem (eller en verksamhet) avses en historiskt 
utvecklad aktivitet av något slag. Hit räknas exempelvis institutioner som 
producerar varor och tjänster. Detaljhandeln eller enskilda butiker är alltså 
exempel på verksamhetssystem. Inom verksamhetssystemens ramar utför 
människor handlingar, som är motiverade av verksamheten, men som sam-
tidigt bidrar till att återskapa dessa system. Inom produktionen avgör mål-
sättningen att skapa vinst vad som betraktas som lämpliga, rationella och 
funktionella handlingar. Konkreta aktiviteter på mikronivå som individer ut-
för för att genomföra sina handlingar är vad Säljö kallar för operationer. För 
den som utför dem blir sådana så småningom något som utförs automatiskt. 

För min del kallar jag i de flesta fall arbetet som biträdet gör i samspelet 
med kunden för aktivitet (t.ex. det sammantagna arbete kassabiträdet utför 
när hon flyttar varor på bandet och registrerar priset) respektive (service-) 
handlingar. En verbal servicehandling kan t.ex. vara en realisering av prag-
memet ’utröna kundens ärende’, medan en icke-verbal servicehandling kan 

                          
8 Herbert Clark (1996), som har utvecklat denna tankegång, placerar en kategori av mer 
ordlösa aktiviteter bortom fotbollsmatcher etc. Till den kategorin hänför Clark sysselsätt-
ningar som att spela stråkkvartett, valsa och leka kull. 
9 En vetenskapshistorisk beskrivning av aktivitetsteorin som en sociokulturell teori finns i 
Linell (1998:46–54). Aktivitetsteorins rötter i amerikansk och sovjetisk interaktionism har be-
skrivits av Junefelt (1995:1–10). 
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vara att biträdet förser en vara med extra emballage åt en kund. Skälet till att 
jag använder översättningen aktivitet är att verksamhet i min studie lätt skul-
le kunna förväxlas med den övergripande verksamheten i butiken, affärs-
verksamheten. 

2.2.2.1 Kundsamtal som talgenre/kommunikativ genre 

Den kommunikativa aktivitetstyp som ett samtal under ett servicemöte är 
kan man också betrakta som en talgenre (eller kommunikativ genre). Min 
avhandling syftar inte till att beskriva exempelvis kassasamtalet som genre, 
men gör det ändå indirekt, i viss utsträckning. Därför redogör jag här för hur 
först Bachtin och därefter Linell ser på samtalet som genre. Enligt Bachtin 
har vi människor en rik repertoar av muntliga talgenrer, som vi i praktiken 
”skickligt och säkert” använder, även om vi i teorin inte känner till deras 
existens. Som Bachtin ser det talar vi alltid och enbart i bestämda talgenrer, 
vilket innebär att ”alla våra yttranden har bestämda och relativt stabila 
typiska former för att konstruera en helhet” (1997:219).10 Yttranden inom en 
viss kommunikationssfär har en viss given genreform, och den inbegriper 
innehållet såväl som stilen och den språkliga konstruktionen (s. 203). Det 
innebär att vi, när vi hör andras tal, kan gissa dess genre redan av de första 
orden. ”Talgenrerna organiserar vårt tal nästan på samma sätt som 
grammatiska (syntaktiska) former gör”, hävdar Bachtin (s. 220). Visserligen 
är genreformerna ”långt mer smidiga, plastiska och fria än språkets former”, 
men friheten är ändå ytterst begränsad: 

Alla de genrer, som är spridda i vardagen, är till den grad standardiserade att 
den talandes individuella vilja med talet visar sig endast genom valet av en 
viss genre, samt genom dess expressiva intonation. Sådana är till exempel de 
mångskiftande korta vardagliga genrerna hälsningar, avsked, gratulationer, 
önskningar av alla slag eller förfrågningar om hälsan, sakernas tillstånd osv. 
(1997:220) 

Linell använder, efter Luckmann, den nära besläktade termen kommunikativ 
genre (1998:238), definierad som en socialt konstruerad (och därmed histor-
iskt specifik), rutiniserad lösning på något slags återkommande kommunika-
tivt problem i det sociala livet. Det innebär att om medlemmar i ett samhälle 
eller en gemenskap ofta måste lösa samma typ av kommunikativa problem 
så utvecklar de rutiniserade sätt att utföra interaktionen. Individerna behöver 
då inte välja ut och konstruera sina kommunikativa handlingar på nytt vid 
varje tillfälle, utan kan delvis förlita sig på tillgängliga, förproducerade kom-
munikativa mönster. Kommunikativa genrer är alltså ursprungligen inter-
aktivt utvecklade, sedan historiskt sedimenterade, ofta institutionellt för-

                          
10 Bachtins text skrevs 1952–53. Den publicerades postumt 1979 i Estetika slovesnogo tvor-
tjestva [Ordkonstens estetik], S. Averintsev & S. Botjarov (red.), Moskva. 
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stelnade och slutligen interaktionellt rekonstruerade i situationen (1998:239). 
Av detta följer att mitt val att beteckna alla samtal som jag spelat in i butiker 
för kundsamtal inte ska tolkas så att jag räknar dem till samma kommu-
nikativa genre. Snarare tillhör dessa kundsamtal flera olika genrer, eftersom 
de utspelas i olika typer av servicemöten, där aktiviteterna omkring varierar, 
liksom samtalen som aktivitetstyp. 

En kommunikativ genre innefattar som Linell (1998:240) beskriver det 
speciella verbala (och icke-verbala) medel som behövs i hanteringen av de 
uppgifter eller de funktioner som är knutna till genren. Därtill innefattar 
kommunikativa genrer i regel deltagare i karakteristiska sociala roller. Efter-
som bruket av genrer normalt är kopplat till väldefinierade typer av sociala 
situationer, är några av de mest markanta genrerna olika typer av institution-
ella diskurser, dvs. fall av uppgiftsorienterade diskurser som är formade för 
att hantera en specifik aktivitet, som ofta innefattar yrkesföreträdare, eller en 
yrkesföreträdare och en lekman. Polisförhör, anställningsintervjuer och sam-
talsterapisessioner är exempel på institutionella diskursaktivteter för vilka 
det existerar kommunikativa genrer med sociohistoriskt utvecklade rutiner. 

Aktivitetstyper, och kommunikativa genrer som är förbundna med dem, 
skiljer sig åt med avseende på om den kommunikativa aktiviteten är huvud-
aktiviteten som deltagarna är involverade i, eller om den kommunikativa 
aktiviteten är antingen underordnad någon annan, t.ex. icke-verbal aktivitet 
eller bara ackompanjerar någon annan aktivitet (t.ex. att man småpratar 
medan man gör manuellt arbete, som att laga mat). Olika slags aktiviteter 
kan alltså vara inbäddade i varandra (1998:244). Det är en insikt som lett 
mig till att betrakta exempelvis kassasamtal som kommunikativa aktiviteter 
vilka är inbäddade i större, icke-lingvistiska aktiviteter. I andra kundsamtal 
är det den fysiska aktiviteten som är inbäddad i den kommunikativa 
aktiviteten, t.ex. när biträdet vid informationsdisken i bokhandeln går och 
letar efter böcker åt kunden. 

2.2.3 Artighetsuttryck och teorier om politeness 
När Claes-Christian Elert skrev artikeln ”Artighetsuttryck i svenskan” 
(1980), som behandlar artighetsuttryckens funktion och konventionella 
former, inbegrep han dels uttryck som tack, hej, adjö, förlåt, tyvärr, ingen 
orsak, dels tilltalsord, dels modala uttryck: jag skulle vilja …, får jag …. 
Allt detta kallade han artighetsuttryck. Elerts data är framtagna genom intro-
spektion. Inventeringen avslutas med att Elert formulerar två regler för an-
vändningen av dessa artighetsuttryck (1980:439ff). Den första regeln konsti-
tueras av det faktum att artighetsuttrycken är fixerade i sin språkliga form 
och funktion: (1) man skall använda ett uttryck som situationen och (ev.) 
tidigare yttrande föranleder enligt den konvention som råder i samhället. 
Den andra regeln konstitueras utifrån en princip om balans mellan altruism 
och egoism: (2) man skall i dialogen åstadkomma en jämvikt mellan genero-
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sitet och blygsamhet. I fråga om denna andra regel är de enheter man har att 
operera med dels tack, ursäkter och modaluttryck, dels prosodi och icke-
verbala medel. Om balansen äventyras genom underskott av generositet eller 
brist på blygsamhet, uppfattas det sagda som skämtsamt menat. Alternativt 
kan det leda till ”misstämning, kanske en hårdnande ordduell och konflikter” 
(1980:440). 

När Elerts artikel skrevs låg artighetsforskningen i sin linda. Teorierna 
som Elert refererar till, förutom talhandlingsteori, är Grices kooperativa prin-
cip (1975) och Lakoffs artighetsregler, som visar tre nivåer av artighet, ”(1) 
formalitet: var reserverad (keep aloof!), (2) aktning: tillåt valfrihet (defer-
ence: give option!)” och (3) kamaraderi: visa sympati” (1980:439). Artig-
hetsforskningen har varit mycket livaktig sedan dess, och frambringat en rad 
olika teorier. 

Politeness theory, en gren av pragmatiken och sociolingvistiken, har varit 
livaktig till den grad att ”politeness theory could almost be seen as a sub-
discipline of pragmatics”, hävdar Jenny Thomas (1995:149). Inom denna 
forskningsgren har intresset inte riktats mot artighetsuttryck som tack och 
hej.11 Thomas varnar för att likställa ytspråkligt visad artighet med polite-
ness, som betraktas som ett mycket mer komplext fenomen. Ytspråkliga 
artighetsuttryck kan vara en fasad, och den förment visade respekten ett 
sken. Det är inte den språkliga formen ensam som får talhandlingar att bli 
artiga eller oartiga. Det bestäms, understryker Thomas, av en kombination av 
följande faktorer (s. 157): 

− den språkliga formen 
− yttrandekontexten 
− relationen mellan talare och lyssnare 

En intressant tankegång som rör artighet som kognitivt fenomen – och som 
har relevans inte minst för användandet av ytspråkliga artighetsuttryck – är 
att artighet är något vi normalt inte uppmärksammar. Vi lägger märke till 
oartighet om vi förväntar oss artighet, och vi lägger märke till artighet om 
den inte förväntas (Kasper 1990:193). 

Men vad är då politeness som teoretiskt begrepp? Begreppet används 
olika av olika författare, och hur det ska definieras är problematiskt. Brown 
& Levinson definierar det t.ex. inte i sin välkända studie av fenomenet 
(1987). I sin artikel ”Perspectives on Politeness” (1990:220) konstaterar 
Bruce Fraser att ingen artighetsteoretiker lyckats ge en övertygande defini-
tion av politeness. Det är något han för egen del ”känner igen när han ser 
det”. Inom pragmatiken är de flesta noga med att definiera politeness som ett 
pragmatiskt/kommunikativt fenomen och att inte jämställa det med någon 
moralisk eller psykologisk disposition av att vara trevlig mot sin motpart, 

                          
11 För en utförlig översikt, se t.ex. Eelen (2001), kapitel 1 och 2. 
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skriver Thomas, som föredrar en terminologi som relaterar pragmatiska val 
till diskursmål (1995:179). Ett sätt att förklara förekomsten av artighet är att 
det är något som folk använder när de har konkurrerande mål. Man väljer att 
uttrycka sig indirekt när ens kommunikativa mål är i konflikt, t.ex. när ens 
önskan att inte såra någon kolliderar med ens skyldighet att säga sanningen 
(1995:179). 

De forskare som tidigt intresserade sig för politeness (t.ex. Leech 1983) 
hade som uttalat syfte att fylla en lucka i Grices teori om the Cooperative 
Principle (1975:45ff). Grices språkfilosofiska utgångspunkt när han utveck-
lade denna teori är att människor är rationellt handlande varelser och att 
samtalande är att betrakta som ett samarbete. Som samtalsdeltagare vägleds 
vi enligt Grice av en samarbetsprincip, och den är förbunden med fyra gene-
rella samtalsmaximer: kvantitetsmaximen (Säg lagom mycket!); kvalitets-
maximen (Tala sanningsenligt!); relationsmaximen (Var relevant!); maxim-
en om stil/uttrycksform (Var tydlig!). Grices maximer är formulerade som 
imperativer, men ska inte uppfattas som regler för språkanvändning. Genom 
teorin om samtalsimplikaturer försöker Grice framför allt förklara hur tolk-
ningen av yttranden i ett samtal går till. Grices avsikt var att visa de grund-
läggande villkoren för en fungerande kommunikation, och han understryker 
att han utformat sina maximer för samtalssituationer vars primära syfte är ett 
maximalt effektivt utbyte av information. Därför förbigår han medvetet att 
det även finns artighetsregler och moraliska överväganden som kan komma i 
konflikt med flera av maximerna. Huvudpoängen hos Grice är att människor 
i ett samtal utgår ifrån att en viss uppsättning regler opererar, såvida de inte 
får indikationer på motsatsen.  

Fraser (1990:222–234) identifierar tre skilda pragmatiska ansatser inom 
artighetsforskningen: 

− The conversational-maxim view (artighet förklarad i termer av prin-
ciper och maximer) (Lakoff; Leech) 

− The face-saving view (Brown & Levinson) 
− The conversational-contract view (Fraser; Fraser & Nolen) 

Vid sidan om dessa tre perspektiv nämner Fraser också the social-norm 
view, som en samlande benämning på hur artighet förstås av gemene man. 
När en handling överensstämmer med normen värderas det positivt (som 
artigt), medan en handling som avviker från normen värderas negativt (som 
oartigt, ohyfsat). Det är ett betraktelsesätt som blir uppenbart i etikettböcker. 
I detta perspektiv har varje samhälle har en speciell uppsättning av sociala 
normer som består av mer eller mindre explicita regler som föreskriver ett 
visst beteende. 

En komplikation med begreppet politeness är att det, som Saari (1995:82) 
påpekar, inte låter sig översättas till svenska på ett enkelt sätt. Artig är också 
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ett snävare begrepp i svenskan än engelskans polite.12 Men det bör under-
strykas att varken politeness eller artighet ska tolkas i den allmänspråkliga, 
vardagliga bemärkelse som Fraser syftar på med det han kallar för the 
social-norm view, dvs. som en etikettsregel om behagligt uppträdande i 
största allmänhet. 

2.2.3.1 Teorier om ansiktsrelaterat arbete 

Det verk inom artighetsforskningen som haft störst inflytande är Politeness. 
Some universals of language use av de antropologiska lingvisterna Penelope 
Brown och Stephen Levinson (1987). Verket har också blivit mycket 
omdiskuterat och kritiserat, inte minst för ansatsen att undersöka artighet 
som ett universellt fenomen. I min avhandling förekommer termerna ansikts-
arbete, ansiktshot, ansiktsskydd och negativ artighet(sstrategi), och dessa 
begrepp är lånade från Brown & Levinsons teori om ansiktsskyddande 
arbete (the face-saving view). Enligt denna teori ses politeness som ett ut-
tryck för en intention att mildra potentiella hot mot samtalsdeltagarnas själv-
bilder eller känsla av egenvärde. Begreppet face är ett arv från Goffman och 
från den vardagliga föreställningen om att en som drabbas av genans eller 
förödmjukelse löper risk att ”tappa ansiktet” (1987:61).13 En talares ansikte 
är det intryck han eller hon vill göra på sin omgivning, eller den sida av den 
egna personligheten han eller hon vill att omgivningen ska se. Således är 
ansikte något som antingen kan förloras, bevaras eller befrämjas. I allmänhet 
samarbetar människor om att skydda det egna och andras ansikte i interak-
tionen, eftersom sårbarheten är ömsesidig. Handlingarna man utför i detta 
arbete (face work) har Landqvist, i sin studie av moral i giftinformations-
samtal, översatt till ansiktsrelaterade åtgärder, en term täcker in såväl 
ansiktsräddande och ansiktsförbättrande som ansiktshotande åtgärder 
(2001:18). För ansikte använder han benämningen socialt ansikte (s. 17). 

Centralt för Brown & Levinsons teori är tanken att vuxna människors 
självbild i interaktionen med andra är kopplad till två olika önskemål (face-
wants), nämligen önskan om handlingsutrymme och frihet från inblandning 
(1983:62) och en stående önskan om uppskattning och bekräftelse från andra 
(1983:101). Önskan om autonomi kallas negative face och önskan om be-
kräftelse kallas positive face. Enligt Brown & Levinson finns det vissa 
talhandlingar som behöver mildras/tonas ner eftersom de till sin karaktär är 
ansiktshotande för talaren, lyssnaren eller båda. Ordergivning, uppmaningar, 
                          
12 Definitionen av artig är denna, i NE:s ordbok: ’som iakttar sociala normer och visar gott 
sätt i umgänget’, medan definitionen av polite enligt Oxford advanced learner’s dictionary är 
denna: ’having or showing good manners and respect for the feelings of others’. 
13 Goffmans definition i Interaction ritual (1967:5): ”… the positive social value a person 
effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular 
contact. Face is an image of self delineated in terms of approved social attributes – albeit an 
image that others may share, as when a person makes a good showing for his profession or 
religion by making a good showing for himself.” 
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klagomål och kritik är exempel på sådana ansiktshotande handlingar. Brown 
& Levinson (1987:69ff) identifierar fyra strategier vid framförandet av 
ansiktshotande talhandlingar, nämligen, i ordning från mest direkt till mest 
indirekt (med mina exempel som illustrerar ansiktshotet uppmaning): 

− bald on record (”Hämta ett glas vatten till mig!”) 
− positive politeness (”Jag vill också ha vatten, snyggis!”) 
− negative politeness (”Om du ändå ska gå, får du gärna ta med dig ett 

glas vatten åt mig”) 
− off the record (”Vad törstig man blev av den här maten”) 

Alla utom den första är exempel på artighetsstrategier. En fjärde artighets-
strategi, om ansiktshotet är extremt högt, är att undvika ansiktshot genom att 
inte säga någonting alls, t.ex. genom att hålla inne med kritik. Som Saari 
(1995:81) påpekat ger adjektiven negative resp. positive missvisande kon-
notationer. Saari föreslår i stället termerna avståndsskapande strategi för 
negative politeness och kontaktskapande strategi för positive politeness. 

Valet av strategi baseras på en uppskattning som talaren gör av en tal-
handlings hotfullhet. Enligt en hypotes som Brown & Levinson (1987:74ff) 
presenterar i en formel, sker det genom att talaren räknar samman makt-
skillnader, graden av distans mellan talarna och budskapets grad av intrång 
på lyssnaren. Hypotesen har ifrågasatts både för att den innebär en för-
enkling och för att den postulerar ett kognitivt processande i alltför stor ut-
sträckning (Kasper 1990:204), men bortsett från det är även begreppet artig-
hetsstrategier problematiskt. Som Landqvist (2001:20) framhåller kan det 
tolkas som intentioner hos talaren. Därmed är det svårt för en forskare att 
belägga och låter sig svårligen kombineras med ett samtalsanalytiskt synsätt. 
Landqvist, som i likhet med bl.a. Saari kombinerat Brown & Levinsons teori 
med CA, har löst motsättningen mellan dessa teoribildningar genom att se 
socialt ansikte ”som något som konstrueras och hanteras gemensamt av båda 
parter i samtalet” (s. 21). 

Ett delvis annorlunda perspektiv har Helen Spencer-Oatey (2000:13f), 
som hellre än att tala i termer av politeness använder begreppet rapport 
management, dvs. tillvägagångssätt för att hantera harmoni och disharmoni i 
relationer. Begreppet innefattar två huvudkomponenter: hantering av själv-
bild (management of face) och hantering av umgängesrättigheter (manage-
ment of sociality rights). Dessa umgängesrättigheter kan delvis relateras till 
typen och graden av involvering med andra, t.ex. så att vi inte blir ignorer-
ade, men heller inte invaderade av andra. De relaterar också till graden av 
känslomässig inblandning. Spencer-Oateys teoretiska ansats skiljer sig från 
Brown & Levinsons framför allt i det avseendet att den gör åtskillnad mellan 
behov av social bekräftelse, där individers behov av personligt eller socialt 
värde står på spel, och rättigheter i gruppgemenskapen. Därmed behandlas 
det Brown & Levinson kallar för negative face inte som ett behov som rör 
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individens självbild utan i stället som en rättighet i umgänget med andra 
människor (”equity rights”). Spencer-Oatey (2000:29f) identifierar följande 
fyra typer av orientering i relationer: 

− Relationsstärkande orientering: en önskan att befrämja harmonin 
− Relationsbevarande orientering: en önskan om att skydda harmonin 
− Relationsnegligerande orientering: ett ointresse för harmoni 
− Relationsutmanande orientering: en önskan att skada harmonin 

Till skillnad från Brown & Levinson understryker Spencer-Oatey (2000: 
41ff) att det finns stark kulturell variation i värderingen av vad som anses 
som lämpligt språkbruk. Variationen kan förekomma exempelvis i hur kon-
textuella normer bedöms, så att man i olika kulturer kan ha olika förvänt-
ningar i fråga om grad av makt och distans, exempelvis i förhållandet mellan 
lärare–elev och arbetsgivare–anställd. Sociopragmatiska konventioner kan 
variera exempelvis så att vissa samhällen kan tillåta mer öppna menings-
skiljaktigheter än andra, och pragmalingvistiska konventioner kan variera så 
att olika kulturella grupper kan vara överens om att en ursäkt är nödvändig i 
en given kontext men ha olika konventioner för att uttrycka detta. En tydlig 
skillnad mellan olika språk uppvisas också i tilltalskonventioner, som dis-
tinktionen mellan formella och informella, solidariska tilltalsord, eller i 
språkliga hövlighetformer, som är kännetecknande t.ex. för japanskan men 
praktiskt taget obefintliga i europeiska språk. 

2.2.3.2 Teorin om samtalskontraktet 

Bruce Fraser (1990) har, delvis tillsammans med William Nolen (1981), en 
egen artighetsteoretisk ansats, nämligen den om samtalskontraktet, the 
conversational contract (CC).14 Teorin bygger på tesen om att varje part i ett 
samtal går in i samtalet med en uppfattning om vilka rättigheter och förplikt-
elser de har. Inledningsvis kommer denna uppfattning om interaktionens be-
gränsningar bestämma vad deltagarna kan förvänta sig av varandra, men CC 
kan omförhandlas så att rättigheterna och förpliktelserna justeras efterhand 
(1990:232). Det gäller dock knappast de allmänna samtalsrättigheterna (som 
att samtalandet kräver att lyssnaren väntar på sin tur, att båda parter talar 
samma språk, att båda talar hörbart, klart och seriöst). Fraser & Nolen 
(1981:94) skiljer mellan två former av CC. Dels finns en allmän form, som 
innefattar vedertagna samtalsregler. Sådana kan sällan förhandlas bort, efter-
som interaktionen vilar på att dessa uppfylls. Dels finns en specifik form, 
som är intressantare eftersom elementen varierar från CC till CC och är 
möjliga att omförhandla. De specifika formerna kan analyseras dels efter 
vilka typer av talhandlingar som är tillåtna i CC, dels efter vilket innehåll de 
                          
14 Teorin om samtalskontraktet presenterades ursprungligen av Fraser 1975, The concept of 
politeness, ett paper som lades fram på NWAVE Meeting, Georgetown University. 
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kan tillåtas ha. CC är alltså förhandlingsbart och dynamiskt, och därför kan 
termen the conversationsal contract ses som en metafor för de friheter och 
begränsningar en viss samtalssituation innebär för respektive samtalsdel-
tagare. 

Enligt Fraser (1990:232f) är vissa typer av rättigheter och skyldigheter 
konventionellt bestämda (t.ex. att den som vill säga bänkgrannen något 
under en högmässa måste viska). Andra bestäms av tidigare möten eller 
delar i situationen beroende på deltagarnas varseblivning och kännedom om 
faktorer som status, makt, sociala roller och omständigheternas natur. Det är 
faktorer som spelar en avgörande roll för vilka budskap som förväntas både 
till form och innehåll, dvs. de sätter gränser för antalet lämpliga talhand-
lingar: ett barn har inte auktoritet att bestämma över sina föräldrar, vänner 
ger inte varandra order, för en anställd är det inte fritt fram att kritisera en 
arbetsgivare etc. 

Vi går in i och deltar i ett samtal med en (vanligtvis outtalad) förståelse 
för vilket CC som råder i varje tur i samtalet. Inom detta ramverk, består 
artighet i att handla i enlighet med de för tillfället rådande villkoren för CC. 
Att vara artig är således att följa kontraktet, att vara oartig är att göra 
överträdelser mot kontraktet. Inget yttrande är artigt eller oartigt i sig, utan 
omständigheterna avgör. Artighet är inget definitivt område. Som Fraser & 
Nolen (1981:96) påpekar betraktas det allmänt som oartigt att avbryta, men 
om exempelvis en mentalt handikappad gör det uppfattas det inte som 
oartigt. En viktig aspekt är att vad som uppfattas som det ena eller andra 
ligger hos lyssnaren att avgöra. En talare kan ha för avsikt att vara artig och 
ändå uppfattas som motsatsen, och vice versa.  

Betraktat på detta sätt är artighet inte något som bara dyker upp då och då, 
understryker Fraser (1990:233). Rationella samtalsdeltagare är medvetna om 
att de handlar inom de förhandlade begränsningarna och gör vanligtvis så – 
och om de inte gör det så anses de oartiga eller ohyfsade. Artighet är sakens 
förväntade tillstånd i varje normalt samtal; deltagare noterar inte när någon 
är artig utan snarare när talaren bryter mot normen, gör våld på CC. Artighet 
har ingenting med att få lyssnaren att må bra (som Lakoff och Leech menar) 
eller inte må dåligt (som Brown & Levinson menar) att göra. Det handlar 
helt enkelt om att fortsätta med det man samtalar om i ljuset av CC:s villkor 
och förutsättningar. 

Fraser & Nolen (1981:95) lägger tonvikten vid begreppet deference 
(respekt/hänsyn), vilket ofta används synonymt med artighet. De försöker att 
reda ut hur det skiljer sig från artighet och undersöker på vilket sätt det 
systematiskt kan knytas till vissa typer av språkliga former, t.ex. sådana som 
används vid begäranden av olika slag. De specifika förhållandena i en rela-
tion påverkar vilka typer av talhandlingar som betraktas som passande. Vissa 
typer av talhandlingar måste man förhandla om innan de kan betraktas som 
en del av CC. Då måste exempelvis direktiver brytas ner i olika typer av 
direktiv. Att begära någonting avspeglar jämlik status, medan att beordra 
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avspeglar statusskillnader. Och det samma gäller värderingar: att kommen-
tera någonting på ett neutralt sätt tyder på jämlikhet, medan att kritisera tyder 
på att den som gör det har högre status eller en känsla av dominans inom den 
domänen. Rätten att kritisera, liksom rätten att ge order, måste etableras 
mellan parterna innan den kan betraktas som del av CC. 

Inneboende artighet i yttranden finns inte, enligt Fraser (1990:233), utan 
det bestäms av omständigheterna. Det är lyssnaren som avgör vad som är 
artigt och inte. Dock kan vissa yttranden språkligt uttrycka talarintentionen 
att visa respekt. Exempel på detta är bruket av Sir och please. Satsen Would 
you mind helping me today, en indirekt begäran, är definitivt mer respektfull 
än Help me today. Eufemismer kan också användas som ett sätt att visa 
respekt. Ett exempel på detta kan vara en reseledare som hellre än att tala om 
tjuvar använder uttryck som sådana som har svårt att skilja på mitt och ditt. 

I detta perspektiv kan mycket av det som Brown & Levinson behandlar 
som artighetsfenomen hellre behandlas som avsikter att visa respekt och 
hänsyn. På detta sätt är respekt en komponent i en handling, och associeras 
inte med en handling i sig (1981:96). En kritik som Thomas riktat mot 
Frasers artighetsmodell är att den är mycket skissartad, och att det är svårt att 
se hur den kan operera i praktiken (1995:177). Thomas välkomnar dock att 
Frasers ansats inbegriper rättigheter och förpliktelser, något som går väl ihop 
med begreppet aktivitetstyper. Thomas (s. 131) ger ett exempel som belyser 
relationen mellan graden av intrång och graden av direkthet i uttryck: En 
busschaufför har skyldighet att stanna vid en busshållplats och därför kan en 
passagerare ropa: Next stop, driver! Men om en passagerare skulle vilja 
förmå chauffören att släppa av henne vid ett rödljus (vilket chauffören inte 
har skyldighet till) måste begäran uttryckas på ett mycket mer indirekt vis. 
Thomas exempel är väl valt, eftersom andra variabler, som makt, social 
distans och rollrelationer, är konstanta. Kopplat till artighetsteori kan man 
säga att insikten hos talare om vilken typ av aktivitet man deltar i bestämmer 
graden av artighet i yttrandena. 

2.2.4 Begreppsparen relationell – transaktionell 
I analyskapitlen 5–7 skiljer jag ut huvudsakligen relationellt orienterat tal 
från tal som är huvudsakligen transaktionellt orienterat. Distinktionen är 
ursprungligen lånad från Gumperz (1964:149), som skiljer mellan transak-
tionellt och personligt orienterad interaktion. Transaktionellt tal definierar 
jag, efter McCarthy (2000:84), som ’sak- eller uppgiftsorienterat tal’ och 
relationellt tal som ’deltagar- och relationsorienterat tal, dvs. tal som är fri-
kopplat den verksamhetsrelaterade uppgift som ska utföras och de krav upp-
giften ställer’.15 Det är viktigt att understryka att dessa båda begrepp används 

                          
15 Jfr business- or taskoriented resp. participant relationship-oriented talk hos McCarthy 
(2000:84). 
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som analytiska kategorier och att syftet med denna renodling är att syn-
liggöra specifika drag i samtalen. Det jag undersöker sådana inslag i kund-
samtal, inte samtalstyper av det ena eller andra slaget. 

En speciell variant av relationellt prat är småprat, som jag behandlar som 
en egen kategori. Med småprat menar jag fritt tal som inte har något syfte 
utan enbart har kontaktskapande funktion. Begreppet småprat (small talk) 
brukar hänföras till Malinowski, som på 1920-talet introducerade begreppet 
phatic communion. Med Malinowskis beskrivning är det ”a type of speech in 
which ties of union are created by mere exchange of words” (cit. efter 
Coupland 2000:2). 

2.2.5 Begreppet rutin 
När jag skriver om verbalt rutinarbete, syftar jag på repetitiva inslag i 
biträdenas yttranden. Det handlar inte om en bedömning av vad av biträdets 
arbetsuppgifter som är rutinarbete, ej heller om vad biträdena själva upp-
fattar som rutinarbete. Nationalencyklopedins ordbok definierar rutin som 
’fastlagd procedur som utförs mer eller mindre automatiskt i viss typ av 
situation’. Utifrån denna definition är rutin alltså något vi kan hitta inom en 
hel del av mänskligt handlande. Närhelst upprepning leder till automatiser-
ing, kan vi kalla det för en uppvisning av rutin. Rutin i samtal måste dock 
beskrivas på ett lite annorlunda sätt. Bl.a. måste vi ta hänsyn till att allt sam-
talande innebär samarbete. Rutiner i samtal, som Florian Coulmas (1981:4) 
beskriver dem, är underförstådda överenskommelser som medlemmar i en 
social gemenskap förmodar att varje annan förnuftig medlem av gemen-
skapen delar. Eftersom de inbegriper samhällelig kunskap är de av grund-
läggande betydelse i hanteringen av vardagliga situationer. 

2.2.6 CA-begreppen yttrandepar och preferensstruktur 
Begreppen yttrandepar och preferensstruktur nämns här som bakgrund till 
de analysmetoder som jag lånat från CA, conversation analysis. CA är en 
gren inom samtalsforskningen som baserar analysen på inspelade, naturligt 
förekommande samtal. Ett av huvudintressena inom CA är att blottlägga de 
socialt formade principerna och reglerna för samtalets organisering genom 
att undersöka hur samtalande förstår och tolkar varandras samtalsbidrag. 
Forskningstraditionen, med förgrundsfigurer som Sacks, Schegloff och Jeff-
erson, har rötter i den s.k. etnometodologin, en inriktning inom sociologin. 
Inom CA arbetar man, i enlighet med den etnometodologiska traditionen, så 
förutsättningslöst som möjligt, datastyrt och materialnära. Samtalet är det 
primära studieobjektet, inte den yttre kontexten, samtalssituationen etc. 
Själva samtalet betraktas som den kontext varigenom mening skapas. 
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De båda CA-forskarna Ian Hutchby och Paul Drew, samhällsvetenskap-
ligt inriktade även de, beskriver CA som en viktig brygga mellan ämnes-
områdena pragmatik och sociologi: 

The main objective of CA research is to uncover the sociolinguistic compe-
tences underlying the production and interpretation of talk in organized 
sequences of social interaction. Conversation analysis thereby represents a 
major bridge between linguistic analysis in the field of pragmatics, and the 
sociological investigation of sociality. (1995:133) 

Som Drew, tillsammans med John Heritage, påpekar i inledningen till 
antologin Talk at work (1992:4), är själva termen conversation analysis en 
aning missvisande, när studieobjektet inte är ”ordinary conversation”, alltså 
det vardagliga samtalet mellan jämlikar. Forskare som intresserar sig för 
institutionella samtal använder därför hellre termen talk-in-interaction”, i 
Schegloffs efterföljd, när de refererar till sitt studieobjekt. 

Adjacency pairs (närhetspar) är ett centralt begrepp inom CA. Det räknas 
en grundläggande enhet i samtalets organisation; faktiskt kan man se det som 
samtalets minsta enhet (Levinson 1983:304). Liksom Landqvist (2001:13), 
efter Linell, använder jag termen yttrandepar som ersättning för den veder-
tagna benämningen närhetspar. Yttrandepar är parvisa yttranden, eller med 
en mer heltäckande term: kommunikativa handlingar. Prototypiska sådana är 
fråga–svar, hälsning–hälsning, erbjudande–accepterande och ursäkt–baga-
telliserande (Levinson 1983:303ff). Yttrandeparen utmärks av att ett speciellt 
förstaled pockar på ett andraled, eller en serie av samtalsdrag. Vidare 
utmärks de av att de  

− är näraliggande 
− produceras av olika talare 
− är ordnade som ett förstaled och ett andraled.  

Yttrandepar måste inte ligga intill varandra. De kan vara åtskilda av s.k. 
inbäddningar, t.ex. så att svaret på en fråga separeras av andra frågor och 
svar, s.k. inskottssekvenser. Ett specialfall av yttrandepar är försekvensen, 
dvs. en sekvens av två kommunikativa handlingar som uppträder före en 
annan yttrandeparssekvens, som i följande samtalsöppning i ett servicemöte, 
citerad efter Merritt (1976b) av Levinson 1983:347. 

Exempel 1. ”Merritt, 1976:324”. [C=customer, S=server] 
C: Do you have the blackberry jam? 
S: Yes 
C: Okay. Can I have half a pint then? 
S: Sure ((turns to get)) 

Av relevans för min studie är Levinsons påpekande att förstaled också kan 
vara förstaled till icke-verbala handlingar (1983:365). (Därför är också kom-
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munikativ handling en mer korrekt benämning än yttrande, men jag håller 
mig fortsättningsvis till den senare, som är en mindre svårhanterlig term.) 

Större räckvidd som analysredskap får yttrandepar förenat med begreppet 
preferensstruktur. Det innebär i korthet att alla potentiella andraled inte är 
likvärdiga utan alternativt kan tolkas i två kategorier, som prefererad eller 
disprefererad respons. Den prefererade responsen på en värdering är t.ex. i 
de flesta fall samtycke, medan avståndstagande från en värdering ofta är dis-
prefererat (Pomerantz 1984). Responsen ska inte tolkas som psykologisk 
kategori (Levinson 332ff). Det är formen som avgör om en respons ska tolk-
as som prefererad eller disprefererad. Till formen är prefererade responser 
omedelbara och strukturellt enkla, medan disprefererade responser är mar-
kerade, dvs. är strukturellt mer komplexa. Typiskt för disprefererade re-
sponser är att de levereras efter en paus, med någon verbal signal om sin 
natur, t.ex. en tveksamhetsmarkör, och tillsammans med någon förklaring till 
varför den prefererade responsen uteblir. 

2.2.7 Teorier om språkförändring 
Den diakrona delen av min studie är huvudsakligen deskriptiv, men i diskus-
sionskapitlet förekommer vissa tentativa förklaringar, och därför refererar 
jag här några olika forskares syn på hur och varför (tal)språket förändras. 
Hur språkförändring ska förklaras är en ytterst komplex fråga som det finns 
många och konkurrerande teorier kring. En viktig skiljelinje är om teorierna 
betonar inom- eller utomspråkliga faktorer, men uppfattningen om vad som 
räknas som interna respektive externa faktorer varierar också mellan olika 
teorier (Falk 1999:88ff). Skilda förklaringsmodeller kan krävas också bero-
ende av vilken typ av språkförändringar man diskuterar, om det t.ex. gäller 
ljudförändringar eller förändringar i ordförrådet. 

Med tonvikten på externa faktorer hävdar Ulf Teleman i artikeln 
”Historien och språkhistorien” (1993) att språkförändring blir principiellt 
oförklarbar om man ser språket som ett autonomt system. Språket är en sam-
hällelig produkt, ”ett uttryck för samhällets sätt att tänka och fungera och ett 
meddelelsemedel som ska fylla just de kommunikativa behoven som före-
ligger i det samhälle där språket används” (1993:149). Till Telemans ut-
gångspunkter hör att språk är handling och att kommunikationen är till för 
funktionens skull: ”det gäller att så säkert och ekonomiskt som möjligt få 
lyssnaren/läsaren dit man vill” (s. 152). I artikeln (s. 151) presenterar Tele-
man en tankemodell (Figur 1) för språkhistoriska processer, för att reda ut 
sambandet mellan samhälle och språk.16 

                          
16 Modellen är felvänd i originaltexten. Den som visas här är en korrigerad version. 
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Figur 1. Telemans modell för språkhistoriska processer (cit. efter Pettersson 
1996:30).  

Modellen beskriver förhållandet och den ömsesidiga påverkan mellan språk-
normer (N), dvs. ”kod, langue, competence, grammatik, konventioner för 
vad som får sägas hur och när”, kommunikation (K), dvs. ”språkbruk, språk-
lig produktion och perception eller tolkning” och samhälle (S), dvs. ”språk-
brukssituationen fattad mer eller mindre brett”. Teleman förklarar modellen 
så här: 

Kommunikationen bestäms alltså av de villkor som är givna i den samhälle-
liga situationen och av de föreliggande språkliga konventionerna. I ett visst 
samhälles totalkultur ingår exempelvis undervisning, och i detta samhälle 
sker undervisningen enligt ett antal öppna eller underförstådda regler för hur 
den kan eller får bedrivas. Lärarens språkliga kommunikation i undervis-
ningen och läroböckernas texter är emellertid också bestämd av det språk, 
dvs de språkliga normer, som antas gemensamma för lärare, lärobok och 
elever. Det är detta som sägs i de vågräta pilarna i modellen. 

I nästa steg påverkar emellertid också kommunikationen språknormerna 
och samhället: Kommunikationen kan bekräfta (förstärka) de giltiga språk-
normerna eller leda till deras ändring. Och på samma sätt kan kommunika-
tionen bekräfta samhället eller förändra det. Detta är innebörden i modellens 
snett nedåtriktade pilar. (1993:151) 

Modellen följs av en annan modell, där även text, dvs. resultatet av språk-
rouktionen, ingår. (Med text avses såväl tal som skrift.) Den modellen har 
senare utvecklats och förtydligats av Boel Englund och Jan Svensson (2004: 
68f) (Figur 2).  

 
norm→ språkproduktion ←språksituation   
 text    
 norm→ språkproduktion   ←språksituation  
  text   
  norm [etc.]   

Figur 2. Telemans modell för språk- och textförändring, i Englund och 
Svenssons tappning (2004:68). 

Termen språksituation definierar Englund och Svensson som ”den snävare 
och vidare kontexten” och norm som ”grammatik, textkonventioner etc.”. 
Modellen ska enligt dessa författare läsas så att språkproduktionen vid ett 
visst givet tillfälle är beroende dels av språksituationen, dels av den norm 

N1  K1  S1 
N2  K2  S2 
N3  K3  S3 
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eller de normer som för tillfället råder. För språkbrukaren innebär det en 
begränsning att vara beroende både av språknormerna och av språksitua-
tionen (dvs. den icke-språkliga kontexten). Det går inte att formulera sig hur 
som helst om syftet är att bli förstådd. För lyssnaren/läsaren är det heller inte 
möjligt att tolka en viss text hur som helst. Men ”det dubbla beroendet” är 
också en hjälp för språkbrukaren. Normen ger förutsägbarhet och situationen 
kan ge tolkningshjälp vid tvetydigheter. 

En viktig poäng med modellen är att den visar att språket inte är stabilt. 
Jan Svensson (1994:353) har i ett annat sammanhang tolkat Telemans 
modell på följande, koncisa sätt: ”Den text som blir resultat av verksamheten 
(språkproduktionen) kommer att ge upphov till större eller mindre föränd-
ringar av normen i nästa skede, där också språksituationen är annorlunda än 
tidigare. Vi får på det sättet successiva förändringar både i system och bruk, 
som närmast står i växelverkan med varandra.” Modellen har ett begränsat 
förklaringsvärde, menar Englund och Svensson, men den ”ger en intuitivt 
tilltalande bild av hur språkförändring kan gå till” (2004:69). 

I det historiska kapitlet ”Butikssamtal från 40-tal till 90-tal” beskrivs 
förändringar som skett decennievis. Ett sätt att se på samtalens förändring ur 
ett så pass kort tidsperspektiv är att med Per Linell (2005:238) se den som 
resultatet av ”många ackumulerade mikrointeraktioner”, en process som i 
allmänhet går långsamt som ”delar i en kontinuitet av sociokulturella 
(historiskt konstituerade) praktiker”. Linell talar om ”en dubbel dialogicitet” 
mellan en situationsdialog och en traditionsdialog, dvs. det enskilda, kort-
livade samtalet i situationen och samtal i mer långlivade praktiker. 

Fokus på situationsdialogen har Jan Anwards (2000) teori om språklig 
återanvändning, som i min studie har bäring på vad som förefaller vara 
tillfälligt återkommande inslag i kundsamtalen. Återanvändningsteorin går ut 
på att yttranden som fälls i ett samtal lagras i minnet och används som bygg-
stenar i nya yttranden. Byggstenarna är inte ord utan större enheter, turkon-
struktionsenheter som används i nya turkonstruktionsenheter och turer. 
Dessa större enheter är inte nödvändigtvis meningar. Anward (2000:217f) 
beskriver dem som ”ramar” eller ”fillers”, vilka ”har mobiliserats för att 
tjäna som bärare av specifika situerade handlingar”. Ramar och fillers är 
enheter på ungefär samma nivå som fraser och satser i skriftspråk. 

Språklig återanvändning märker vi av när en talare tar upp tråden från en 
föregående talares samtalsbidrag. Det kan man se som en form av intrimning 
mellan talare, så att de tar upp och återanvänder vissa nyckelord, fast sällan i 
exakt samma form. Återanvändning av en gammal tur där somligt behålls 
och annat förändras kallar Anward för ”recycling with différance” 
(2004:40ff). En slutsats är att grammatiken och ordförrådet formas av den 
språkliga praktiken. Lingvistisk kompetens, menar Anward (2004:43), kan 
inte längre betraktas som någonting som extraherats ur vår samlade erfaren-
het av språkande (”languaging”). Det är i stället är just vår samlade erfaren-
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het av språkande kopplat till situerade samtal och texter, som utgör grund-
valen för vår lingvistiska kompetens.  

Slutligen ska jag helt kort nämna att uttrycket språkets informalisering 
syftar på den informaliseringsprocess det svenska samhället genomgått 
under efterkrigstiden. Det råder, enligt Jan Svensson (1993:39), stor enighet 
om att denna process ”påverkat både privatpersoner, arbetsliv, myndighets-
utövning och agerande i offentligheten”. Ett uttryck för detta är att um-
gängestonen har blivit mer ledig och kamratlig än stel och formell. Däremot 
råder det delade meningar om hur denna informalisering ska tolkas på ett 
djupare plan. En tolkning (1993:39f) är att se den som ett resultat av demo-
kratisering, så att ”ökad jämlikhet mellan människor har lett till mer 
otvungna språk- och umgängesformer”. En annan tolkning, som främst gäl-
ler myndighets- och annan maktutövning, är att informaliseringen är en för-
klädnad, avsedd att underlätta manipulation med dem som är i underläge. 
Butikssamtalets informaliseringsprocess behandlas i kapitel 4. 



3 Material och metoder 

I detta kapitel redovisas först hur materialinsamlingen gått till. I kapitlets 
andra del, 3.2, diskuteras några problem kring typen av material och metod-
erna för analys av de olika materialen. 

3.1 Material 
Mitt primära empiriska material och huvudsakliga studieobjekt är inspelade, 
autentiska samtal i butiker. Det övriga materialet består av: 

− skriftligt material, huvudsakligen handböcker och studiematerial för 
butiksanställda 

− två äldre filmer 
− intervjuer, dels med nu yrkesverksamma biträden, dels med pension-

erade biträden  
− rollspel som utförs av de pensionerade biträdena 
− några mindre enkäter. 

3.1.1 Inspelade samtal 
Det inspelade materialet består av 138 samtal. Inspelningarna gjordes år 
1999 i en större matvarubutik, ”Gröna Konsum”, i en låg- och medel-
inkomstförort nordväst om Stockholm och i en bokhandel i Stockholms 
innerstad. Materialet fördelar sig på tre inspelningsställen: ljudinspelade 
samtal vid en kassa och en delikatessdisk och videofilmade samtal vid 
bokhandelns informationsdisk. Inspelningstiden är lite drygt fyra timmar 
totalt. Vid ljudinspelningarna stod en minidisk-spelare på hela tiden, 74 
minuter på resp. ställe. Videoinspelningen, 104 minuter, gjordes under lopp-
et av fem timmar. Antalet samtal, samtalslängd m.m. framgår av Tabell 1. 
Samtalslängden är mätt som tid mellan samtalsöppningarna och samtals-
avslutningarna.17 

I kassan var det ett kassabiträde som spelades in. Kassan var en av sju i 
raden av utgångskassor. Vid kassan fanns förutom kassaapparat, bl.a. skan-
ner och våg, prislistor med varukoder, s.k. PLU-nummer, kortläsare och en 
interntelefon.18 Varubandet sätts igång av biträdet med en pedal för varje ny
                          
17 Spännvidd mellan de kortaste och längsta samtalen, genomsnittligt turantal m.m. beskrivs i 
analyskapitlen. 
18 PLU står för Price-Look-Up. 
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 Tabell 1. Materialets fördelning på de tre inspelningsställena 
 Antal 

samtal 
Inspelningstid

i minuter 
Sammanlagd samtals-

längd i minuter 
Ordmängd 

Konsumkassa  46  74 ca 55 ca 5 800  
Delikatessdisk  
i Konsum 

 40  74 ca 30 ca 3 900  

Informationsdisk  
i bokhandel 

 52 104 ca 61 ca 10 500  

Totalt 138  252 ca 146 ca 20 200 

kund. En display visar inslaget pris, varuslag, delsumma och slutsumma för 
kunden. Mikrofonen var upphängd mellan biträdet och kunderna, i display-
stativet. Det var en oavbruten kö till kassan under inspelningen, som gjordes 
en fredag förmiddag. Själv befann jag mig fullt synlig bakom kassan och 
förde anteckningar. 

Vid delikatessdisken spelades fyra biträden in. De servade kunder vid en 
långsträckt disk på ungefär sex meter (ost – chark – fisk). I början av inspel-
ningen var det endast ett biträde bakom disken; under större delen av tiden 
fanns där två eller tre biträden. Det önskvärda valet att koncentrera inspel-
ningen till ett biträde omöjliggjordes av att ingen av dem fanns på plats 
under hela inspelningstiden. Mikrofonen var upphängd i mitten av disken. 
Urvalet är styrt av hörbarheten; samtal utan hörbara samtalsöppningar har 
strukits. Inspelningen gjordes en fredag eftermiddag. Själv stod jag diskret 
placerad ett par meter utanför disken och antecknade. Innanför disken hade 
jag hindrat arbetet. 

I bokhandeln filmade jag ett butiksbiträdes samtal med kunder vid in-
formationsdisken, i området runtomkring och ute bland hyllorna. Bredvid 
disken fanns en hylla för böcker till en bokklubb. Stundtals arbetade flera 
biträden vid disken, men de filmades bara om de drogs in i sin kollegas 
kundsamtal. Innanför disken fanns bl.a. datorer och telefoner. Inspelningen 
gjordes en vanlig vardag, under för- och eftermiddagen. 

Samtalen i materialet har det gemensamt att de utspelas mellan biträde 
och kund, ansikte mot ansikte, i en kommersiell kontext. Inför insamlingen 
har jag gjort ett strategiskt urval och sökt upp kontexter som kräver olika 
slags interaktion för att ett varuutbyte ska komma till stånd. Som Tabell 2 
visar är t.ex. kassan en slutstation till skillnad från de båda andra servicetäll-
ena som är mellanstationer för eventuella varutransaktioner. 

Vid kassan sätter kontexten snäva ramar. Interaktionsområdet begränsas 
av biträdets fixerade placering. Under mötet med kunden interagerar kassa 
biträdet i första hand med apparaturen i kassan. Huvuduppgiften består i att
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Tabell 2. Kännetecken för respektive serviceställe 
Serviceställe Plats i transak-

tionskedjan 
Biträdets 
huvuduppgift 

Biträdets 
rumsliga 
placering 

Interaktions-
område 

Kassa slutstation  ta betalt fixerad fixerat 
Delikatessdisk mellanstation hantera varor  

efter kundens 
önskemål 

rörlig inom 
begränsat 
område 

fixerat 

Informationsdisk mellanstation  ge upplysning rörlig rörligt 

få in rätt pris på varorna och ta betalt. Det finns en gräns för hur länge sam-
talet kan pågå. I regel avslutas ett samtal samtidigt med varutransaktionen 
vid kassan, kundens varupaketering exkluderad. 

Delikatessdisken erbjuder personlig betjäning och rådgivning om ett spe-
cifikt sortiment. Huvuduppgiften består i varuhantering efter kundernas 
önskemål, paketering och prismärkning. Samtalen sker över disk, med be-
gränsat utrymme för förflyttning i sidled. Vissa aktiviteter, t.ex. hanteringen 
av vissa tekniska redskap, medför avbrott i interaktionen med kunden. 

Vid informationsdisken ges upplysningar om bokhandelns utbud och till-
gängligt och planerat utbud på marknaden. Att ge service i anknytning till 
bokklubben ingår i biträdets arbetsuppgifter. Samtalandet är huvudaktivi-
teten, men samtalen kan följas av andra aktiviteter, t.ex. att biträdet gör 
datorsökningar. I kontakten med kunden ambulerar biträdet i butiken. Sam-
talen äger inte rum vid ett fixerat serviceställe. 

De personer som spelats in är rutinerade butiksbiträden. Den könsmässiga 
fördelningen är fyra kvinnliga och två manliga biträden. Ungefärlig ålder 
och diverse annat framgår i analyskapitlen. Kunderna representerar båda 
könen, alla åldrar från ca fjorton och uppåt, och med största sannolikhet ett 
brett spektrum av olika inkomstklasser och yrkesgrupper. Uppgifterna om 
kunderna i analyserna bygger inte på utfrågning utan på en uppskattning av 
ålder och eventuella andra kännetecken, som bedömts ha betydelse för inter-
aktionen, t.ex. att någon verkar ha problem med hörseln. Större delen av 
samtalen är samtal mellan främlingar, men det finns också samtal där det 
framgår att biträdet och kunden är bekanta. Samtal som i alltför hög grad 
präglas av en privat relation har gallrats bort. I ett par fall använder jag dock 
sådant material i jämförelser med andra samtal.  

I samtalen förekommer ibland partier med dialog mellan biträden, t.ex. 
om växelpengar eller någon vara. Även om det är en del av kontexten, 
redovisas av fokuserings- och utrymmesskäl sådana dialoger bara om de har 
direkt inverkan på interaktionen med kunden. I de flesta fall sker dialoger 
mellan biträden i naturliga pauser. 
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Det hade varit önskvärt att videofilma alla samtal. Att jag använt olika 
inspelningssätt beror på ett förbud i Konsumbutiken mot att filma enstaka 
biträden. Kunderna i respektive butik informerades om att det pågick inspel-
ningar genom anslag. 

Det empiriska materialet representerar självklart bara vissa typer av kund-
samtal. Många andra typer förekommer i dagligvaruhandeln, och det är 
omöjligt att inom ramen för en undersökning behandla annat än en mindre 
del. Urvalet har styrts av syftet att visa hur kundsamtal formas i olika men 
mycket vanliga kontexter. 

3.1.2 Skriftligt material 
Det skriftliga materialet består huvudsakligen av personalutbildnings-
material som riktar sig till olika kategorier av yrkesfolk inom handeln. 
Skrifterna som jag refererar till omfattar totalt 44 titlar, från 40-talet och 
framåt. Dessa har jag fått fram genom sökningar på Kungliga biblioteket 
(KB), Kooperativa förbundets (KF:s) bibliotek och arkiv samt Ica-arkivet, 
som finns hos Föreningen Stockholms företagsminnen. Som Tabell 3 visar 
utgörs en stor del av dessa skrifter av handböcker och studiematerial. De är 
avsedda för kurser eller självstudier, eller både och. Flertalet riktar sig till 
butiksbiträden, en mindre del till butiksledare och arbetsledare. Övriga pub-
likationer är t.ex. facktidningar för butikspersonal, jubileumstidskrifter och 
minnesböcker samt några skrifter som riktar sig till konsumenter. Periodi-
seringen förklaras i kapitel 4. En kronologisk förteckning över källmaterialet 
finns i Bilaga 1. 

Tabell 3. Antal undersökta skrifter  
 Betjäning 

över disk: 
40- och 
50-talet 

Självbetjäning: 
från 50-talet 

och framåt 

Du-reform: 
70-talet 

Service som 
konkurrens-

medel: 80-  
och 90-talet 

Totalt 

Handböcker 
och studie-
material 

 9   3 4  5 21 

Övrigt   9 6 1  7  23 

Totalt 18 9 5 12 44 

Tillsammans ger skrifterna prov på explicita och implicita normer för kund-
samtal och annat som ansetts viktigt i samspelet med kunden, men jag vill 
understryka att de exempel jag tar upp får betraktas som sporadiska nedslag. 
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På KB har jag endast undersökt katalogiserat material.19 På KF:s bibliotek 
och arkiv fann jag bara äldre kursmaterial, från 40- och 50-talen. 

Till skillnad från offentliga publikationer är vissa slags utbildnings-
material inte tillgängliga utan tillstånd. Det gäller t.ex. Ica-materialet. På Ica-
arkivet har jag gått igenom Ica-skolans kursmaterial med fokus på kassa-
arbete och personalledning samt Praktiskt butiksarbete, en personaltidning 
(”för hela butikslaget”), som hette Ica-tidningen fram till 1972 (ej att för-
växla med konsumenttidningen med snarlikt namn). Jag har studerat samlade 
årsvolymer från vart femte år med början 1946; tretton årgångar samman-
lagt. I denna facktidning finns återkommande utbildningsinslag. Det gäller 
framför allt tidigare årgångar; när den startades på 40-talet bedrevs ännu 
ingen kursverksamhet genom Ica-skolan. Som andra personaltidningar sor-
terar den under ”övrigt” i tabellen. 

3.1.3 Filmer 
Genom Föreningen Stockholms företagsminnen har jag fått tag i två äldre 
filmer, som också ingår i mitt material. De finns med på en dvd som heter 
”Ica-historien – i parti och detalj”, utgiven 2003, av Ica Förbundet och För-
eningen Stockholms företagsminnen. Den ena filmen är från omkring 1950 
och heter ”Butiken, kunden och vi. Nio spel om kundtjänst och försäljning”. 
Av dessa nio finns fyra med på dvd:n. Varje betjäningsspel, som jag kallar 
dem, spelas upp i två versioner, först i en som visar hur kundbetjäning inte 
skulle gå till och sedan i en föredömlig version. Aktörerna i denna talfilm 
följer troligen ett skrivet manus. Den andra filmen, som riktar sig till kon-
sumenter, heter ”Tänk först – handla sedan”. I denna film, från 1951, återges 
de fåtaliga repliker som yttras mellan kund och biträde av en speakerröst. 
Filmen var ett led i en kampanj för att få kunderna att göra färre och större 
inköp, gärna tidigt i veckan, för att underlätta leveranserna av varor till 
butikerna.20  

3.1.4 Intervjuer 
De intervjuer jag har gjort är dels individuella intervjuer med nu verksamma 
biträden, dels gruppintervjuer med pensionerade biträden. Flertalet intervjuer 
gjordes år 1999. De individuella intervjuerna är sex längre, bandade inter-
vjuer, bl.a. med kassabiträdet och bokhandelsbiträdet som är med på mina 

                          
19 Sökord jag använt är bl.a: brevskolan; butik; butiksarbete; handelsteknik; ica; konsument; 
kooperativa förbundet; kund; kundbetjäning; kundkontakt; kundservice; köpmannaförbundet; 
köpmannainstitutet; självbetjäning; service; speceri. Sökord som inte gav något resultat är 
t.ex: affärsbiträde, butiksbiträde, butikssamtal; expedit; kundsamtal. 
20 Muntlig uppgift från Per-Ola Karlsson, arkivarie och projektledare vid Stockholms före-
tagsminnen. 
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inspelningar av kundsamtal. Längre intervjuer har jag också gjort med bi-
träden från olika slags butiker, en sportaffär, en klädbutik, en guldsmeds-
butik och en blomsterhandel. Dessutom har jag gjort kortare intervjuer med 
två av biträdena vid delikatessdisken samt ytterligare några biträden. Med ett 
biträde i Göteborg och en utbildare vid Pressbyrån har jag gjort telefoninter-
vjuer. Jag har därtill gjort ett antal spontanintervjuer, som kund, när tillfälle 
getts. 

De intervjuade pensionärerna var fyra butiksbiträden, från olika bran-
scher. De har alla varit fackligt engagerade på sina arbetsplatser i Stockholm 
med omnejd. I likhet med de övriga intervjupersonerna gäller deras erfaren-
heter alltså storstadsförhållanden. Kontakten med dem fick jag genom Han-
delsanställdas förbund, avd. 20 i Stockholm, och det var också i dess lokaler 
som intervjuerna ägde rum. Vi träffades vid två tillfällen med en månads 
mellanrum. Det resulterade i ca fyra timmars inspelat material, inklusive 
rollspel (se 3.1.5). De pensionerade biträdena har i stort sett hållit sig inom 
samma typ av butik. Deltagarna, samtliga kvinnor, var: ”Anja” (varuhus), 
”Anna” (sjukvårdsaffär, handsk- och väskaffär), ”Ingeborg” (klädbutik) och 
”Margot” (Konsumbutik).  

Tyngdpunkten i intervjuerna låg på kundbetjäning och inskolningen i 
kundbemötande, men diskussionerna kom också att kretsa kring mycket 
annat, som arbetsvillkor och butiksbiträdens ageranden i mer eller mindre 
problematiska situationer. 

3.1.5 Rollspel 
De pensionerade biträdena ombads före första träffen att försöka dra sig till 
minnes hur kundsamtalen låtit förr i tiden. Att ägna sig åt sådant minnes-
arbete, att reflektera över erfarenheter som man kanske inte haft anledning 
att formulera tidigare, är en krävande uppgift. Minnet fungerar inte som en 
bandspelare, utan innebär en aktiv rekonstruktionsprocess, där man i efter-
hand, med ledning av några få hållpunkter sluter sig till ”hur det måste ha 
varit”. Vad man minns styrs mera av hur man kodade sina iakttagelser än av 
vad som faktiskt hände (Ekholm & Fransson 1994:30). Efter att vid första 
intervjutillfället med rätt magert utfall ha försökt få till stånd rekonstruk-
tioner av kundsamtal genom utfrågning, prövade jag gången därpå en metod 
för att underlätta minnesarbetet, nämligen att låta deltagarna gestalta interak-
tionen med kunden genom rollspel. Deltagarna fick göra åtta rollspel, tänkta 
för tiden före och efter du-reformen. 

Rollspelsmaterialet består av fyra samtal från ”1965” (ca 750 ord) och 
fyra samtal från ”1990” (ca 950 ord). Rollspelssituationerna är hämtade från 
ett studiematerial (Hildén 1990:32f) och anpassade till deltagarnas butiks-
typer och arbetsuppgifter. 
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3.1.6 Enkäter 
Några mindre enkäter ingår också, som kompletterande material. Den ena 
riktade sig till biträden och genomfördes med hjälp av en förfrågan i de 
handelsanställdas fackliga tidning Handelsnytt. ”När började vi heja i kas-
san?” löd frågan. Tio personer från olika delar av landet svarade genom att 
skriva brev eller ringa. Det andra var en enkät om rollkonformitet, ”Vem 
säger vad vid kassan?”, som jag lät anställda vid Södertörns högskola be-
svara. De femton informanterna (administrativ personal, lärare och forskare, 
varav fem samtalsforskare) fick läsa ett tiotal sekvenser ur mina transkri-
berade kassasamtal, och ange trolig talare (biträde eller kund). 

De enkäter jag gjort är av mindre betydelse för studien som helhet. Skälet 
till att jag gjorde enkäten ”När började vi heja i kassan?” till butiksbiträden, 
var att jag behövde ett komplement till mina försök att få svar på den frågan 
med hjälp av personalutbildningsmaterialen. Hur efterlysningen gjordes be-
skrivs i kapitel 4. Enkäten ”Vem säger vad vid kassan?” gjordes i syfte att 
kontrollera mina slutsatser om rollkonformitet i kassasamtal. Informanterna 
fick försöka härleda vilka yttranden som fällts av kund resp. biträde i nio 
kassasamtal (hela eller delar av). Instruktionen löd:  

Kundsamtal präglas generellt av att biträdet och kunden har olika samtals-
förpliktelser i sina respektive roller. Särskilt tydligt märks det, tror jag, av 
replikerna som förekommer i samtal vid kassor (i detta fall en konsumkassa). 
Nu vill jag kolla om det antagandet stämmer. Därför ber jag dig att läsa dessa 
transkriberade repliker och markera vem du tror säger vad i samtalen. Hoppa 
över dem du inte är säker på, eller gissa! Markera B för biträdet och K för 
kunden. Skriv B eller K före resp. siffra. Observera att en person kan ha flera 
repliker efter varandra. 

Som en form av enkät kan också räknas några korta texter på temat ”I 
kassakön på … (Ica, Konsum, Vivo etc.)”, som tretton studenter på en kurs i 
kreativt skrivande har bidragit med. De fick skriva fritt kring ämnet. Dess-
förinnan talade jag om att jag intervjuat kassörskor och visste en del om vad 
de tycker, men att jag också ville få reda på något om kunders inställning till 
hej:et vid kassan. 

3.2 Analyser av samtalen 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av hur samtalen kategoriseras. Det 
följs av metodbeskrivningar och ett resonemang om transkriptionsarbetet 
och avslutas med några reflektioner om inspelningens eventuella effekter på 
samtalen. 
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3.2.1 Hur samtalsmaterialet kategoriserats 
Till att börja med har jag gjort en grov uppdelning mellan transaktionellt och 
relationellt orienterade samtalsinslag/samtalssekvenser. Att identifiera hu-
vudsakligen transaktionellt orienterat tal är inte problematiskt. Det förfar-
ingssätt jag använt i analysarbetet är att jag ställt frågan: behövs detta sam-
talsinslag för transaktionens genomförande? Mer komplicerat är det att skilja 
ut vad som är huvudsakligen relationellt orienterat tal (problemet diskuteras i 
kapitel 8). Ett viktigt kriterium är att samtalsparten ger respons i form av ett 
relationellt orienterat yttrande eller någon sorts återkoppling (minimal re-
spons, uppbackning eller ett skratt). Samtalsparterna måste alltså gemensamt 
visa att det är fråga om en orientering mot relationellt tal. Som en särskild 
variant av relationellt tal räknar jag allmänt småprat. Med småprat menar jag 
tal med fatisk funktion, dvs. tal som enbart syftar till att etablera och upp-
rätthålla social kontakt, t.ex. att man byter några par ord om vädret. Häls-
ningssekvenser, som man skulle kunna räkna till relationellt tal, och utbyte 
av andra hövlighetsuttryck behandlar jag i samband med transaktionellt tal. 
Skälet är att sådana uttryck i de flesta fall används rutinmässigt, men därmed 
inte sagt att de är transaktionella. 

Efter att sekvenserna av relationellt orienterat tal identifierats, har jag 
typologiserat dem med hjälp av topikanalys på följande vis: 

− Relationellt tal (”kringprat”) med viss anknytning till aktiviteten/ 
transaktionen, dvs. kommentarer om varor eller processen (händ-
elser/mänskligt handlande, apparater, ting). 

− Relationellt tal med koppling till händelser i den sociala situationen, 
dvs. interpersonellt tal som ansiktsrelaterat arbete och socialt identi-
ierande tal/självpresentation. 

− Relationellt tal frikopplat från aktiviteten och rollerna biträde och 
kund, dvs. interpersonellt tal, t.ex. socialt identifierande tal/själv-
presentation och allmänt småprat. Hit räknas även expressiva uttryck, 
som samtalspartnern ger respons på. 

 
Vidare har jag kategoriserat samtalen från resp. serviceställe i fyra kate-
gorier: 

1. Rutinsamtal, dvs. instrumentella samtal som, undantaget vissa häls-
nings- och artighetsfraser, enbart innehåller samtalsinslag som är 
direkt relaterade till själva transaktionen. 

2. Utbyggda rutinsamtal, dvs. rutinsamtal med inslag av relationellt tal. 
3. Samtal med komplikationer som löses på ett till synes rutinartat sätt. 
4. Samtal med komplikationer som kräver interaktivt extraarbete. 

 
Kategorin rutinsamtal är en analytisk konstruktion, som är vald för att syn-
liggöra de mest repetitiva samtalsinslagen. I de utbyggda rutinsamtalen räk-
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nar jag till relationellt tal både sådana sekvenser och ignorerade initiativ till 
relationellt tal. Komplikationer är allt som hindrar transaktionen från att flyta 
smidigt, exempelvis att en vara inte finns eller att en prisuppgift saknas. 

Denna kategorisering utvecklades ursprungligen vid analysen av kassa-
samtalsmaterialet. Principerna förklaras mer utförligt i inledningen till kapi-
tel 5. Att jag har sorterat in samtliga samtal under dessa fyra kategorier är för 
att underlätta jämförelser mellan de inbördes olika materialen. Kategoriser-
ingarna av samtalen vid de övriga serviceställena presenteras i inledningarna 
till kapitel 6 och 7. Det är bara i kassasamtal som transaktionen och målet 
med samtalet är likartade i alla samtal. För de andra typerna av samtal måste 
därför t.ex. definitionen av rutinsamtal modifieras. Understrykas bör att vad 
som räknas som en komplikation är sådant som interaktionellt visar sig inne-
bära en komplikation i det enskilda samtalet. Det kan alltså variera mellan 
serviceställena. Företeelsen att butiken inte har det kunden efterfrågar kan 
innebära en komplikation i ett sammanhang (t.ex. i kassan), men behöver 
inte vara det i ett annat sammanhang (t.ex. vid informationsdisken i bok-
handeln). Det kan också variera inom ett serviceställe. Det beror bl.a. på 
kundens förväntningar. Alla samtalsexempel är försedda med en kategori-
beteckning, i syfte att underlätta för läsaren att få en uppfattning om samtalet 
som helhet. 

I fråga om bokhandels- och delikatessdiskmaterialen har det visat sig be-
fogat att göra ytterligare indelningar, som grundar sig på det förhållandet att 
vissa servicemöten, i likhet med kassasamtalen, inrymmer icke-verbala ser-
vicehandlingar, medan andra enbart består av samtal. Dessa indelningar, som 
anpassats till respektive material, skär rakt igenom kategoriseringen i rutin-
samtal, utbyggda rutinsamtal etc. (se vidare kap. 6 och 7). 

3.2.2 Analysmetoder 
Tyngdpunkten i analyserna ligger på återkommande samtalsdrag. För att 
möjliggöra komparativa analyser av samtal i tre skilda verksamheter har jag 
utgått från en enkel analysform. Det jag undersöker är samtalsöppningar, 
samtalsavslutningar och användningen av hövlighetsuttryck, särskilt i speci-
fika, repetitiva samtalsinslag vid respektive serviceställe. Kundtilltalet un-
dersöks också, fast mer ytligt. Samtalsmaterialet inbjuder inte till ett ingå-
ende studium av just detta, eftersom undvikande av tilltal sällan förekom-
mer, och variationen av tilltalsord är obetydlig. Den historiska delstudien 
pockar på att det beaktas, för jämförelsens skull. För kassasamtalen och 
betjäningssamtalen vid delikatessdisken har jag även konstruerat en enkel 
modell av fasstrukturen (se nedan). I fråga om realiseringar av vissa prag-
mem ägnas särskild uppmärksamhet åt den språkliga formen, i syfte att 
undersöka graden av variation i verbala handlingar av repetitivt slag. 
Genomgående är det annars funktionen som står i förgrunden, även när jag 
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använder form och förekomst av vissa språkliga uttryck som en ingång till 
analyserna. 

I analyserna av sekvenser med huvudsakligen relationellt orienterat tal har 
jag undersökt dels i vilka samtalskategorier och var i samtalen det före-
kommer, dels hur och av vem initiativen tas till relationellt tal, och hur initia-
tiven bemöts. Dessutom har jag försökt att se vilka faktorer som befrämjar 
eller hindrar relationellt tal. Som framkommit i avsnittet om kategoriser-
ingen har jag initialt gjort en topikanalys.  

I analysen av samtalsöppningar etc. använder jag mig av metoder häm-
tade från CA för att analysera dialogen på mikronivå. Viktiga begrepp som 
används är t.ex. yttrandepar och preferensstruktur, men samtalets organisa-
tion står inte i fokus och jag gör ingen systematisk analys av t.ex. fråga–
svarsstrukturen i samtalen.  

En utgångspunkt för analysarbetet är att samtalandet är en samskapande 
process. Därför håller jag mig till det som är fundamentalt inom CA, näm-
ligen att i valet mellan olika tolkningar av yttranden undvika spekulationer 
om de samtalandes intentioner och i stället försöka följa de tolkningar och 
omtolkningar som de samtalande själva gör, interaktionellt, under samtalets 
gång (Schiffrin 1994:393ff). I enlighet med CA-metod arbetar jag med ton-
vikt på materialet och de återkommande kännemärken som uppvisas där. 
Däremot följer jag inte CA-konventionen att bara intressera sig för den yttre 
kontexten i den mån de samtalande själva direkt eller indirekt refererar till 
den. I mina tre fallstudier grundas samtalsanalyserna i första hand på materi-
alet, men också på observation vid inspelningen och i viss mån också på 
intervjuer med de inspelade biträdena. Mitt metodval härvidlag hör hemma 
inom den kontextualistiska samtalsforskningen, som Adelswärd (1995:113) 
kallar den. Det är inte möjligt att analysera exempelvis ett kassasamtal utan 
att inbegripa den fysiska aktiviteten som försiggår vid kassan. Då skulle det i 
många fall inte gå att förstå vad som sägs. Man kan säga att kassasamtalet är 
ett typiskt exempel på en satellittext, för att låna Kent Larssons (1982:50) 
term för utpräglat situationsburna yttranden. De flesta samtal är i någon mån 
beroende av kontexten, men för kassasamtalet gäller att det är oupplösligt 
förbundet med den fysiska aktiviteten och miljön och otänkbart att föra 
utanför den. En analys av turer och turtagning vid kassan måste därför inbe-
gripa centrala, icke-verbala handlingar. 

Beträffande analyserna av fasstrukturen ska sägas att de modeller som 
presenteras i kapitel 5 och 6 har gjorts i syfte att underlätta mikroanalysen av 
samtalen i mitt empiriska material. Efter Linell (1997:235) definierar jag fas 
som ’en begränsad del av ett servicemöte med en egen aktivitetsstruktur, 
vanligen också med en egen uppsättning av karakteristiska topiker’.21 De 

                          
21 I Linells mer allmängiltiga definition används termen encounter (alltså inte service en-
counter): ”A phase is a bounded section of an encounter with an activity structure of its own, 
usually also with its own set of characteristic topics.” 
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olika faserna återspeglar processen vid respektive serviceställe, men det ska 
understrykas att mina två modeller, i likhet med andra linjära fasstrukturs-
modeller, innebär en förenkling. Min modell för kassasamtalets fasstruktur 
är snarlik Merritts modell (1976:100), som dock inte gäller utgångskassor 
utan andra typer av kassor där det förekommer försäljning över disk (se kap. 
3). Merritts modell har kritiserats, bl.a. av Ventola (1987:19ff), för att inte 
kunna fånga samtalens dynamiska aspekter. Att jag ändå förfarit på liknande 
sätt som Merritt beror på att det inte är kundsamtalet som genre jag vill be-
skriva. Modellerna har alltså inte gjorts med anspråk att beskriva kassa-
samtalets eller betjäningssamtalets generella struktur. 

En aspekt som en mindre del av materialet gett mig anledning att beröra 
är förekomsten av narrativer i kundsamtal. Med narrativ menas en berät-
tande framställning av en händelsekedja: X gjorde Y då (och där). Språkliga 
kännetecken på narrativer finner man i Labov & Waletzkys definition av 
narrativ som ’en sekvens av satser (eller fraser) som innehåller minst en 
temporal junktur’. ”En sådan föreligger när en händelsebeskrivande sats inte 
kan byta plats med en annan utan att den temporala tolkningen av denna 
sekvens också förändras”, skriver Mats Eriksson (1997:42), som återger 
definitionen och Labov & Waletzkys klargörande exempel: ”A statement 
such as ‘I shot and killed him.’ would be a narrative, since it contains a 
temporal juncture, but not ‘I laughed and laughed at him.’.” 

3.2.2.1 Kvantitativa beräkningar 

I delar av analyserna har jag räknat förekomster, exempelvis hur många tack 
biträdet och kunderna använder och hur många av samtalen som öppnas av 
respektive part. Resultaten redovisas i tabeller. Användningen av vissa kvan-
titativa och komparativa metoder är inte ovanlig inom den kontextualistiska 
samtalsforskningen (Adelswärd 1995:113), men det är ett förfarande som 
inte ryms inom ramen för CA, som betonar varje yttrandes beroende av de 
omgivande yttrandena, och därför motsätter sig t.ex. att enskilda talhand-
lingar bryts ut ur sitt sammanhang. Än mer främmande är det att räkna 
förekomster av enskilda ord (se t.ex. Norrby 2004:44f). Att dra slutsatser av 
en jämförelse av urklipp från ett antal samtal är riskfyllt, i och med att man 
bortser från den specifika kontexten i respektive samtal. 

De kvantitativa inslagen i analyserna motiveras i första hand av mitt in-
tresse för biträdets språkliga rutinhandlingar. Kvantifieringarna ger möjlig-
het att studera fördelningen av vissa samtalsdrag mellan samtalsparterna och 
att jämföra biträden vid olika serviceställen (och vid olika historiska 
tidpunkter, i någon mån). Det ska dock understrykas att sifferuppgifterna i 
sig ger mycket lite information. Det centrala i analyserna är inte det som 
visas i tabellform utan den kommenterande texten, där förekomsterna ana-
lyseras kontextuellt. 
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Hur några av frekvensberäkningarna gjorts ska kommenteras här. När det 
gäller pronomenförekomster (t.ex. av du) har jag räknat in possessiv- och 
objektsformerna av pronomenet (din, ditt, dina och dig). I fråga om ni-tilltal 
ingår inte sådana som jag har tolkat som syftande på flera personer (exem-
pelvis å ja har hört att ni fått in lite andra saker här). För att gallra bort 
förekomster av ett sådant kollektivt ni, har jag bara räknat med de fall då det 
går att byta ut ni mot du. Samma förfaringssätt har använts av Fremer 
(1996:61). Därvid har jag vägt in kontextuella förhållanden i bedömningen. 
Exempelvis är kundrepliken ”och jag har hört att du fått in lite andra saker 
här” mindre tänkbar i en större butik, eftersom den presupponerar att ser-
vicepersonen är ensam om verksamheten. När det gäller vi-tilltal måste ett 
avsändarexklusivt vi skiljas från ett inkluderande vi. Ett avsändarexklusivt vi 
som används som ersättning för du och ni i tilltal kallar Bergman-Claeson 
(1994:55) för ett ”patriarkalt vi”. Detta slag av avsändarexklusivt vi kan 
förekomma i tilltal till patienter: ”Hur mår vi i dag?” 

Beträffande mina beräkningar av antalet turer, i enskilda samtal såväl som 
i materialen som helhet, ska sägas att de inbegriper både minimala responser 
och olika typer av återkopplingar, även icke-verbala, t.ex. skratt. En strikt 
definition av tur, som jag håller mig till för övrigt, är ’den sammanhängande 
period då en person har ordet’ (Linell & Gustavsson 1987:14). 

3.2.3 Transkriptionsprinciper 
Samtliga samtal i det empiriska materialet har transkriberats. Under analys-
arbetet har jag transkriberat och analyserat alla samtal efter ljudinspelningar, 
och på så vis behandlat hela materialet lika. Dock har jag inte undanhållit 
mig möjligheten att komplettera analyserna med sådant som jag haft tillgång 
till visuellt. 

En transkriptionsnyckel finns i början av boken. Jag följer med vissa 
undantag det system som utvecklats av Gail Jefferson (se Ochs m.fl. 1996: 
461ff). En skillnad är att jag inte mäter pauser i tiondels sekunder och att 
prosodi inte markeras, utom när det gäller frågeintonation och extra stark 
emfas. I analyserna kommenterar jag dock tonfall etc. där det är av särskild 
betydelse för tolkningen. I normalfallet markeras ej heller in- och utand-
ningsljud. Detaljeringsgraden i transkriptionerna motiveras av mitt fokus i 
analyserna, men den har också inspelningstekniska orsaker. Eftersom många 
av kundsamtalen pågår i en slamrig miljö är det t.ex. inte ovanligt att en paus 
uppstår eller förlängs på grund av icke samtalsrelaterade omständigheter. 
Pausen behöver alltså inte säga något om den verbala interaktionen. Att mäta 
pauser med tiondels sekunders precision är därför inte befogat. Pauser på 
upp till en sekund är angivna med punkt (.). Längre pauser är mätta i sekund-
er, men i de fall det saknar betydelse för analysen har jag inte specificerat 
pauslängd. Då använder jag i stället markeringen (PAUS). 
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Pauser mellan turerna uppstår inte sällan därför att det pågår fysiska akti-
viteter i servicemötet. Pausens speciella betydelse i kundsamtal måste därför 
kommenteras. Generellt i samtal finns enligt Sacks m.fl. (1974:700f) en ori-
entering hos deltagarna till ett ideal om att det inte ska vara något mellanrum 
mellan turerna, en orientering mot ”no gap and no overlap”. Riktigt så för-
håller det sig inte med kundsamtal. Att det finns ett ”gap” mellan turerna 
hör, som Merritt (1976a:14) påpekar, till vanligheten i servicemöten: 

This is essentially because of the role of the commodity in the encounter. In 
order for a server and customer to transact the exchange of commodity, that 
commodity must occupy some attention, and that attention is often ’slotted 
in’ such that there is a resultant gap or ’time out’ in the interaction between 
server and customer.  

Däremot är orienteringen mot ”no overlap” märkbar i kundsamtalen. Över-
lappande tal förekommer relativt sällan i mitt material. Beträffande över-
lappningar har jag markerat sådana där de inleds, men endast i undantagsfall 
där de avslutas. I en del fall går det inte att göra beroende på ljudåtergiv-
ningen, men jag anser heller inte att det har någon betydelse för förståelsen 
av materialet. Exakt markering av var överlappningarna slutar är viktigt t.ex. 
om kontrahenterna är oeniga om turtagningsordningen, men det är bara und-
antagsvis ett relevant studieobjekt i mina analyser. 

Ett problem, som speciellt gäller kassasamtalen, är att biträdet generellt 
har fler turer än kunden och inte sällan har flera turer som följer direkt på 
varandra. Vid transkriptionen blir det därför ofta en tolkningsfråga om bi-
trädets (B:s) yttranden ska räknas som en eller flera turer, och alltså skrivas 
exempelvis:  

Exempel 2. Alternativ a) 
B: å två kronor tillbaka 
B: varsågod 
B: tack 

Exempel 3. Alternativ b) 
B: å två kronor tillbaka (.) varsågod (.) tack 

Turtagningsförfarandet är inte ett relevant studieobjekt här, eftersom det 
sällan försiggår en kamp om talutrymmet i samband med denna typ av ytt-
randen. Därför har jag helt enkelt valt att låta pauslängden avgöra. Om 
pausen är en sekund eller längre betraktar jag nästa enhet som en egen tur, 
medan enheter som avskiljs av mikropauser får bilda en tur (som i Exempel 
3). En mer tillfredsställande lösning skulle jag troligtvis fått om jag hade haft 
videofilmade samtal, där kundens responser i form av icke-verbala handling-
ar kunnat fångas. Vissa icke-verbala handlingar finns i anteckningar från in-
spelningen, men flertalet måste jag sluta mig till vid transkriptionsarbetet, av 
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samtalskontexten och av ljuden (dvs. sådant som kan härledas från sedel-
prassel, pengaklirr, kvitton som rivs av etc.). 

Exempelvis Schegloff hanterar fenomenet annorlunda i en transkription 
av ett telefonsamtal (exemplet citeras i Levinson 1983:327): 

Exempel 4. Schegloffs transkription. (C=caller, R=receiver) 
C: ((rings)) 
R: Hello? 
C: Hello Charles. 
(0.2) 
C: This is Yolk 

Mitt val att inte låta yttrandena styckas upp i flera turer av sådana mikro-
pauser är i första hand ett praktiskt val. Schegloffs system skulle göra tran-
skriptionerna av mitt material onödigt svåröverskådliga. 

Den bullriga och slamriga miljön är också orsaken till att ohörbara pas-
sager genomgående markeras (xxx). Det är i många fall inte möjligt att av-
göra om antalet ohörbara ord är ett, två eller flera. 

Beträffande kravet på autenticitet i återgivningen av tal följer jag i stort 
sett Linells (1994:22ff) rekommendationer om talspråksortografi. Det inne-
bär att jag försöker återge talspråksuttalet i frekventa småord så att t.ex. att, 
det, jag och, vad, är skrivs å de, ja, å, va, e. Outtalade ändelser, som preteri-
tumändelsen i hittade, skrivs inte ut. Vissa sammandragningar finns, t.ex. 
hörru, men av läsbarhetsskäl har jag undvikit att driva den s.k. manifesta-
tionsprincipen (1994:7) för långt. Därför skriver jag t.ex. tidning och billigt, 
och inte som det ofta låter: tining och billit. 

Transkriptionsprocessen är oundvikligen selektiv och innebär därför ett 
visst mått av tolkning och analys. De aspekter som representeras kommer att 
påverka vad vi lägger märke till, hur vi tolkar det och vilka aspekter vi är 
mest beredvilliga att ta med i beräkningen i våra analyser, vilket Maria 
Stubbe (2003:353) framhåller, i en artikel där en grupp forskare analyserat 
samma samtalssekvens från fem olika teoretiska utgångspunkter. Att tran-
skriptionen är en del av analysen är klokt att hålla i minnet. Den primära 
källan under analysarbetet måste därför hela tiden vara det inspelade sam-
talet, medan transkriptionen är en sekundär källa. 

Ett problem som diskuterats bl.a. av Billig och Schegloff (1999) är identi-
fikationen av samtalsdeltagare i transkriptioner. Det finns inget neutralt sätt 
att benämna talarna utan att det innefattar antaganden om den sociala 
världen. Alla kategorier ”kastar skuggor”, menar Billig (1999:574). Benämn-
er man dem opersonligt A, B, C etc. visar man sitt ointresse för att kategori-
sera talarna sociologiskt. Kallar man dem vid förnamn ger man intryck av 
informalitet. Könet avslöjas, men av vilken anledning ska man ha med bara 
den informationen? Att göra som jag har gjort, benämna de samtalande efter 
deras sociala roller, B (biträde) eller K (kund), har den svagheten att allt som 
sägs i ett samtal kanske inte sägs inom den rollen. Kundsamtalsanalyserna 
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skulle utan tvekan blivit sociologiskt mer intressanta om jag kunnat komplet-
tera inspelningarna med kundintervjuer, vilket inspelningsförfarandet inte 
tillät. Mitt val att ange de samtalandes kön och ungefärliga ålder kan ifråga-
sättas, dels för att dessa aspekter bara undantagsvis uppmärksammas i ana-
lyserna, dels för att uppgifterna kan förleda både mig och läsarna till för-
domsfulla tolkningar. Valet att ta med dessa uppgifter, framför alternativet 
att enbart ange de samtalandes respektive roller, är grundat på Schegloffs 
princip ”If you can use a recognitional, do so” (1999:565). Det har också den 
fördelen att jag kan använda han eller hon för att referera till biträdet eller 
kunden och slipper referera till dem med det eller den. 

3.2.4 Om inspelningens eventuella påverkan på samtalen 
Att få tillträde till butiker för att göra inspelningar är en procedur som kräver 
tillstånd, förutom från biträdet själv, också av butiksledningen och den 
lokala fackklubben. De inspelade biträdena var därför självklart införstådda 
med att de spelades in. De kunder som läst anslagen kan också förmodas 
vara medvetna om inspelningen, särskilt de jag filmade i bokhandeln. Med-
vetenheten manifesteras också i kommentarer om inspelningen från vissa 
kunder. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning samtalen påverkats av 
detta. Problemet brukar efter William Labov (1972:209) benämnas observa-
törsparadoxen, dvs. problemet att kunna observera hur människor talar när 
de inte är observerade. En allmän iakttagelse bland samtalsanalytiker är att 
inspelningens eventuella effekter brukar vara mest märkbar i början av ett 
samtal. En vanlig uppfattning är också att uppmärksamheten riktas mot in-
spelningssituationen när det är uppehåll i interaktionen, medan den mer eller 
mindre försvinner när deltagarna är upptagna med en interaktionell aktivitet 
(Steensig 2001:32). 

Att kundsamtal generellt är ganska korta, och ofta innehåller pauser, 
kunde tala för att inspelningseffekten är besvärande för mitt material, men 
jag tror inte att det är ett allvarligt problem. Ett skäl är att kunder och bi-
träden vanligtvis samspelar inför publik och därför är vana vid att vara ”av-
lyssnade”. I bokhandeln hände det bara vid ett tillfälle att en kund bad mig 
stänga av videokameran. Det stora antalet övervakningskameror på offent-
liga platser kan tänkas ha ökat toleransen för att bli filmad. Jag har också 
gjort inspelningar i två andra butiker (en klädaffär och en blomsterhandel) 
där kunderna informerades om inspelningen först efter att samtalen avslutats, 
och jag kan inte se att de samtalen skiljer sig på något avgörande vis från 
dem som ingår i mitt material. Jag kommer framöver inte att kommentera in-
spelningens effekter på samtalen, utom i några enstaka fall, där det visar sig 
befogat. 
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3.3 Intervjuer och rollspel som metod 
Frågorna i de individuella intervjuerna var upplagda så att jag först ställde 
öppna, generella frågor om arbetet, utbildning/upplärning i yrket, kontakten 
med kunder etc., för att sedan gå över till mer specifika frågor, när det gäller 
kundkontakten exempelvis dessa: 

− Planer för hur man ska genomföra kundsamtal? Obligatoriska inslag? 
− Hur startar/avslutas interaktionen? 
− Egen standardrepertoar av fraser/situationsanpassad kommunikation? 

Inför gruppintervjuerna med de före detta butiksbiträdena skickade jag ett 
brev till var och en där jag skrev att jag höll på med en språkvetenskaplig 
undersökning om dialoger mellan kund och biträde, i dag och igår. Med 
brevet fick de också ett faktablad om projektet Kundsamtalet, där det bl.a. 
framgår att den förstudie de skulle delta i genomfördes med stöd från LO 
och deras eget fackförbund. Intervjupersonerna ombads att försöka dra sig 
till minnes hur kundsamtalen låtit förr, och som exempel nämndes: ”hur 
kunderna tilltalades när det var deras tur; hur samtalen avslutades; hur man 
bemötte missbelåtna kunder osv.”. Inför det andra intervjutillfället förbered-
des deltagarna med en mer preciserad fråga: ”Hur lät det typiska kund-
samtalet för 30 år sedan, och hur lät det senare, efter du-reformen?” 

Det är generellt problematiskt att göra och tolka intervjuer i historisk 
forskning, framhåller Karin Åmossa (2004:29), som intervjuat äldre biträden 
i sin studie av personalen på ett varuhus. Människor har ofta glömt vad som 
hände. Minnena har lagts till rätta och den subjektiva upplevelsen kan ha 
omtolkats för att stämma bättre med vår tids värderingar och ideal. Intervju-
personernas berättelser blir selektiva, med både medvetna och omedvetna 
uteslutningar. Kanske anpassar de svaren till vad de tror att intervjuaren vill 
veta. 

Problematiskt är det också att få en bild av en individs förändrade tal-
språksvanor genom att avlocka honom eller henne egna beskrivningar. Som 
Teleman (1993:159) påpekar, är språkbrukare i allmänhet omedvetna om 
den språkliga koden. Särskilt när man talar, är det innehållet man är med-
veten om. I sin studie av folkomflyttningens effekter på dialekter nämner 
Andersson & Thelander (1994:58f) några svagheter med retrospektiva 
undersökningar som baseras på självrapportering från informanter. En svag-
het är att man bara får tillgång till förändringar som personen i fråga är 
medveten om. En annan är att man måste jämföra det äldre rapporterade talet 
med det aktuella, och det finns ett antal studier som visar att dessa storheter 
inte är direkt jämförbara. När informanter försöker beskriva sitt eget tal ger 
de inte en bild av hur de faktiskt talade utan snarare av hur de önskar att de 
hade talat eller känner att de borde ha talat. Självrapportering speglar norm-



 
 

 

68 

en mer än de faktiska talvanorna. Ytterligare en svårighet med självrapport-
ering är att få informanterna att minnas. 

Till butiksbiträdens yrkeskunskap hör förmågan att anpassa sitt tal till en 
viss kund i en viss situation. Det är en form av erfarenhetskunnande som är 
inbäddat i en praktisk aktivitet, och som man därför i allmänhet inte haft 
anledning att verbalisera. Ett sätt att göra denna yrkeskunskap synlig är att 
låta biträdena gestalta olika situationer genom rollspel, och därigenom få en 
rekonstruktion av autentiska samtal. Genom att situationen återskapas blir 
minnet aktiverat. Med de pensionerade biträden som jag intervjuade visade 
sig den metoden mer givande än att exempelvis fråga om deras teknik för att 
få reda på kundens ärende. Antagandet att det skulle vara lätt för äldre 
butiksbiträden att minnas vissa fasta fraser visade sig felaktigt, eftersom de 
alla var överens om att fasta uttryckssätt var något man försökte undvika. 
Under intervjuerna visade det sig också svårt för de intervjuade att placera 
sina minnen i tiden. 

Idén till rollspelsmetoden fick jag av pensionärerna själva, när de vid 
första intervjutillfället berättade att rollspel var ett vanligt, och uppskattat, 
inslag i utbildningssammanhang. Rollspelen gjordes vid det andra intervju-
tillfället. I två likartade situationer som utspelas i samma tänkta butiksmiljö, 
spelar pensionärerna sig själva, både i rollen som biträde och som kund. Viss 
rekvisita förekommer, t.ex. några varor som reklameras. Situationerna och 
förutsättningarna är givna av mig. Rollspelen är spontana och öppna, om 
man följer Gabrielle Kaspers (2000:322f) karakteristik av olika rollspels-
typer. Spontana kallas de när spelarna behåller sin egen identitet (till skillnad 
från simulerade rollspel, där spelarna låtsas ha en annan identitet). Att de är 
öppna innebär att den initiala situationen är given, att resten utvecklas i inter-
aktion mellan spelarna, och att inget manus används. Det är samma aktör i 
samma roll ”1965” och ”1990”. Vi började med att göra scenerna i nutid, 
alltså vid 90-talets början, då deltagarna fortfarande var yrkesverksamma. 
Efter en diskussion om bl.a. kundtilltalet vred vi klockan tillbaka till mitten 
av 60-talet. När de ”historiska” rollspelen framfördes gjorde de övriga del-
tagarna en del korrigeringar när någon uttryckte sig på ett sätt som inte 
stämde med deras minnesbilder. 

Mot rollspelmetoden kan invändas att rollspelssamtal är en egen genre, 
som kan tänkas ge en viss typ av samtal. Det är t.ex. tänkbart att samtalen 
tenderar att spetsas till av själva uppträdandesituationen. Som Sara Mills 
(2003:44) påpekar bör man hantera rollspel med försiktighet, eftersom det 
finns en skillnad mellan vad folk tror att de gör, eller bör göra, och vad de 
verkligen gör. Det kan leda till stereotyper av språkligt framförande. För min 
del har jag haft fördelen att kunna jämföra rollspelssamtalen med vad som 
framkommit i intervjuerna, och sedan kunnat stämma av mot de normer som 
förekommer i skrift. 

Rollspelsmetoden har använts exempelvis i interkulturell språkforskning 
och befunnits ge flera fördelar jämfört med eliciterade samtal, som har den 
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svagheten att de förs utanför sitt naturliga sammanhang. Av forskning som 
gjorts med rollspelsmetod har framgått att rollspel producerar alla typer av 
samtalsaspekter. Kasper (2000:324f) diskuterar validiteten utifrån resultaten 
i studier som innefattat rollspelsmetoder och data framtagna genom fråge-
formulär och fältstudier (observation). I en studie som gällde uttryck för 
tacksamhet visade det sig att data framtagna genom frågeformulär var kort-
ast och minst komplexa, medan data från fältstudier var längst och mest 
komplexa. Data framtagna genom rollspel hamnade mittemellan. I en studie 
av avböjanden (”refusals”) uppvisade data tagna från rollspel större ling-
vistisk variation än de från enkäter, men deltagarna i rollspelen och enkät-
erna visade sig ge uttryck för artighet i lägre grad än vad som skulle ansetts 
lämpligt i autentiska situationer. Det kan ha varit frånvaron av sociala konse-
kvenser som gav deltagarna i studien ett mer avspänt förhållningssätt till 
artighetsnormerna. I en annan studie, om begäranden och avböjanden, gav 
rollspel och frågeformulär likartade resultat, t.ex. vad gällde huvudtalakter 
och understödjande drag, men rollspelen gav längre yttranden och en större 
variation i artighetsstrategier än frågeformulären. Kaspers slutsats är att roll-
spelsmetoden är mest fördelaktig om interaktion och samtalsregler är under-
sökningens fokus. Det gäller framför allt öppna rollspel, för i sådana riktas 
samtalsaktiviteten mot interpersonella funktioner. 

Andersson & Thelanders slutsats, att retrospektion genom intervjuer visar 
normen snarare än det faktiska bruket, gäller sannolikt även vid rollspel. 
Men för mitt vidkommande är det snarast en fördel, eftersom det i första 
hand är normföreställningarna jag vill komma åt. 

3.4 Undersökningen av det skriftliga materialet och 
filmerna 
Det skriftliga materialet utgör det främsta underlaget för den historiska be-
skrivningen i kapitel 4. I det sammanhanget kallar jag alltså samtal mellan 
biträden och kunder för butikssamtal, medan termen kundsamtal reserverats 
för de nutida, autentiska samtalen. Vid studiet av de olika typerna av pub-
likationer har jag i första hand letat efter normer som uttrycks explicit, dvs. 
råd, rekommendationer, varningar etc. som rör kundbetjäning och kund-
bemötande. Dessutom har jag sökt efter implicita normer, t.ex. sådant som 
kan utläsas av exempel, som kan finnas med för att illustrera även annat än 
kundbemötande, t.ex. försäljningsteknik. Kapitel 4 avslutas med en samman-
ställning av rekommenderade biträdesrepliker och sådana som ansetts 
mindre rekommendabla. Sammanställningen, liksom kapitlet i övrigt, inne-
fattar även normer som framkommit i intervjuerna och rollspelen. 

Handböcker och annat personalutbildningsmaterial har tillkommit i syfte 
att forma personalen. Författarna till sådana material försöker kodifiera vad 
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man tror är gångbara och framgångsrika normer, men det är svårt att utläsa i 
vilken mån de förmedlar redan existerande normer och när de försöker intro-
ducera nya. Än mindre går det förstås att sluta sig till i vilken utsträckning 
uppsåtet att inplantera nya normföreställningar skulle komma att lyckas. 
Troligtvis nöttes normerna mot verkligheten ute i butikerna. 

Kombinationen av flera olika metoder i den diakrona undersökningen har 
ökat mina möjligheter att bedöma giltigheten i de skriftligt kodifierade 
normerna. Viktigt att nämna är att intervjuerna och rollspelen med de pen-
sionerade biträdena gjordes före analysen av det skriftliga materialet. Där-
med har jag som intervjuare inte riskerat att påverka de intervjuades upp-
fattning om gångna tiders normer. 

Genomgången av det skriftliga materialet har omfattat över hundratalet 
skrifter: minnesskrifter, branschpublikationer, böcker från studieförbunds-
förlag m.m. ges samma tyngd. Genomgången har gjorts utan källkritiska 
ambitioner. Situationen i vilken utbildningsmaterialen tillkommit, upplage-
siffror, spridningsvägar etc. har jag inte haft möjlighet att undersöka. Skälet 
till att jag gjorde en systematisk genomgång av ett specifikt material (Ica-
skolan/Ica-förlagets) var att jag misstänkte att förändrade spridningssätt 
(t.ex. duplicering genom kopiatorer) kan ha gett ett missvisande urval av det 
tryckta material som framkommit vid sökningarna på KB. Från 50-talet 
trycktes t.ex. skrifter (som Arbetet i butiken: speceri/charkuteri) i broschyr-
format. Sådana har inte gått att finna från senare decennier. En faktor som 
kan ha haft betydelse, exempelvis för utgivningen av handböcker, är också 
ändrade utbildningsförhållanden. Länge fanns det ingen samhälleligt organi-
serad utbildning för biträden och andra handelsanställda. En sådan kom först 
1971, när linjen ”Distribution och konsumtion” inrättades inom fackskolan. 
Läroböcker för ungdomsskolan ingår inte i min litteraturgenomgång. 

Om filmerna, slutligen, ska sägas att dessa använts som ett komplement 
till analysen av det skriftliga materialet. Eftersom filmerna kom mig till del 
först i slutet av analysarbetet, har jag tyvärr inte haft möjlighet att genomföra 
en närmare analys av de (konstruerade) samtal som framför allt den ena 
filmen innehåller. För en beskrivning av normuppfattningar om butikssamtal 
under betjäningstiden kunde säkert en jämförelse av de parvisa betjänings-
spelen, med samtal av föredömligt och icke föredömligt slag, vara givande. 
Min allmänna uppfattning är dock att den inte väsentligt skulle förändra de 
resultat jag redovisar i kapitel 4. 



4 Butikssamtal från 40-tal till 90-tal 

Butiksarbetet, och därmed butikssamtalet, har genomgått stora förändringar 
sedan tiden då kunderna fick personlig betjäning och försäljningen sköttes 
över disk. Under samma tid, sedan 40- och 50-talet, har samtalskonvention-
erna i den svenska talgemenskapen också förändrats på ett genomgripande 
vis: samtalsstilen har efterhand blivit allt mindre formell. Denna språkets in-
formalisering är särskilt märkbar i det förenklade tilltalsskicket, efter titeltill-
talets försvinnande. I fråga om artighetsuttryck har det skett förskjutningar, 
enligt Elert (1980:439), ”från uttryck som betonar skarpa grupperingar i 
samhället och individuell integritet (tillåter min herre att jag slår mig ner) 
till sådana som mer framhäver käck och kamratlig uppmuntran (hej!) och 
hjärtliga önskningar om trivsel (ha en trevli semester)”. Butikssamtalets för-
ändring under den senare halvan av nittonhundratalet måste alltså ställas i 
relation både till de tekniska och organisatoriska förändringar som gjorts 
inom handeln och till ändrade samtalskonventioner rent allmänt. Föränd-
ringsförloppet, sådant det framstår efter min undersökning av tryckta skrifter 
riktade till butikspersonal och i mina intervjuer och rollspel med äldre 
biträden, kan sammanfattas i följande punkter: 

− Betjäning över disk: 40- och 50-talet 
− Självbetjäning: från 50-talet och framåt 
− Du-reform: 70-talet 
− Service som konkurrensmedel: 80- och 90-talet. 

I detta bakgrundskapitel ska jag göra uppehåll vid var och en av dessa faser. 
Betjäning över disk, självbetjäning och service som konkurrensmedel presen-
teras i kronologisk ordning, medan du-reformen avhandlas tillsammans med 
övrigt kundtilltal senare i kapitlet (4.4.3). Tonvikten ligger vid de språkliga 
normer som kan ha präglat butikssamtalen sedan 40-talet. Skrifterna från de 
olika perioderna är, som kommer att framgå, av olika karaktär. De kodifierar 
olika språksituationer och speglar olika sociala förväntningar och krav på 
dem som är tänkta att utföra arbetet i butikerna. Intervjuerna och rollspelen 
visar normerna sådana de intervjuade i efterhand, dvs. i slutet av 90-talet, 
upplever att de var. 

4.1 Betjäning över disk  
Förklarligt nog står rikligt med råd och anvisningar om kundbemötande att 
finna i publikationer från 40-talet och början av 50-talet, då kunderna fick 
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personlig betjäning över disk. I dessa finner man även beskrivningar av olika 
kundtyper och rekommendationer om förhållningssätt gentemot kunden. An-
passning till kunden(s personlighetstyp) förordas. Direkta, föreskrivande 
exempel på lämpliga biträdesrepliker förekommer, men ytterst sparsamt. Så-
dana återfinns mest i samband med brännmärkning av vissa fasta uttryck 
eller i samband med tilltalskonventioner (se 4.4.1). Tonfallet är inte olikt 
etikettböckernas, men någon sorts konversationshandböcker är det alltså inte 
fråga om. 

När det utfärdas varningar för fasta uttryck kan de lyda som i Nöjda kund-
er (Henell 1944:70f): ”Säg aldrig: ’Huschkulledevara’ eller ’Vafådelovå-
vara’. Dessa uttryck höra hemma i gammal och försliten, onödig butiksjar-
gong, som man med det snaraste bör lägga på hyllan.” När en kund kommer 
in i butiken är det riktiga tillvägagångssättet i stället att placera sig framför 
kunden ”med en artig men väl avvägd bugning eller nick samt fästa blicken 
på honom. I de flesta fall säger då den inträdande sitt önskemål”. Samma 
tankegång finns i Ica-tidningen (12/46, s. 29), där inledningsfrasen beskrivs 
som ”en ren överloppsgärning”. Det går utmärkt att ”endast hälsa kunden 
med ett vänligt och frågande anlete och kunden öppnar själv ’spelet’ och in-
leder köpet”. Bara ifall så inte sker, föreslår Nöjda kunder att biträdet inleder 
med en fråga som ”Vad kan jag stå till tjänst med?” eller ”Vad kan jag hjälpa 
min herre med?” Rådet gällde särskilt gentemot nya kunder. ”Är det en 
kund, som försäljaren känner, är det nog bättre att börja med att visa en ny-
het eller en specialitet.” (Henell 1944:70f) 

Nöjda kunder riktade sig till ”nybörjaren inom speceridetaljhandeln”. I 
handbokens inledning (1944:14f) anmodas läsaren reflektera över skillnaden 
mellan tal- och skriftspråk, och inte tro att det är vårdat att tala som man 
skriver. Ett citat från ”en känd folkbildare” understryker detta: ”Att skriva 
som man talar är obildning; att tala som man skriver är halvbildning.” Exem-
pelvis ska ord som dig och sig inte uttalas på annat sätt än dej och sej. 
Författaren gör antagandet att alla slags kunder trivs bäst med ”vårdat var-
dagsspråk”, och försäljaren bör därför endast använda ord ”som låter natur-
liga”. Att välja ett alltför högt stilläge är att driva anpassningen till kunden 
för långt: 

Ibland kan man höra försäljaren vid samtal med företagschefer, professorer, 
ämbetsmän och deras fruar lägga sig vinn om att tala särskilt väl. Det är 
givetvis inget fel att man försöker anpassa språket efter kunden. Men inte 
sällan låta sådana försök uppstyltade och tillgjorda. 

Ett alltför lågt eller vardagligt stilläge är inte heller att rekommendera. Grov 
dialekt bör undvikas: ”Man bör således inte säga ’klockan ho ä åtta’, ’det här 
är en helfet ost, vettla du’, ’han tjenar gresligt med pengar’, ’han blidde döer 
i våras’ för att taga några uttryckssätt från valda delar av Sverige.” (1944:15) 
Försäljaren bör även undvika slanguttryck som jätte, smaskens och fina 
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fisken samt alla slags svordomar, eftersom de antas verka stötande för kund-
erna. Detsamma gäller eufemistiska kraftuttryck som sjutton, kattsingen, 
katten och banne mej. 

Handböcker och annat personalutbildningsmaterial tillkom i syfte att 
forma personalen, men utifrån skriftliga, önskvärda normer kan man natur-
ligtvis inte dra några slutsatser om hur det verkligen lät i butikerna. Ändå är 
det troligt att utbildningsmaterial bygger på en förtrogenhet med hur det 
kunde låta i praktiken och därför kodifierar gångbara normer. Det gäller 
kanske särskilt kursmaterial som mött många yrkesverksamma kursdeltagare 
och getts ut i flera upplagor. 

Någon obligatorisk utbildning eller yrkesskolning inom handeln fanns 
inte vid denna tid. Personalutbildningen, som vilade på frivilligt utbildnings-
intresse, bedrevs inom konsumentkooperationen i den s.k. Konsumskolan 
eller i form av brevkurser, omväxlande med kortare internatkurser, t.ex. vid 
kursgården Vår gård, som öppnades i Saltsjöbaden 1924.22 Motsvarigheten 
inom privathandeln, Köpmannainstitutet, startades 1937 och drevs av Köp-
mannaförbundet. Där fick ”tusentals köpmän och affärsmedhjälpare årligen 
trimning och förkovran i yrket med särskild tonvikt på sådana ämnen som 
kundbetjäning och varukännedom” (Bengtsson 1959:26). Kurser bedrevs 
också genom Ica-skolan, som startades omkring år 1955.23 

Biträdeshandboken gavs ut av Kooperativa Förbundet (KF) i fem upp-
lagor under flera decennier. Den första daterar sig till 1929 och hette då 
Butiken biträdet kunden. Den sista upplagan kom 1949. I den avhandlas äm-
net kundbetjäning i ett kapitel på närmare trettio sidor. Inledningsvis fram-
hävs där, i kursivstil, vikten av att hälsa på kunderna: ”Då en kund kommer 
in i butiken, bör han hälsas välkommen av var och en av personalen, som 
befinner sig i butiken.” (1949:254) Undantag ges bara för den som är strängt 
upptagen med en arbetsuppgift. Om det är en ny kund gäller det att studera 
personen i fråga från första ögonblicket: 

Rörelserna, rösten, sättet att hälsa, ordvalet kunna ge oss vägledning. Innan vi 
nu gå att beskriva några olika typer av kunder, vilja vi råda er till att i ert 
arbete för varje kund fundera på: 

1) hur ni kan märka att kunden är bestämd, långsam, frågvis o. s. v., 
2) vad det beror på att kunden är sådan, 
3) hur betjäningen skall utföras med hänsyn tagen just till den mest fram-

trädande egenskapen, 
4) vilka av kunderna i er butik som tillhöra den ena eller andra typen.            

(1949:257) 

                          
22 Uppgifterna hämtade från KF:s webbsidor. Där kan man också läsa att konsumentkoopera-
tionen var ”en föregångare inom svensk personalutbildning med tanken att den anställde ska 
bedriva studier jämsides med arbetet och efter hand skaffa sig kunskaper för mer kvalificerade 
uppgifter”. 
23 Muntlig uppgift från Per-Ola Karlsson, Stockholms företagsminnen. 
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Stort utrymme ägnas därefter en illustrerad beskrivning av tolv kundtyper. 
Några sådana typer är ”den frågvisa kunden”, ”den smakande kunden” och 
”den misstänksamma kunden”. En annan är ”diskhängaren”, som använder 
butiken som sällskapsrum. Lättast att expediera är ”kunden som vet vad hon 
vill”. Ytterligare en är ”kunden som alltid har bråttom”, och boken uppvisar 
en tilltro till botemedel mot denna ett halvsekel senare desto mer svårbotade 
kundtyp: ”Ett vänligt ord kan resultera i att kunden lugnar sig. Visar biträdet 
att han arbetar så mycket han kan, bör det vara möjligt att avväpna den på-
trängande kunden.” Av vägledningen i hur de olika typerna ska bemötas får 
man vidare veta att det är ”farligt att ge näring åt kundens pratsjuka”:  

Den pratsjuka kunden kan givetvis ej förmås att tygla sin pratsamhet på en 
gång, utan detta får så småningom bli resultatet av biträdets uppträdande. Det 
gäller sålunda för biträdet att omärkligt vänja kunden av med pratsamheten – 
utan att för den skull ”bita av” kundens ordflöde – och på ett sympatiskt sätt 
leda över samtalet på varorna och köpet. (1949:256ff) 

Ett visst avståndstagande från tanken att kunderna kan indelas i typer för-
märks något decennium senare, i Arbetet i butiken (Speceri), en del i en 
brevskola från 1957. Med referens till Biträdeshandboken, som alltså fort-
farande användes inom personalutbildningen, påpekas att kundtyperna i 
realiteten är ”långt flera än tolv”. Huvudsaken med kundtypologin ”är inte 
att åstadkomma någon vetenskaplig klassificering av kunderna utan att få 
upp ögonen för hurudana de är och alltså för hur de bör betjänas av Er. 
Sedan blir det omdömet som får avgöra betjäningen från fall till fall” 
(1957:46f). Citatet följs av en uppmaning om att göra kundstudiet till en 
hobby. En klurighet som läsaren får att fundera över är varför alla kunder 
ska betjänas olika, och på vad sätt man också kan säga ”att alla kunder skall 
betjänas lika”. Den svåra konsten att ge råd ”utan att verka ’skolmästare’” tas 
upp i en annan del i brevskolan, Arbetet i butiken (Charkuteri), men det ges 
inga explicita förslag om hur råd kan uttryckas på lämpligt vis. 

Så här långt har denna genomgång gällt utbildningsmaterial för personal i 
speceributiker. I en kursbok för biträden inom textilbranschen, Tyger, be-
handlas konsten att ställa frågor så att man får ”kundens önskemål något så 
när preciserade” (Ivan-Larson 1952:33f). Om en ung dam kommer in i butik-
en och vill titta på klänningstyg, kan det vara mindre lyckat att på måfå 
plocka fram ett par tyger, ”som man tycker skulle klä den unga damen”. 
Kanske råkar man då visa tyger av en typ som hon inte alls har tänkt sig, 
med påföljd att kunden blir missnöjd för att biträdet inte förstår hennes 
önskemål bättre. 

Nej, vi får nog försöka ställa en och annan fråga till kunden. Men vad ska vi 
fråga om? Här gäller det att gå fram försiktigt. Frågar vi för mycket kan 
damen få den uppfattningen, att vi är rädda för besväret att plocka ner och 
visa tygerna. […] Ni frågar därför om det ska vara tyg till en vardagsklänning 
eller till en finare klänning. 
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Medan en del kunder ”genom studier och erfarenhet” har skaffat sig ”god 
textilkännedom”, är andra kanske helt okunniga, skriver samma författare i 
en annan kursbok, Strumpor, och påpekar att det inte är meningen att ett bi-
träde ska hålla ett långt föredrag vid varje strumpköp. I stället ska hela kund-
betjäningen ”naturligtvis vara ett samtal mellan kund och biträde. Endast om 
kunden får säga sitt, vet Ni vad Ni bör föreslå” (Ivan-Larson 1950:29). I ett 
resonemang om olika aspekter på damstrumpors kvalité (slitstyrka, mask-
säkerhet etc.), pekar författaren också på det olämpliga i att fråga kunden om 
önskat prisläge: 

Ni håller väl med om att det är betydligt trevligare att på detta sätt söka sig 
fram, än om vi genast skulle ha frågat kunden: ”Vad får dom kosta?” Det 
kunde kunden ha uppfattat som ”Hur mycket har Ni egentligen råd att 
betala?” (1950:20) 

Citatet visar att biträdesrollen vid denna tid inbegrep förväntningar på an-
siktsskyddande arbete. Prisfrågan var särskilt känslig. Även författaren till 
Nöjda kunder varnar för att fråga en kund hur mycket en vara fick kosta: 
”Säg aldrig det!” (Henell 1944:73; se 4.2). Hur försäljare förväntades upp-
träda mer allmänt kan man få en uppfattning om av ett kurskompendium från 
Köpmannainstitutet (K.I:s grundlinjer i Försäljningsteknik 1949).24 Rekom-
mendationerna ger en bild av ett interaktionsideal inom detaljhandeln vid 40-
talets slut; möjligen antyder de också en distansering från äldre värderingar: 
”Försäljarens sätt skall vara optimistiskt och fritt från tillgjordhet, stramhet, 
menlöshet, servilitet, överlägsenhet.” (1949:2) Några exempel på språkliga 
uttryck för dessa förmenta later ges inte. Samtalsnormer som nämns är att 
försäljaren ska vinnlägga sig om ett korrekt uttal och enkel vardagssvenska 
samt att argumentationen bör anpassas till den individuella kunden och 
dennes behov (s. 1). Spår av kundtypologitänkande finns i en lista på ”indi-
viduella kundegenskaper”, dock försedd med förbehållet att några renodlade 
kundtyper knappast existerar i praktiken (s. 3). 

Normen att inte uppträda överlägset konkretiseras i en senare skrift från 
Köpmannainstitutet, Vad du bör veta om butiksarbetet, och med den är vi 
tillbaka i speceributiken: ”Om en kund uttalar någonting felaktigt, rätta då 
inte uttalet, i varje fall inte direkt och överlägset.” (1953:6) Å andra sidan 
tillråds biträdet också undvika att behandla kunderna alltför familjärt. Att 
hitta ett lämpligt förhållningssätt tycks ha varit en balansakt, för lite per-
sonlig fick man ändå lov att vara och säga ”små trevliga saker som t.ex. ‘Hur 
är det med lille Magnus i dag?’” (s. 45f). Arbetsmomentet att slå in varor 
anförs som ett passande tillfälle för sådant ”stimulerande småprat”, som ger 
ett gott intryck ”av både biträdet och butiken”. Längre fram i boken avslöjar 
avsnittsrubriken ”Självbetjäningsaffärens kassaarbete” att en ny era är i an-
tågande. Där ges förslag på hur ett biträde smidigt kan göra ”en eller annan 
                          
24 Kompendiet, som är maskinskrivet, tillhör en av de äldre intervjupersonerna. 
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merförsäljning”: ”Ett bra sätt att börja ett sådant samtal är att nämna någon 
ny vara, som butiken just har fått in. Om det är en ny kund, kan man också 
börja med att fråga om hon är nyinflyttad och i så fall ge henne något 
reklamtryck från butiken, en receptbok eller något liknande, som kanske kan 
vara av intresse.” Det betonas, i kursiv, att den personliga kundtjänsten vid 
kassan i självbetjäningsaffären ”är av enorm betydelse, ty kassabiträdet är 
ofta den enda personliga kontaktpunkten mellan kunden och butiken” 
(1953:50). Med tiden skulle föreställningen om kassabiträdets socialt betyd-
elsefulla roll komma att framstå alltmer som en idealisering, när den formu-
lerades något årtionde senare, stick i stäv mot handelns rationaliserings-
strävanden (se 4.2). 

En publikation som skulle kunna tänkas visa upp etablerade samtals-
normer är en liten skrift i butiksengelska för svenska biträden, Selling shoes 
to English speaking customers (Halbo 1953). Den består emellertid huvud-
sakligen av ett fackordslexikon. I ett kortare avsnitt kallat ”A few words of 
advice to all salespeople” hittar man endast två råd som rör samtal. Det ena 
gäller röst och uttal: ”Be sure your voice is pleasant and diction correct”, det 
andra handlar om hur man hälsar: ”When your customer enters greet prompt-
ly with a smile and with Good Morning, Good Afternoon or How do you do. 
If you are busy with a customer acknowledge the newcomer with a smile, or 
‘Someone will help you in a moment’.” (1953:4) Mer får man inte veta. 
Denna sparsamhet med råd om lämpliga repliker i en skrift i parlörgenren 
indikerar att tidens samtalsideal i butiker var det spontana talet, fritt från 
prefabricerade repliker.  

Förutom när det gäller tilltal, är förslag på lämpliga biträdesrepliker säll-
synta i handboks- och utbildningsmaterialen. Ett undantag är Nöjda kunder 
(Henell 1944), som citerades inledningsvis. Där rekommenderas ett par fasta 
uttryck med personlig självreferens (Vad kan jag stå till tjänst med? och Vad 
kan jag hjälpa min herre med?) som möjliga samtalsöppningar i mötet med 
nya kunder. Men författaren tar samtidigt avstånd från några andra öppnings-
repliker: Hur skulle det vara? och Vad får det lov att vara? Dessa operson-
liga konstruktioner betraktas som föråldrade klichéer (1944:70f). Sin kluven-
het i synen på fasta uttryck formulerar författaren själv: ”Att säga: ’Välkom-
men åter’ är kanske inte så dumt, men det blir som alla andra standarduttryck 
av liknande art lätt tråkiga.” (1944: 87) 

Synen på slentrianmässiga s.k. merförsäljningsfrågor är däremot odelat 
negativ. I Vad du bör veta om butiksarbetet varnas för uttryck av typen Var 
det inget annat? (1953:29). Kurskompendiet K.I:s grundlinjer i Försäljnings-
teknik tar upp liknande exempel och påbjuder språklig variation: ”Språket 
bör varieras och patentuttryck som t.ex. Ingenting annat? Va’ de’ bra så? etc. 
undvikas.” (1949:2) I Arbetet i butiken (Speceri) påpekas att sättet att fråga 
har stor betydelse i kundbetjäningen. ”Vi har mycket lätt att lägga oss till 
med vaneuttryck och fraser som vi måste försöka arbeta bort.” I denna skrift 
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anförs aspekten att vaneuttrycken kan inverka menligt på försäljningen. Läs-
aren uppmanas att begrunda sitt sätt att uttrycka sig: 

Hur avslutar Ni samtalet om köpet? 
”Inte något mera?” eller ”Ska det inte vara …?” eller ”Inget annat?” eller 

”Får det inte vara …” eller ”Ska frun inte …” eller ”Har frun sett …” osv. 
Kanske har ni ett patentuttryck, som Ni inte ger tillräcklig betoning och 

liv, varför kunderna så vant sig vid det att de lika obligatoriskt svarar nej! 
Försök att variera Era uttryck! Tänk på hur Ni talar! (1953:51) 

Dessa normer överensstämmer med äldre biträdens uppfattning. De fyra pen-
sionerade biträdena i mina intervjuer hävdar allihop att det ansågs simpelt att 
säga Ingenting annat? och Var det bra så? ”Jag reagerar våldsamt mot såna 
där klyschor, som jag kallar det”, säger Ingeborg. ”Sådant kunde man möj-
ligen höra i mjölkaffären.” De var bannlysta i damklädesbutiken, där hon 
varit biträde. I specialbutiker, som i en väsk- och handskbutik där Anja ar-
betat, fick man absolut inte säga: Var det något mera? till en kund som hade 
handlat dyrt. I stället var man instruerad att föreslå ”kompletteringsvaror”: 
Vore det inte praktiskt med en plånbok i samma färg? eller Vi ska inte titta 
på en liten fin väska i samma färg? Det betraktades som ett fint sätt att 
bedriva merförsäljning på, och det är samma ideal som kommer till uttryck i 
artikeln ”Nyckel till merförsäljning” (Ica-tidningen 1/51 s. 12f). Där ges ett 
flertal exempel på ”typiska merförsäljningsvaror”, lämpliga att erbjuda om 
en husmor t.ex. köper vetemjöl eller låter förstå att köpet är ”upplagt för 
städning”. Rubriken är uppfordrande: ”Bjud ut rätt vara vid varje rätt 
tillfälle! Här får ni fina tips!” 

Inga av de skriftligt överförda normer som framkommit vid inventeringen 
blir motsagda i intervjuerna. I rollspelsmaterialet öppnar biträdet ett av sam-
talen med gomorron (.) kan ja hjälpa fröken? (rollspel 7), alltså med en fråga 
i jag-form. Även de äldre biträdena understryker vikten av att hälsa på kund-
en. Man hälsade efter klockan: god morgon, god middag och god kväll. 
Hälsningsordet hej var otänkbart. Som Bertil Molde (1985:5) beskriver det, 
användes hej länge enbart till och mellan personer som var ”du” med var-
andra, och tycks till en början ha haft en ganska intim eller kamratlig karak-
tär. I butikerna kom hej först i och med du-reformen, om än inte överallt. 
Ännu i början av 90-talet, när de intervjuade fortfarande var yrkesverk-
samma, fanns det exempelvis risk att ett biträde i en av Stockholms burgnare 
stadsdelar kunde säga hej och kunden svara god dag, ett icke-reciprokt häls-
ningsförfarande. Avskedshälsningar av standardiserat slag vill de intervjuade 
inte minnas att man använde, förutom att man sa tack och adjö. ”Välkom-
men åter” kunde stå skrivet på skyltar, men man sa inte så (fast en av de 
intervjuade använder det faktiskt i ett av rollspelen, se Exempel 7). Uttryck 
som trevlig helg var förbjudna, utom möjligen till stamkunder. Motiveringen 
var att man aldrig kan veta vad kunden har framför sig. 
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Intentionell överföring av normer förekom inte bara via personalhand-
böcker o.d. En alternativ väg, som de intervjuade pensionärerna alla varit 
med om i fortbildningssammanhang, var att göra rollspel. Metoden, som 
tillämpades ännu på 90-talet, går ut på att biträdena får spela sig själva och 
gestalta olika slags kundtyper, ofta i problematiska situationer. Margot gick i 
Konsumskolan på 50-talet och från den minns hon att de fick lära sig bete-
endemönster och att läsa av kunderna. I rollspelsform fick de öva sig i att ha 
ögonkontakt med kunden och presentera fakta klart och tydligt. Man fick 
också besök av en välkänd psykologiprofessor som föreläste om mänskligt 
beteende. En hastig inblick i s.k. kundbetjäningsspel ger en artikel i person-
altidningen Vår tidning (1/51, s. 6), där reportern beskriver ett kurstillfälle 
som ingick i konsumentkooperationens kampanj ”Vår vänliga butik”: 

Programmet upptog ett par kundbetjäningsspel där personal fungerade som 
biträden respektive kunder. Som alltid vid sådana tillfällen blev det både 
naturliga, onaturliga och lustiga situationer. 

Den efterföljande diskussionen var i allmänhet livlig, i många fall ville 
man göra flera övningar. […] diskussionen ville inte ta slut när den kommit 
igång om de olika problem och situationer som kan uppstå i en butik. 

Intressanta exempel på betjäningsspel av mindre spontant slag har jag funnit 
i Ica-filmen Butiken, kunden och vi. Nio spel om kundtjänst och försäljning 
från omkring 1950.25 Filmen är upplagd så att samma kundmöte spelas upp i 
två versioner, enligt modellen ”Gör inte så … utan så!” Samtalet som visas i 
Exempel 5 är en av de föredömliga versionerna. Det återges här i sin helhet, 
framför allt för att det är det närmaste belägget jag hittat på den faktiska 
användningen av artighetsuttryck. Förekomsterna av tack är markerade med 
fetstil i min transkription. 

Exempel 5. Betjäningsspel från Ica-film. B= kvinna ca 40 år K= 
kvinna ca 40 år  
B: goddag 
K: godda (.) jo ja ska ha en middag för fyra personer (.) 
å nu skulle ja vilja ha lite gott (.) har ni nånting 
speciellt 
B: ja:: en biff eller en kotlett kanske e gott som 
varmrätt 
K: ja:: 
BÅDA GÅR ÖVER TILL KÖTTDISKEN. B HÅLLER FRAM KÖTTET 
K: ja: biffen ser väldigt fin ut (.) äh men e den mör? 
B: ja tror ja kan lova att den e perfekt (.) ska ja skära 
fyra skivor? 
K: ja tack (.) men inte för tjocka 
B: SKÄR UPP 
B: blir de bra så här? 

                          
25 Exakt tidsuppgift saknas. Ica-film. Prod. AB Centralfilm. Ingår på dvd:n Ica-historien –  
i parti och detalj, utgiven av Ica-förbundet och Föreningen Stockholms företagsminnen 2003.  
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K: ja de e utmärkt 
B: jaha tack? 
K: men va ska man ha för dessert som inte e för 
besvärligt å laga 
B: ja:: glass kanske (.) eller någon god frukt (.) vi har 
färska äpplen här VISAR EN FÖRPACKNING 
K: ja:: (.) ja kan ta den där 
B: ja tack VÄGER UPP äh den väger knappt en kilo blir de 
bra så? 
K: ja de e utmärkt tack (.) HÅLLER UPP BURK äh den här 
ansjovisen hur är den? 
B: jo den e en aning jäst (.) men de inverkar inte alls 
på smaken 
K: tack då tar ja en burk 
B: tack 
K: å så kan ja få en burk sill 
B: blir den sorten bra? 
K: jaha den e fin (.) å så kan ja få ett kvarts kilo 
kaffe (.) om de e nyrostat 
B: vi har Luxuskaffe HÄMTAR ETT PAKET de e datumstämplat 
å de e ju en garanti för att de e nyrostat 
K: jaha då tar ja de 
B: jaha tack (.) ska de kokas eller bryggas? 
K: ja tycker de blir bäst om man brygger de 
B: då ska ja snusmala de 

Högst troligt är att de samtalande följer ett skrivet manus. Få tvekljud före-
kommer och inga stakningar. Samtalet var synnerligen lätt att transkribera, 
eftersom båda parter talar med skriftspråksuttal (undantaget vissa frekventa 
formord) och övertydlig artikulation. Av de normer som åskådliggörs är det 
intressant att notera att kunden säger tack nästan lika ofta som biträdet. 
Vidare kan man notera att biträdet använder frasen jaha tack?, som en out-
talad fråga om kunden önskar något mer. Man ser också att biträdet använder 
uttrycket blir de bra så (här)? flera gånger, inte som merförsäljningsfråga 
utan för att kontrollera om mängden stämmer med kundens önskemål. Mest 
frapperande är frånvaron av direkt tilltal. Biträdet undviker tilltal konse-
kvent, genom opersonliga konstruktioner som blir de bra så här? och blir 
den sorten bra?, användandet av passiv (ska de kokas eller bryggas?) och 
meningsfragment, i frasen jaha tack? 

Nu ska sägas att det inte alltid förhöll sig så att inköp effektuerades med 
hjälp av utbyggda, tidskrävande samtal innan självbetjäningssystemet införd-
es. En annan film, riktad till konsumenter (husmödrar), visar hur en före-
dömlig kundtyp, fru Planér, agerar när hon gör inköp, i kontrast till en 
mindre exemplarisk kundtyp, fru Plotter.26 Medan den senare rusar till butik-
en så snart hon saknar någon ingrediens till matlagningen, agerar fru Planér 
effektivt, i enlighet med filmens budskap: ”Tänk först – handla sedan”. Fru 

                          
26 Husmors/Ica-film, 1951. Prod. AB Centralfilm. Ingår på dvd:n Ica-historien – i parti och 
detalj, utgiven av Ica-förbundet och Föreningen Stockholms företagsminnen 2003. 
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Planér gör en plan över veckomatsedeln, inventerar sitt skafferi, och fyller i 
de poster som behöver inhandlas på ett förtryckt inköpsblock, innan hon 
beger sig till butiken och lämnar över inköpslistan till biträdet. Ett alternativ, 
som visas i filmen, var att läsa upp listan i telefon. Då blev det inget samtal 
alls över disk, för då fick man varorna hemsända av en springpojke eller 
springflicka. 

Att få varorna levererade till dörren av ett bud (eller en sjas som de också 
kallades) var en tjänst som förr var helt naturlig för de flesta butiker, uppger 
lokalhistorikern Bengt Karlsson, i boken Affärer i Lund (2005:103). Som 
exempel på den höga servicenivån beskriver Karlsson bl.a. en skoaffär, som 
i mitten av 50-talet hade åtta anställda. Dess kunder behövde inte ens bege 
sig till affären för att prova skor. 

En del kunder ville absolut bara bli betjänade av en viss expedit eller kanske 
till och med butikschefen själv. Fick man inte som man ville, gick man och 
återkom senare! Men servicen var inte bara god inne i affären. På den här 
tiden kunde föräldrar ringa upp och be affären skicka över ett par lämpliga 
modeller av till exempel pjäxor till barnen. Man kunde till och med få skorna 
provade hemma av medföljande personal från lagret. De skor som passade 
och som man ville behålla debiterades, medan övriga återtogs. Det är vad jag 
kallar service! (2005:14) 

Skoköpen i denna affär gick så till att kunden satte sig ner och talade om för 
biträdet vad den ville ha, varefter biträdet gick och hämtade några kartonger 
med skor som kanske skulle passa. Man hade särskilda pallar där biträdet 
satt och provade sko efter sko på kundernas fötter. Var det ingen sko som 
stämde med kundernas önskemål, fick biträdet hämta nya storlekar och 
modeller. ”Det kunde bli många skokartonger och om kunden var av det 
kräsnare slaget blev det kanske ändå ingen affär”, skriver Karlsson 
(2005:14). Det är lätt att föreställa sig att det också kunde bli många samtals-
sekvenser och långa samtal när kunderna betjänades på detta vis. 

4.2 Självbetjäning 
Det så kallade självvalssystemet infördes med varuhusen vid tiden mellan 
första och andra världskriget. Detaljhandeln i Sverige dröjde ett tag innan 
man tog efter systemet. Den första självbetjäningsbutiken inom koopera-
tionen invigdes 1947 och låg vid Odenplan i Stockholm. Samma år startades 
den första Ica-anslutna självbetjäningsbutiken, i Skellefteå. Drygt tio år 
senare hade denna butikstyp slagit igenom på bred front i Sverige. Om-
vandlingen gick snabbare här än i något annat europeiskt land och 1958 
fanns det 4 000 självbetjäningsbutiker. Det innebar en självbetjäningsbutik 
per 1 800 invånare, vilket kan jämföras med Tyskland som hade en per 
3 400, eller England som hade en per 10 200 invånare (Bengtsson 1959:17). 
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Framväxten av denna nya butikstyp inom livsmedelshandeln – de s.k. snabb-
köpen – hängde samman med branschens intresse för butiksrationaliseringar 
och var ett led i den automationsprocess som pågick i större eller mindre 
omfattning inom näringslivet (1959:57). Med denna nya produktorientering 
kom kunden ur fokus inne i butiken. Mycket av den varukännedom som 
tidigare överförts i samtal med biträden fick kunden nu söka på egen hand. 
Från handelns sida framhöll man dock gärna att självbetjäningssystemet 
framför allt innebar stora fördelar för kunden (Schulz-Klingauf 1961:49). 

Självbetjäningen bröt igenom framför allt i livsmedelsbutiker, och det är 
förändringarna inom denna del av handeln som behandlas i detta avsnitt. I 
många andra detaljhandelsbutiker levde den personliga betjäningen kvar, 
även om man också i sådana började göra vissa rationaliseringar. Det visar 
exemplet med skoaffären i Lund, som nämndes i det förra avsnittet. År 1961 
införde man där ett system som kallades förval. ”Det innebar att man hade 
en modell av varje sko uppe för kunderna att titta på. Nu slapp expediterna 
hämta ett antal skokartonger till kunderna varje dag”, konstaterar Karlsson 
(2005:14). Under 60-talet försvann också cykelbuden. Först ersattes de av 
moped- och bilbud, och senare slutade man helt med skoleveranserna till 
hemmen.  

Självbetjäningssystemet skapade tillsammans med det växande varu-
utbudet från 50-talet och framöver ett ökat behov av konsumentupplysning 
(NE, band 11, s. 284). Utgivningen av handböcker i kundbemötande glesnar, 
samtidigt som konsumenterna blir en viktigare målgrupp, att döma av den 
ökade andelen publikationer som riktas till kunder.27 En sådan var Kund och 
butik (Bengtsson 1959), med en baksidestext som meddelar att denna ”lätt-
smälta orientering kring detaljhandeln och varupriserna” kommer att göra 
läsaren till ”en ytterst sakkunnig butiksbesökare”. Från Husmoderstjänsten 
utgav man småskrifter med liknande titlar: Vi går och handlar: praktiska 
kund- och köpråd och Köpa rätt – men hur i början av 60-talet.28 Här hittar 
man artikelrubriker som ”Att välja rätt i kyldisken”, ”Vad husmor bör veta 
om TV” och ”Hur undvika misstag vid köp av kokkärl?” Den vid tiden väl-
kända journalisten och husmorsvännen Ria Wägner anger tonen i en av sina 
spalter: 

Vid vandring i okända marker och svår terräng behöver man en kompass. I 
varuvimlet heter kompassen kunskaper, som vi bl.a. får genom konsument-
upplysning i alla dess former. Ett strå till stacken vill vi dra med denna lilla 
skrift. (Kund i dag; Bengtsson 1961:3) 

Talet om kundernas behov av kompasser vittnar om biträdets tillbakadragna 
roll som samtalspartner i butikslandskapet. När butikssamtalet blir ett mindre 
                          
27 Exempelvis har anställda inom kooperationen inte försetts med någon moderniserad efter-
följare till den tidigare så flitigt utgivna Biträdeshandboken. Den femte och sista upplagan 
gavs ut 1949. 
28 Husmoderstjänsten var Köpmannaförbundets organisation för konsumentupplysning. 
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viktigt försäljningsinstrument, avtar också butiksledningens intresse för 
normering av kundbemötande. Det kan förmärkas i personalutbildningen. År 
1949, när en av de intervjuade gick en kurs i försäljningsteknik i Köpmanna-
institutets regi, låg tyngdpunkten på kundkännedom. Tjugo år senare, när 
hon gick en liknande kurs av samma kursanordare, stod endast varukänne-
dom på programmet. I litteratursökningen var Ica-tidningen den enda pub-
likation jag fann som var riktad till butiksbiträden under 60-talet. I senare 
skrifter, framför allt de som genomsyras av ”kunden i centrum”-ideologi på 
80- och 90-talet, kan man läsa att kunden glömdes bort under självbetjän-
ingens första decennier, men det var en effekt man gärna blundade för i 
skrifterna från tidigt 60-tal. I stället framhävdes fördelarna för kunden. 

Butikschefer som funderade på att ”göra om sin butik efter moderna 
principer”, kunde i handboken Självbetjäning: en ny väg till kunden (Schulz-
Klingauf 1961:236) läsa att SB (dvs. självbetjäning) aldrig får betyda ‘ingen 
betjäning’. ”Som redan sagts finns det i en SB-affär mer tid och tillfälle till 
naturlig kontakt med kunden. Detta bör köpmannen utnyttja för att kunna 
binda kunden till sin butik.” (1961:49) Det betonas också att man bör hälsa 
på kunderna – och om möjligt även nämna deras namn: ”Att bli tilltalad med 
sitt namn gör varje människa gott. Det skapar kontakt mellan kunden och 
affären. Av den anonyme kunden blir ingen stamkund.” (1961:191) Stor-
marknader började byggas redan vid 60-talets början, men att detta skrevs 
utan tanke på storskaliga matvarubutiker, kan utläsas av anvisningarna för 
hur man fick reda på kundernas namn.29 Om det inte framgått i samband med 
hemsändning av varor eller genom presentation, var ett sätt att lyssna efter 
hur andra kunder tilltalade henne. En annan utväg var att fråga grannar eller 
vänner till kunden (1961:191). 

Att det fortfarande ansågs viktigt att hälsa på kunden framgår av en täv-
ling mellan några biträden, ”Vem är snabbast i kassan?”, publicerad i Ica-
tidningen (4/66). Utebliven hälsning gav minuspoäng! 

En organisatorisk faktor som bidrog till att den personliga kontakten med 
kunden kunde upprätthållas, var att kassaarbetet i snabbköpens barndom till 
stora delar sköttes manuellt. Från min egen barndom på 50- och 60-talet 
minns jag att det var snabbköpskassörskan som tog upp varorna ur kund-
korgen, läste av prislappar, vägde och prissatte vissa typer av varor, och 
knappade in priset på kassaapparaten. Kassörskan arbetade stående; nya 
normer om att kassörskan skulle ges möjlighet att sitta togs fram 1967, enligt 
en tillbakablick på kassaarbetet i Årsträning: Nytändning (1978:40). Kunden 
fick också hjälp att packa ner sina varor. Det kallades för säckning eller 
säckningshjälp (Ica-tidningen 4/66 s. 64). Men även om kunderna befann sig 
förhållandevis länge mittemot kassabiträdet, är det ändå givet att genom-

                          
29 Uppgiften om när stormarknader började byggas hämtad från KF:s webbsidor, om konsu-
mentkooperationens historia. 
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snittssamtalen blev kortare när köpen inte längre sköttes över disk. Det 
ligger i självbetjäningens idé. 

I Kurs för butikschefer (Lindblad 1959) finns en kort, inramad text som 
tar upp lämpliga sätt att inleda och avsluta samtal, under rubriken ”Om 
kundbetjäning i snabbköp”. Där får man veta att kunderna trivs bäst med att 
få ströva omkring och handla som de önskar. Om en kund ändå skulle vilja 
ha hjälp med att hitta en vara syns det nästan alltid på henne, och för sådana 
situationer ges läsaren följande råd: 

Inled då samtalet med God dag” (eller en bugning) och ”Kan jag stå till tjänst 
med något?”. Hjälp kunden genom att gå före henne och visa henne var varan 
finns. Om varan fordrar aktiv försäljning, eller om kunden uppenbarligen 
önskar diskutera inköpet, fortsätter du betjäningen. Avsluta den t.ex. med 
”Var så god och se er omkring! Det är kanske något mera damen behöver!” 
Följ inte kunden till kassan, ty då hindrar du henne från att köpa mera! 
(Lindblad 1959:48) 

Dessa kortfattade råd om samtalande i snabbköpsbutiken tycks vara ett 
undantag. Det nyss citerade avsnittet inleds med påpekandet att varorna i 
princip säljer sig själva i en självbetjäningsbutik. Fast helt på egen hand 
sålde de sig inte. Reklamen, eller ”PR-arbetet”, skulle med tiden få allt större 
betydelse för försäljningen. Boken Sälj genom PR (Stääv 1962:60) före-
språkar presentationstavlor med foton av butikspersonalen och uppgifter om 
vars och ens ansvarsområden. Även om kunder vid det här laget lärt sig 
systemet med att ”plocka själv”, kan de behöva få tala med någon ”för att få 
vissa frågor utredda – en beställning eller en kvalitetsfråga”. Om kunden då 
har oturen att jämt träffa fel person, kan affären skapa motståndare till 
snabbköpsidén ”vilket till och med kan innebära att vi mister en medlem/ 
kund”. Boken belyser god och dålig PR genom att redovisa ”21 PR-fall”. 
Där beskrivs bl.a. en detalj som inte bör försummas i butiksarbetet: leendet. 
Författaren tar Mona Lisa som exempel och påpekar att hennes charm ligger 
i leendet. ”En trumpen Mona Lisa hade knappast haft samma framgång, trots 
konstnärens skicklighet”:  

Le därför. Le, även utan att mena det, ty det är svårt att vara ohövlig, butter, 
bitsk, argsint, sur eller trumpen, om man bär ett litet leende på läpparna. 
Egendomligt nog blir man nämligen påverkad av sitt eget leende. (Stääv 
1962:84) 

Dock var propaganda för leenden inte nytt som fenomen. Det förekom råd 
till biträden om att le redan på 40-talet, med uppmaningen ”keep smiling”, i 
Ica-tidningen (3/46 s. 34). På 50-talet använde samma tidning en bild av 
artisten Carl-Gustav Lindstedt i en kampanj för leendet (9/56 s. 29). ”Den 
som har lätt för att le har lätt för att sälja”, hette det i ett annat nummer av 
tidningen (11/56 s. 26). Lite mindre krasst uttrycktes samma budskap i 
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Arbetet i butiken (Speceri) (1953:50): ”Ett vackert leende betyder ofta mer 
än många ord och får kunden att trivas i butiken.” 

Men med eller utan leende biträden, kom kundbetjäningen i skuggan för 
varuexponeringen och reklamen, och det bör ha inneburit en omvälvning av 
biträdesyrket. Språkligt samspel blev en mindre väsentlig del i arbetsinne-
hållet, vilket belyses av ett citat ur Självbetjäning: en ny väg till kunden: 
”Viktigare än kontakten mellan kund och rådgivare är kontakten mellan 
kunden och varan! Varan övertar själv ’försäljningsfunktionen’. Inga skrank-
or mellan kunden och varan.” (Schulz-Klingauf 1961:188) Nu hade alltså bi-
trädet reducerats till ett hinder för försäljningen. Men tanken att varor kan 
tala var inte helt ny. En av handledningarna från tidigt 50-tal förkunnar att 
”försäljningsöar eller intressecentrum”, skapas i akt och mening att få igång 
en sorts inre dialog hos kunden, till exempel genom masskyltning av kon-
serverade ärtor: 

På det viset har du byggt upp en skyltning som underförstått säger till kunden 
… ”Konserverade ärtor, fru Karlsson – det måste vara något speciellt med 
dem. Stanna och titta på dem åtminstone – det tar bara ett ögonblick. Det här 
måste vara något speciellt bra – annars skulle inte handlaren framhålla dem 
på det sättet!” (Vad du bör veta om butiksarbetet 1953:57) 

En slutsats man kan dra om hur samtalen kan ha låtit i snabbköpen är att 
övertalande försäljning inte längre var ett utmärkande drag. Det framgår 
också av en tillbakablickande reflektion under rubriken ”Butiken som blev 
en säljmaskin”, i boken Att vara kund: 

– Får det kanske lov att vara något mera? Vi har just fått in finfina äpplen. 
Personlig försäljning, merförsäljning, på det viset var ett konkurrensmedel 
som det föll sig naturligt att använda i butiken av traditionell form, där 
expediten stod bakom en disk och undan för undan plockade fram de varor 
kunden bad om. 

Kassörskan i självbetjäningsaffären kan inte gärna ställa en sådan fråga. 
[…] Självbetjäningsaffärens och varuhusets naturliga konkurrensmedel är i 
stället exponeringen, sättet att visa upp varorna för er. (Petersson & Petersson 
1970:118) 

Ändå blev merförsäljningsfrågor inte helt utmönstrade till följd av själv-
betjäningen, som citatet ger sken av. Frågan Var det bra så? användes t.ex. i 
varuhusets kassadisk på 70-talet, enligt en av mina intervjuade pensionärer, 
men då med en annan funktion. Den hade ett dolt budskap. Den gav kunden 
möjlighet att fundera över om det inte fanns några fler varor, som kunden 
glömt eller gömt, under en barnvagn till exempel. Som framgick av citatet 
om kundbetjäning i snabbköp (Lindblad 1959:48), rekommenderades dess-
utom en uppdaterad variant av en merförsäljningsfråga, i påståendeform: 
”Det är kanske något mera damen behöver!”, som skäl för erbjudandet ”Var 
så god och se er omkring!”. Då lämnar jag därhän att det förslaget kan miss-
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tänkas vara en skrivbordsprodukt, författad som motvikt till tendensen att 
låta kunden klara allt på egen hand. 

Ytterligare ett belägg för butikssamtalets obetydliga roll vid denna tid ger 
artikeln ”Kassörskeskolan” i Ica-tidningen (4/66). Det är en lång artikel med 
25 tips till oerfarna kassörskor. Illustrationerna består av fotografier av olika 
situationer i kassan, hämtade från ett bildband. I texten nämns ingenting om 
samtal med kunder, förutom rådet att överlämna reklamationer till chefen 
och kommentaren att ”säckningshjälpen tackar kunden för besöket”. 

Eftersom butikssamtalet har huvudrollen i denna historiska bakgrunds-
beskrivning, kan införandet av självbetjäningssystemet framtona som en 
entydigt negativ, antihuman företeelse. Med snabbköpen hade kundtypen 
”diskhängaren”, som vi minns från 40-talet, blivit berövad både disk och 
sällskapsrum. Men samhällsförändringarna bör ha gjort pratglada kunder 
mer och mer sällsynta. Förvärvsfrekvensen ökade, och hemmafruarnas uttåg 
ur hemmen började ta fart, för att sedan kulminera på 70-talet (Axelsson, 
1992:1). Kunderna fick mindre tid att gå och handla och blev rimligen 
mindre benägna att använda butikerna som en plats där man kunde få dagens 
pratstund.  

Butikssamtalets minskade betydelse för försäljningen innebar också lätt-
nader i interaktionen, för båda parter. Att biträdet inte längre fungerade som 
förmedlande länk mellan kunden och varan fick bland annat till följd att 
säljsituationen inte blev lika känslig. Mindre möda måste ägnas åt ansikts-
skyddande arbete. På 40-talet visades priserna sällan. System för prismärk-
ning infördes först på 50-talet. Frågan om en varas pris hade tidigare varit ett 
ömtåligt ämne, och tidskrävande dessutom. Enligt en äldre norm gick det 
inte för sig att fråga en kund hur mycket en vara fick kosta: ”Säg aldrig det!” 
(Henell 1944:73). I stället skulle biträdet, om en kund t.ex. bett om kaffe-
koppar att ha till vardags, plocka fram en sort i den prisklass som biträdet 
bedömde som passande för kunden, två sorters koppar i en dyrare och två 
sorters i billigare utförande. Sedan skulle de visas i den ordningen för 
kunden. ”Under tiden har i åtta fall av tio kunden frågat efter priset.” 
(1944:74) Om det tidigare i specerihandeln var aktuellt att föreslå exempel-
vis en tesort fick biträdet aldrig nämna den som kostade minst. Det ansågs 
pinsamt. Den sortens hänsynstagande försvann under självbetjäningstiden; 
nu gick det bra för kunden att köpa det billigaste utan att bli generad (Quinn 
1992:24f). 

4.3 Service som konkurrensmedel 
Service och kundservice visar sig vara fruktbara sökord till publikationer 
från 80-talet och början av 90-talet.30 I Vår tidning (16/82) presenteras den 

                          
30 Dessa sökord gav fler träffar än exempelvis butik, butiksarbete och handelsteknik. 
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nystartade Serviceskolan, som ”en kraftfull ‘servicesatsning’ till alla anställ-
da” inom konsumentkooperationen. Servicefrågan bedömdes som central 
bl.a. av det skälet att de flesta av de anställda hade fått anställning under 
‘självbetjäningsepoken’, och att många därför saknade ”kunskap om servi-
cens betydelse i säljarbetet”. (Här kan noteras att benämningen själv-
betjäningsepoken ger sken av att självbetjäningen blivit historia.) Ett annat 
skäl som anförs är att ”alla tecken tyder på att service och kundbemötande 
blir nästa stora ‘konkurrensverktyg’”. Liksom i det föregående avsnittet är 
det livsmedelshandeln som står i förgrunden i detta avsnitt.  

Idén om service som ett konkurrensmedel hade materialiserats tidigare. 
Införandet av delikatess- och ostdiskar var ett uttryck för ett nyvaknat in-
tresse för personlig service. Sådana bemannade diskar hade återuppstått som 
öar i självbetjäningshavet och blivit mer vanliga i de livsmedelshallar som 
öppnats vid slutet av 60-talet (Petersson & Petersson 1970:122). En påtaglig 
trend under 80-talet var att de större självbetjäningsbutikerna utökade den 
manuella försäljningen av färskvaror, uppger Praktiskt butiksarbete (1-2/91, 
s. 55). Den servicesatsning som nu stod på dagordningen tycks inte minst ha 
handlat om en förändring av servicepersonalens tänkesätt. I mina intervjuer 
med biträden, och i diskussioner om införandet av kassörskornas obligator-
iska hej (se 4.3.1), nämns ibland flygbolagschefen Jan Carlzons namn. I 
egenskap av utåtriktad och folklig chef, och som författare till boken Riv 
pyramiderna! från 1985, blev Jan Carlzon en symbol för det nya service-
tänkandet. Biträdena har minnen av att de fått gå på ”charmkurser” i dennes 
anda. I en jubileumsskrift från Handelns arbetsgivarorganisation presenteras 
hans servicebudskap så här: 

Det gäller för alla som sysslar med affärsverksamhet – oavsett om det handlar 
om att driva en livsmedelsbutik eller ett flygbolag – att inte utgå från den 
egna verksamheten och de egna behoven. Felet man då gör är att man frågar 
sig: Vad är det jag vill att kunden ska göra? Istället måste man ställa sig 
frågan: Vad är det kunden vill att jag ska göra? (Serviceföretaget i framtiden, 
1980:28) 

I enlighet med denna ideologi blev ”kunden i centrum” ett slagordsmässigt 
begrepp. Utgivningen av böcker och amerikanska videofilmer på temat 
”kundservice” får ett uppsving runt 1990 och ger intryck av en massiv ser-
vicekampanj.31 En bok som flera refererar till var Crowning the customer, av 
den irländske ekonomen och supermarkethandlaren Feargal Quinn. Den gavs 
ut på Ica-förlaget under titeln Kunden är kung (1992). Quinn, som var en 
flitigt anlitad talare vid internationella detaljhandelskonferenser och heders-
doktor vid universitetet i Dublin, ger följande kortfattade beskrivning av 
utvecklingen inom handeln: 

                          
31 En sökning i Arkivet för ljud och bilds databas på sökordet kundservice visar att det under 
90-talet också getts ut ett stort antal pedagogiska videofilmer på detta tema.  
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Under 60- och 70-talet hade näringslivet mycket annat än sina kunder i 
tankarna. […] tjänsteföretagen blev mer och mer systemorienterade. Den 
snabba tekniska utvecklingen gjorde de här tendenserna ännu mer markerade. 
(1992:16) 

Som motvikt mot dessa tendenser förde Quinn fram kundorienterade idéer, 
bl.a. om manuell service och bageri i butiken. Det gällde att erbjuda sådant 
som får kunden att återkomma. Quinn refererar i sin tur sina idéer till boken 
In search for excellence, som gett ”den internationella affärskulturen ett nytt 
synsätt praktiskt taget över en natt. Service snarare än pris skulle bli den 
avgörande konkurrensfaktorn i vår bransch”. 

Anglosaxiskt inflytande märks också i boken Service från A till O 

(Holmberg 1989), som har ”Kunden i centrum” i sin logotyp. I boken finner 
man bl.a. tio regler för god service, t.ex. att kunden bör ägnas total upp-
märksamhet och att servicegivare inte ska försumma de ”betydelsefulla 30 
sekunderna, då kunden bildar sig en uppfattning om oss”. Reglerna är formu-
lerade av Karl Albrecht, ”en internationellt känd psykolog” och författare till 
flera böcker om service management.32 Reglerna, som också finns belysta i 
en videofilm, avslutas tidstypiskt: ”Må bra! Sköt om dig själv” (1989:11). 

I välkomsttalet till ett seminarium betitlat ”Kunden i centrum”, använde 
talaren ett citat från betjäningsbutikens dagar, för att understryka vikten av 
kundvårdande åtgärder. Citatet hade han hittat i Ica-tidningen av årgång 
1945. 

Genom att hälsa på alla kunder och gärna lära sig stamkundernas namn får 
man dem att känna sig välkomna. Och att leda kunden ända fram till varan 
och inte nöja sig med en pekande hänvisning är ett annat sätt att skapa trivsel. 
(Praktiskt butiksarbete 1–2/96 s. 27) 

Ordet kund definieras på första uppslaget i ett utbildningsmaterial för butiks-
ledare, från 1990. Det är en definition bestående av nio punkter. Av dem 
som citeras här utgör de tre första punkterna essensen av ”kunden i cent-
rum”-tanken, även om det uttrycket inte förekommer i just detta material. De 
tre senare punkterna i citatet visar ett önskat förhållningssätt i interaktionen 
med kunden.  

− Kunden är den viktigaste personen i butiken. 
− Kunden är inte beroende av just vår butik – det är vi som är beroende 

av kunden. 
− Kunden är inte ett avbrott i vårt arbete – utan syftet med det. 

[- - -] 

                          
32 ”Det som internationellt går under benämningen service management kan påstås vara den 
inriktning som i störst utsträckning står för förmedlandet av rekommendationer angående hur 
man på bästa sätt bedriver tjänsteverksamhet. Service management-forskningen betonar kraft-
igt betydelsen av att uppmärksamma kundens angelägenheter och tillgodose dennes skiftande 
önskemål, behov och krav.” (Ivarsson 2005:9) 
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− Kunden är inte torra fakta – det är en människa med tankar och 
känslor som vi själva. 

− Kunden är inte någon man tvistar med eller gör sig viktig inför. 
[- - -] 

− Kunden förtjänar den artigaste och mest uppmärksamma behandling 
man kan ge. (Butiksledarutbildning; Gothnier m.fl. 1990:1) 

Läsaren får veta att definitionen kommer från USA, men att den gäller i hög 
grad också här i Sverige. ”Den bör du ha för ögonen i ditt dagliga jobb och 
som ledare bör du också se till att dina medarbetare arbetar för att leva upp 
till de krav den ställer på hela butikslaget.” De blivande butiksledarna ser-
veras därefter sex grundregler för kundkontakt. Den första gäller den verbala 
interaktionen, och går ut på att samtalets trafikregler bör respekteras. Butiks-
företrädaren uppmanas att inte prata samtidigt som kunderna, utan ha 
tålamod och inte avbryta ”i onödan”. Användningen av uppbackningssig-
naler uppmuntras: ”Visa att du lyssnar genom att skjuta in ord som ’ja’ och 
’jag förstår’.” I lyssnandet ingår också att man ställer frågor om man inte 
uppfattar allt, och gärna ”summerar, så att kunden vet att du fattat rätt” 
(1990:2). 

De båda nyss anförda exemplen väcker tankar om ett nostalgiskt drag i 
serviceandan i 80- och 90-talstappning. De föranleder också en reflektion om 
intertextualiteten i utbildningsmaterial. Det är ett misstag att tro att alla tank-
ar är exklusiva för den tid då publikationerna kommit i tryck och att alla 
texter är nyskrivna. Inte minst har genomgången av Ica-tidningen visat att 
återanvändning av äldre material inte är helt ovanligt. En beskrivning som är 
nära nog identisk med de nio punkternas definition av kund stod att läsa i 
Ica-tidningen av årgång 1953. Det framgår av en tillbakablick i Praktiskt 
butiksarbete 2/81, presenterad under vinjetten ”Gamla sanningar som lever 
än”. I 50-talstexten inleds punkterna i obestämd form, ”En kund är …”, och 
punkterna avslutas med följande kommentar: ”Lite tillspetsat kan man säga 
att kunden är både köpmannens och medarbetarnas arbetsgivare. Utan 
kunder kan naturligtvis ingen butik överleva.” Själva ”kunden i centrum”-
tanken var således inte heller ny. 

Direkta rekommendationer om hur biträden bör uttrycka sig finner man 
inte mycket av i 80- och 90-talslitteraturen. Åtminstone har inte jag kunnat 
hitta några direkta propåer till biträden om att de ska säga hej till varje kassa-
kund eller avsluta köpen med Ha en bra dag och liknande. Det pedagogiska 
upplägget i studiematerialen är i stället att normer överförs i dialogform. 
Övningsuppgifterna består av diskussionsfrågor. Sådant är upplägget t.ex. i 
Kundservice: Handel (Hildén 1990), som riktar sig till ”kassörskor, butiks- 
och lagerpersonal”. I denna arbetsbok från AMU läromedel finns också ett 
underlag för diverse rollspelsövningar. Att det är butikspersonalens tänkesätt 
som ska påverkas inför interaktionen med kunden framgår av baksides-
texten: 
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Ett företag kan satsa mycket pengar på allahanda finesser för att göra ett gott 
intryck på kunderna. Men bra service är inte bara fråga om ett elegant yttre. 
Till stor del handlar det om känsla och ett sätt att tänka. Det är därför du är så 
viktig. Det är du och dina arbetskamrater som skapar stämning, atmosfär och 
ger företaget dess personlighet. 

En enstaka tilltalsrekommendation, om att tilltala kunderna med förnamn, 
har jag hittat i Praktiskt butiksarbete (10/97 s. 47), ett temanummer om 
kundservice. I en artikel som andas både nostalgi och realanpassning konsta-
terar man att hej, tack och välkommen åter, ”om ens det, är det enda många 
kunder hör idag på sin väg genom butiken”. Denna sparsamhet med ord be-
finns beklaglig: ”Det är synd, för många skulle uppskatta att få sig en prat-
stund på vägen, känna att någon tar sig tid att lyssna och tar till sig deras 
synpunkter. Det behöver inte ta så lång tid och i slutändan blir butikens vinst 
stor.” Artikeln fortsätter med en återblick på svunna tider ”när butikerna var 
små och köpen skedde över disk”. Då var det ”både naturligt och möjligt” att 
tilltala kunderna med namn. Men helt omöjligt är det inte i dag heller, visar 
ett råd i en annan del av tidningen: 

Betalar kunden med kort av något slag, släng ett öga på kortinnehavarens 
namn. Avsluta sedan besöket med exempelvis ”Tack Eva och välkommen 
åter!” Gissa om kunden blir förvånad och hedrad. (Praktiskt butiksarbete 
10/97 s. 39)  

Förslaget att använda förnamnet, ett tilltal som i äldre tider användes asym-
metriskt (se 4.4.1), lämnas tyvärr okommenterat i temanumret om kund-
service. Detta inslag i modern försäljarjargong vore annars värt att uppmärk-
samma, inte minst då det visat sig vara en intimitetsmarkör som delar av 
befolkningen definitivt inte uppfattar som hedrande (se t.ex. Mårtensson 
1986:66; Einarsson 1992:48; Josephson 2004:98). Samma avskedsfras, utan 
förnamnstilltal, rekommenderades på 70-talet som ”den självklara meningen 
som såväl kassörskan som säckhjälpen säger efter att ha lämnat över växeln/ 
eller varorna” (Årsträning: Kundkontakt 1974:10.2.2). En annan avskedsfras, 
som en av mina intervjuade pensionärer berättar om, apropå förekomsten av 
fasta uttryck i butiker, var något som hennes närmaste chef på varuhuset 
försökte införa i början av 90-talet. Inspirerad av någon utbildare ville han få 
dem att säga tack för att du handlat på [varuhusets namn]. ”Men då var det 
stopp! Mycket har vi tackat kunderna för och hjälpt dem med, men att stå i 
kassan när flera kunder står i kö och säga tack för att du handlat … åh, nej! 
Men chefen stod själv i kassan ibland vid lunchrusningen och då sa han det 
själv. Kunderna sa inget, men man såg vad de tyckte.” 

Motståndet mot vad det intervjuade biträdet och hennes arbetskamrater 
uppfattade som överdrivet kundfjäsk väcker frågor om vilket genomslag ser-
vice management-inspirerade kampanjer kan ha haft i det praktiska arbetet. 
Genom en intervju med ett butiksbiträde och klubbordförande på en stor-
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marknad, har jag fått en inblick i hur ett rutinerat butiksbiträde har uppfattat 
förändringarna inom handeln, närmare bestämt inom konsumentkooperation-
en i Göteborg. Hennes berättelse visar att ”kunden i centrum”-tanken slagit 
rot och efterhand vunnit gehör hos personalen: 

– Jag var med redan på 60-talet. Då var det lite striktare i butikerna. Då sa 
man god dag, eller var tyst. I den gamla Konsumskolan, där jag gick våren 
1970, var det också strikt. Där fick man lära sig hut och vett och etikett. Inget 
nagellack och inget tuggummi. Och läraren var sträng. Men sedan kom 
stormarknaderna och med dem hade självbetjäningstanken drivits till sin 
spets. Nu fick kunden klara sig helt på egen hand. Efter att ha jobbat i en 
vanlig Konsumbutik började jag på en stormarknad, när den öppnades 1975. 
Nu bestod mina arbetsuppgifter i att få upp prylarna och ta betalt. På den lilla 
Konsumbutiken hade man kunnat prata lite med kunden, men i slutet av 70-
talet krävdes ingen servicekänsla. Det var ingen som såg saken från kundens 
perspektiv, även om personalen kunde notera sådant som att vissa kunder 
brukade spana efter ”sin” kassörska. Många var ensamma och för en del var 
kanske det hastiga lördagssamtalet med kassörskan veckans enda samtal. 

Så i början av 90-talet, då hände nåt. Då fick vi hit en tjej som var så 
himla serviceminded. Hon sa sånt som välkomna hit till min kassa, ha en 
trevlig dag och välkommen tillbaka. De andra kassörskorna sa ingenting men 
tänkte desto mer. Något så insmickrande hade vi aldrig hört. Men cheferna 
var imponerade. Hon var en föregångare, tycker jag i dag. Numera är det 
mycket mera så. Nu ska man vara trevlig och artig. ”Kunden i centrum”, är 
det som gäller. Det beror på att konkurrensen är hård. Vi vet att det är kunden 
vi lever på, något som tidigare var fullständigt främmande för en del. Det här 
”kunden i centrum”-tänkandet har bland annat fört med sig att det görs 
kundundersökningar och kundanalyser. Kunderna får svara på frågor om hur 
de trivs i butiken och vad de anser om personalen. Det har blivit en väldig 
förändring. Man tränas i servicetänkande, får gå på utbildningar och är 
medveten om kunden på ett helt annat vis än man var förr.33 

En del kunder tycks ha gjort en egen tolkning av ”kunden i centrum”-prin-
cipen. Att det finns kunder som uppträder egocentriskt och arrogant mot 
butiksbiträden har flera av de intervjuade gett uttryck för. Det är det värsta i 
jobbet, anser ett kassabiträde i yngre medelåldern som arbetar i livsmedels-
butiken där jag brukar handla. Den ligger i ett innerstadsområde i Stock-
holm, med en socialt välanpassad kundkrets. En kväll i denna butik står en 
kund framför mig i kassakön och river ut några rabattkuponger ur ett reklam-
blad. Han tar god tid på sig innan han lämnar fram dem, fransiga och skrynk-
liga, till biträdet. ”Kuponger måste vara bland det värsta i ditt jobb”, säger 
jag deltagande till biträdet när han gått. 

– Oh nej, kuponger är ingenting. Det värsta, om du frågar mig, det är när man 
får ta emot skäll för precis allt i den här butiken. Och utanför också, ibland. 
Här sitter man still, en bra bit lägre än kunden, och här kan man bli måltavla 
för precis allt. Så kuponger är en smal sak i sammanhanget. Jag kan väl säga 

                          
33 Telefonintervju med ett biträde på en stormarknad, sep -99. 
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att jag har fått lära mig att stå ut med förolämpningar, men det är inte lätt. Jag 
kan gå hem i ibland från jobbet med elaka kommentarer från kunder surrande 
i huvudet. De kan säga precis vad som helst, de betraktar en inte som en 
människa när man sitter här, utan som en robot. Ja, det har jag förresten fått 
höra också, att jag ser ut som en robot, men att jag inte jobbar som en.34 

När den numera väletablerade konventionen att kassabiträden säger hej till 
varje kund kommer på tal i en av intervjuerna, associerar även de pensioner-
ade biträdena till ordet robot. ”I dag säger kassörskorna hej som automater 
eller robotar, i stället för att nicka. Det kommer inte från hjärtat.” Men det är 
fullt förståeligt, enligt de intervjuade, eftersom klimatet i butikerna har hård-
nat. Deras uppfattning är att tempot och stressen har ökat, och att kunderna 
blivit aggressivare, samtidigt som personalstyrkan minskats. I följande av-
snitt ska jag hålla mig kvar i kassan, med hälsningsordet hej, som även det 
kan förstås som ett uttryck för 80- och 90-talens servicetänkande. 

4.3.1 Hälsningsordet hej  
Den sydsvenske språksociologen Jan Einarsson (1992:47) har vittnat om sin 
förundran vid mötet med stockholmsk försäljningskultur, när han i slutet av 
80-talet besökte en pressbyråkiosk i huvudstaden. Han gjorde som han var 
van vid och beställde rakt på sak det han ville köpa, men då spände expe-
diten ögonen i honom och svarade med ett uppfordrande Hej!. Först sedan 
han svarat hej och upprepat sin beställning, blev han snabbt och vänligt 
expedierad. 

På så sätt fick jag upp öronen för den språkhistoriska normförändring som nu 
tycks ha skett. Även de mest stressade snabbköpskassörskor på landsorten 
tittar numera upp och säger Hej!, innan de tar itu med varorna på det löpande 
bandet. 

Hälsningsritualer som den i pressbyråscenen tolkar Einarsson som en åter-
gång till gamla mönster, före snabbköpens tid: 

Expediten: God dag! 
Kunden: God dag! 
Expediten: Vad får det lov att vara? 

Mönstret, som ”intressant nog fortfarande tillämpas när barn leker affär”, har 
numera komprimerats till det mer tidsenliga hej, som alltså kommit att be-
tyda ”God dag! Vad får det lov att vara?”, menar Einarsson. Enligt denna 
beskrivning har hälsningsceremonin i butiker uteslutits under en period, för 
att sedan återuppstå i ny form. ”Detta återinförande sker ungefär samtidigt 
som det nya service-ni-et börjar uppträda” – dvs. någon gång vid mitten av 
80-talet (se 4.4.4). 
                          
34 Oplanerad samtalsintervju med ett kassabiträde i en Konsumbutik, okt -99. 
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Under senare år har Pressbyråns anställda fått utbildning i hur de ska 
betmöta sina kunder. När företaget startade sin utbildningskampanj, 1996, 
fick försäljarna lära sig att höla (= en akronym för Hälsningsord, Ögon-
kontakt, Leende, Avskedsfras), men några år senare lade man till en s.k. 
merfråga (”Något annat?”), och sedan dess förväntas försäljarna hölma 
(Josephson 2004:169f). Syftet med merfrågan är att ta reda på kundernas 
behov, uppger en av Pressbyråns utbildare, som också talar om att temat 
”gott uppförande gentemot kunder” diskuterades redan vid slutet av 80-talet, 
om än inte i organiserade former. Einarssons försäljare kan alltså mycket väl 
ha fått en muntlig instruktion om att inleda kundmötet med hej. Numera är 
reglerna strängare. Sedan år 2000 måste försäljarna ovillkorligen hälsa. Före-
taget anlitar s.k. mystery shoppers, som uppträder som vanliga kunder för att 
kontrollera att de anställda verkligen hölmar som de ska. ”De besöker alla 
våra butiker och tar tempen på hur vi beter oss”, som utbildaren uttrycker 
det.35 

Hälsningssekvensen hej – hej är ett dominerande drag i samtalsmönstret 
vid utgångskassan i mitt empiriska material. Möjligen är detta ett typiskt 
svenskt fenomen. I en artikel av Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i 
Köpenhamn, Ewa Svensson, kunde potentiella sommarturister, under vin-
jetten ”Så gör man inte här”, lära sig att det inte är brukligt att hälsa på 
kassabiträden i danska snabbköp:  

Jag minns hur jag i början på svenskt manér sa hej till den som satt i kassan, 
men detta i danska affärer så aparta beteende orsakade bara förvirring. Nu gör 
jag som danskarna. Det vill säga: Jag lastar snabbt mina varor på bandet […] 
Sedan – och här kommer skillnaden – går jag ut genom kassan. Väntar på 
varorna gör jag tillsammans med de andra i samma ärende utanför kassorna. 
[…] Betalningen sker också från samma ställe, inget med att stå mittemot 
kassörskan och utbyta några trevliga ord. (Dagens Nyheter 31/7 –99) 

Överlag tycks kassabiträden (och även de flesta kunder?) vara ense om att 
det normala är att man säger hej vid kassan. Det som dansken finner över-
flödigt tycks svensken betrakta som uttryck för vanligt hyfs.36 Varför kon-
ventionen att heja på okända såväl som kända kunder har fått ett sådant 
genomslag i Sverige är en fråga som bara delvis kan besvaras här. Frågan 
om när konventionen infördes och i vilket sammanhang kan inte heller få ett 
precist svar. För en språkhistoriker är detta inget förvånande. ”Var och en 
som sysslat med äldre talspråk vet ju att det i efterhand är näst intill omöjligt 
att tidsfästa när en speciell förändring först dyker upp och när den kan anses 
etablerad”, som Ulla-Britt Kotsinas (1991:165) påpekar i en analys av tid-
ningsrapportering om nya inslag i stockholmsspråket. De biträden jag inter-
vjuat har olika uppfattning. Några tror att hej:et vid kassan kom i bruk under 
                          
35 Telefonintervju 15/12 -04 med Karin Mattsson, utbildare vid Pressbyrån. 
36 Förhållandet illustrerades i DN-artikeln med en bild av Robert Nyberg (se denna avhand-
lings omslag). 
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80-talet, möjligen i samband med någon servicekampanj i Jan Carlzon-anda. 
Andra tror att det började på 70-talet, som en följd av du-reformen. Åter 
andra tror att det blev allmänt vedertaget först på 90-talet. Skriftliga rekom-
mendationer om att kassabiträden ska inleda varje kundmöte med att säga 
hej har jag inte funnit, utom i en artikel där det framgår indirekt. Det finns 
med som ett exempel på vad ledarskap för en kassaansvarig kan innebära: 

Det är ett ledarskap som omfattar allt från att i vissa situationer vara 
auktoritär, ’Här hälsar vi på alla kunder med ett Hej och ett leende’ till att i 
sann demokratisk anda tillsammans med gruppen diskutera fram de regler 
och rutiner som ska gälla i olika situationer. (Praktiskt butiksarbete 8/96 s. 
29) 

Av de kassörskor och butiksbiträden jag har talat med uppger några att de 
fått en muntlig instruktion från sina överordnade, men flertalet säger sig inte 
ha fått det. Vissa har införlivat normen och gjort den till sin egen: ”Jag 
tycker att man ska säga så för att det ska bli lite trevligt”, som en ung man 
med basebollkeps i en Konsumkassa uttryckte det. 

En efterlysning genom de handelsanställdas fackorgan Handelsnytt 
(11/99), ”När började vi heja i kassan?”, av Sven Åke Axelsson, har gett 
vissa ledtrådar, men svaret blir ändå approximativt: normförändringen 
skedde någon gång efter titeltilltalets försvinnande. Tio kassörskor från olika 
delar av landet har svarat mig på efterlysningen genom att ringa eller skriva 
brev. Tre av dem, från Skurup, Norrköping och Sandviken, svarar att de sa 
hej redan på 60-talet. En varuhuskassörska från Malmö skriver: ”På den 
tiden [1966] sa vi ’goddag’ till äldre kunder och ’hej’ till dem som var 
yngre”. Fem uppger att hej var allmänt förekommande under 70-talet. Dessa 
arbetade då i Västerås, Norberg, Borlänge och Östersund. Den femte arbe-
tade i en förortsbutik i Nacka. En gissning är att biträden från mindre 
samhällen berättar om bruket av ett folkligt hej, som mer haft karaktären av 
genuint hälsningsord. Ett biträde som flyttat från storstaden till en mindre 
anonym miljö gör en intressant jämförelse som stöder det antagandet: 

Jag minns mycket väl när jag började säga Hej! i kassan. Vi kom från 
Stockholm, hade jobbat på Metro i flera år, flyttade till Västerås i sep. 1974. 
Här hejade alla, både kunder och kassörskor. Jag minns att jag blev mycket 
förvånad när äldre kunder sade ”Du” till oss. Du-reformen hade slagit igenom 
snabbare här också. 

Den tionde och sista, från Norrtälje, tidsbestämmer fenomenet till tidigt 90-
tal. Hon berättar att hon just börjat på en stormarknad, och att hennes chef, 
”en ung kille, mycket duktig affärsman” varit ytterst angelägen om att kassa-
biträdena skulle säga hej. Även biträdet från Östersund uppger att hejandet 
infördes på order, men det var redan 1973, i en nyöppnad matbutik, där 
chefen var noga med att personalen skulle säga hej (och du). Och kassa-
biträdet, som var ”uppfostrad i en starkare disciplin”, tyckte att det var skönt. 
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För de övriga som svarat 60- eller 70-talet tycks normen vara självklar. De 
minns inte att det utgått några påbud. ”En trevlig kassörska tittar upp på 
kunden, tar ögonkontakt och säger ‘Hej’”, som en av dem uttrycker det. 

Svaren på efterlysningen visar alltså att det finns biträden runt om i 
Sverige som inte ser konventionen att heja vid kassan som en språkhistorisk 
normförändring av speciellt slag. De ser hejandet i kassan som något som 
kommit med det allmänna duandet. Visst stöd får uppfattningen om hej som 
ett uttryck för service management-tänkande ändå, i berättelserna från 
Norrtälje och Västerås. Och normen att kassabiträdet är den som säger hej 
först var åtminstine inte allmänt spridd på 70-talet, visar det sig, i Års-
träning: Kundkontakt (1974:4.4.10): ”Möt varje kund med en vänlig blick. 
Hälsa igenkännande […] Om kunden själv hälsar ’med ord’ – svara henne 
vänligt på liknande sätt.” 

För att borra vidare i frågan om varför biträdet hejar i kassan, kan man 
fundera över vilka olika funktioner hälsningsordet hej kan ha, utöver att vara 
en artighetsmarkör. En är den kontaktreglerande funktionen, dvs. att öppna 
kanalen för verbalt samspel med kunden. Om denna funktion berättade 
kassabiträdet på stormarknaden i Norrtälje. Hennes chef hade en baktanke 
med att man skulle säga hej till kunden. Han såg det som ett sätt att inleda 
affärstransaktionen och locka in kunden i ett samspel. Det skulle underlätta 
exempelvis vid komplikationer i kassan, eftersom en kund som man etablerat 
kontakt med har lättare för att överse med fel från butikens sida. En annan 
funktion, som framgår i mina analyser av kassasamtal (se kapitel 5), är att 
hej har en signalfunktion som ”grönt ljus”. Det är något biträdena säger i 
stället för exempelvis ”var så god, nästa” eller ”nu är det din tur”. Hej:et 
markerar en tydlig början på en interaktion och avgränsar kundmötena från 
varandra. 

Ytterligare en funktion kan kallas ekolodsfunktionen; av intervjuerna har 
jag blivit varse att hej också kan användas för att hjälpa biträdet att pejla in 
kunden. Det gäller kanske inte så mycket i kassan som när biträden har 
rörliga kontakter med kunder ute i butiken. Ett biträde i en klädbutik uppger 
att hon kan ana kundens önskemål efter sättet att säga hej. Kunder som 
hälsar skyggt eller pliktskyldigt vill klara sig själva. Om hej:et låter mer upp-
fordrande betyder det ”visst, hjälp mig du” eller ”ja, jag vill gärna ha din 
uppmärksamhet”.37 Ett annat biträde, i en sportaffär, berättar att sättet en 
kund säger hej på hjälper henne att få grepp om kunds personlighet: 

Om svaret bara blir ett kort hej så hör man på tonfallet att det är en kund som 
inte tycker om att man lägger sig i. Andra kan svara hej på ett glatt sätt som 
visar att de gärna vill ha kontakt. Man kan också höra om de är stressade, 
irriterade eller sura. Det är som ett ekolod, nästan.38 

                          
37 Intervju med ett butiksbiträde i en klädbutik, nov -99. 
38 Intervju med ett butiksbiträde i en sportaffär, maj -99. 
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Användningen av hälsningen som ett ekolod påminner om hur Biträdes-
handboken på 40-talet uppmanade biträden att studera nya kunder från första 
ögonblicket, och använda bl.a. rösten och sättet att hälsa som vägledning i 
”hur betjäningen skall utföras med hänsyn tagen just till den mest fram-
trädande egenskapen” (1949:257). Faktiskt har jag inte hört yrkesverksamma 
biträden ta avstånd från den ”nya” konventionen att heja på kunderna. Däre-
mot kan de klaga på stressade kunder som inte besvarar ett hej; då är det 
hälsningens sociala funktion som fokuseras. I rapportboken Kvinnor i butik, 
kvinnor på fabrik beskriver ett bensinmacksbiträde likartade upplevelser: 

Ibland blir jag upprörd över vad vårt samhälle har blivit. Folk jäktar och 
stressar till den grad att de glömmer att den som står där på andra sidan 
disken faktiskt är en människa med tankar och känslor precis som de själva. 
Det är till exempel många som inte hälsar. ’Hej’, säger jag. ’Vita Blend’ får 
jag till svar. Jättetrevligt. (Stenlund 1999:77f) 

Kundernas inställning ligger egentligen utanför mitt ämne, men kunder före-
faller inte vara lika odelat förtjusta i hejandet. Jag lät en grupp studenter göra 
en kort skrivuppgift på temat ”i kassakön”. Flera av dem skrev att de tog illa 
upp eller blev irriterade om hälsningen uteblev – någon såg däri ett samband 
med sin låga ålder – men i flera av texterna framkom en olust inför kassa-
biträdets hej och tvånget att säga hej i stora butiker till okända biträden. Hur 
pass utbredd den uppfattningen är vet jag inte. I en göteborgsundersökning 
från 1995, om hälsningsord på offentliga platser, däribland butiker, drar 
Lars-Gunnar Andersson (1996:25f) tvärtom den slutsatsen att hej är den 
enda neutrala svenska hälsningsfras som kan användas i alla situationer där 
man hälsar på varandra, och då ”speciellt när man hälsar på en person man 
inte känner”. Att vissa kunder är negativa till hälsningen i kassan ger i viss 
mån belägg för att biträdena inte säger hej pga. förväntningar från kunden. 

För att sammanfatta de tänkbara förklaringar jag berört skulle en orsaks-
förklaring kunna vara att biträdena hejar därför att de är tvingade av chefer 
eller arbetsledare. De intervjuade biträden som anser att hejandet infördes i 
på 80- eller 90-talet, i samband med ”kunden i centrum”-kampanjer i Jan 
Carlzon-anda, uppger sig ha fått order av en överordnad, som anfört som 
skäl att man därmed gör gott intryck och visar att man bryr sig om sina 
kunder. Det förekommer också, om än sparsamt, som implicit norm i kurs-
material för personalutbildning. Därtill kan man hitta propåer i policydoku-
ment (i Pressbyråns, troligen inte i Konsums). En annan orsaksförklaring, 
som vissa intervjuade anger, är att hejandet är ett genuint uttryck för männi-
skors behov av social gemenskap, alltså en utbredd artighetsnorm i sam-
hället, som kommer till uttryck även i kundmöten vid kassan. En ändamåls-
förklaring är motiveringen från chefer att man gör gott intryck och visar att 
man bryr sig om sina kunder om man säger hej. 

Dock förefaller normer inte vinna gehör enbart för att de är kommen-
derade uppifrån. Det finns anledning att tro att en norm måste vara funk-
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tionell i verksamheten om den ska införlivas hos servicearbetare. Annars 
upplevs den som påklistrad och dör ut av sig själv (jfr ”tack för att du 
handlat …!” s. 89). En funktionell förklaring är att biträdet säger hej i avsikt 
att öppna kommunikationskanalen till kunden. En annan är ekolodsfunk-
tionen, dvs. att använda hej som ett sätt att pejla in kunden. Rimligtvis ligger 
det något i alla förklaringarna – ett samspel mellan uppifrån ledda service-
kampanjer, allmänna förändringar i interaktionsmönster i Sverige fr.o.m. 70-
talet och rent funktionella skäl. Men den kanske viktigaste delförklaringen 
till att biträdena håller fast vid sitt hej är att det fungerar som en öppnings-
signal för språkligt samspel (jfr Merritt 1976a:10). Man kan säga att hej är 
biträdets motsvarighet till kundens ”kundpinne” på kassabandet.  

4.4 Kundtilltalets förändring 
I detta avsnitt om förändrade tilltalskonventioner presenteras de olika tilltals-
formerna – från tilltalet med titel till det nya service-ni:et – i kronologisk 
ordning. Det innebär att den s.k. du-reformen (avsnitt 4.4.3) inte får den 
framträdande placering den förtjänar, som en av milstolparna i butiks-
samtalets förändring under efterkrigstiden. En fördjupad diskussion om du-
reformen och dess effekter förs i gengäld i kapitel 8. 

4.4.1 Titeltilltal 
Tilltal med titel var den rådande tilltalskonventionen vid tiden då kunderna 
betjänades över disk (och fortsättningsvis under självbetjäningens första 
decennier). Det ställde sina speciella krav på butiksbiträdena, som för-
väntades ta reda på så mycket som möjligt om kunden. En hjälpreda därvid 
var kundregistret. ”Lär er kundernas namn och sök komma ihåg deras titlar, 
deras olika intressen, deras smak o.d.”, står det under punkten ”Minne” i 
kurskompendiet K.I:s grundlinjer i Försäljningsteknik (1949:2). Utvägen att 
undvika tilltal var inte rekommendabel: ”Fråga inte: ’Behövs det …’ eller 
liknande”, uppmanar Vad du bör veta om butiksarbetet (1953:30), med 
tillägget: ”Säg exempelvis […] ’Det är inga stora kotletter, fru Andersson, 
men benet är litet och de är lagom feta … precis som fru Andersson brukar 
vilja ha dem’.” Ett bodbiträde från landsorten berättar i en minnesbok om 
hur stelt det kunde bli då man inte heller fick använda tilltalsordet ni, vilket 
ansågs nedlåtande. Förnamnet fick man inte använda, utom till pigor och 
(med pigor) jämställda. Ej heller fick man använda han eller hon – även om 
det förekom. Icke-tilltal blev en lösning i handelsboden: ”I stället för att 
fråga ’Ska hon ha svarta eller bruna?’ gjorde man en omskrivning och 
frågade: ’Var det svarta eller bruna det skulle vara?’.” (Axemo 1983:7) 
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Titulering kunde vara en grannlaga uppgift, särskilt om man som en av de 
intervjuade pensionärerna hade sitt arbete på ett varuhus i en stadsdel där det 
bodde många societetspersoner. Hon slapp visserligen plugga in kund-
register, men hon undervisades av arbetskamraterna och kunde få en upp-
sträckning om hon inte känt igen en namnkunnig person. Vissa celebriteter 
blev missnöjda om de inte titulerades med sin adliga titel eller efter makens 
titel (professorskan etc.). Då kunde de avbryta samtalet och fråga efter en 
annan, mer initierad expedit: ”Är inte fröken Holmberg här i dag?” 

Hur komplicerat det kunde vara att titulera kunden korrekt, framgår av 
Nöjda kunder (Henell 1944:69). Där ges ett exempel på ett kvinnligt biträde 
som begått misstaget att tilltala en uniformsklädd överste med herrn, och det 
framställs som en självklarhet att butiksbiträden är förtrogna med militära 
gradbeteckningar. Men det var mer komplicerat ändå: ”Observera dock att 
om den inkallade kamrer X på sin permission kommer in i sin vanliga butik, 
så tilltalas han givetvis med ’kamrern’, även om han bär furirsuniform.” Att 
även typen av butik kunde ha betydelse för tilltalet, visar en vittnesskildring 
av ett varuhusbiträde på Epa i Lund (Fredriksson 1998:154). Där fick man 
inte tilltala en kund med doktorinnan Boman, ”trots att hela stan visste att det 
var hon”. Man skulle inte avslöja att en så fin kund handlade på ett simpelt 
varuhus. 

Reglerna för tilltal gentemot okända kunder var mer entydiga, enligt 
Nöjda kunder: 

Om Ni inte vet namnet, så är det riktiga tilltalet till en manlig kund ”min 
herre”. En yngre dam tilltalas med enbart ”fröken”, något äldre damer med 
”damen”. I Stockholm använder man alltmera tilltalet ”min dam” till damer, 
som man inte känner namnet på. (Lägg märke till överensstämmelsen med 
min herre!) Däremot bör man aldrig använda enbart ”frun”, som låter 
gammalmodigt. Alltså heter det: ”Vad tycker min dam (eller damen) om den 
här typen?” ”Vilken sort brukar min herre använda?” och ”Jag tror, att fröken 
skall bli nöjd med den här modellen”. (Henell 1944:69; parenteserna är 
originalets) 

Citatet följs dock av förbehållet att titlarna bör användas med urskillning i 
vissa trakter i Sverige. Författaren anför som exempel att ”en äldre man, som 
till yrket är torpare, kolare eller sågverksarbetare” nog skulle tycka att det lät 
konstigt att bli tilltalad med min herre eller herr Johansson. ”I sådana fall får 
man nog använda Ni eller – fastän det är på avskrivning – bara efternamnet. 
Men använd under inga omständigheter han eller hon.” (1944:69f) Ni-tilltal 
till personer som stod lägre än biträdet på den sociala rangskalan ansågs så-
ledes acceptabelt på sina håll. Uppfattningen att ni-tilltal inte var tillrådligt 
framkommer i intervjuerna, men rollspelsmaterialet tyder på att det ändå 
kunde förekomma i butiker (se 4.4.2). Ni-tilltal kunde t.ex. användas som ett 
medvetet uttryck för distans i vissa situationer, av såväl biträde som kund, 
om man ska döma efter en anekdot som återges i boken Från Handelsbod till 
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Stormarknad (Savås 2000:15). Den handlar om ”fröken Larsson”, som var 
expedit i en butik i Södertälje konsumtionsförening på 1950-talet. En dag 
hade hon tillfälligt fått rycka in i en mjölkbutik i närheten. En av mjölkbutik-
ens ständiga kunder var borgmästarens fru. Eller hennes hembiträde rättare 
sagt, men när hembiträdet hade fridag kom frun själv: 

Det var ett tiotal käringar före henne i butiken, som alla skulle ha morgonens 
bröd och mjölk. Men borgmästarinnan ropade över mängden: ”Får jag mina 
franska.” […] Jag ropade tillbaka över mängden: ”Var så vänlig och vänta på 
Er tur.” Hon blev rasande. Jag visste ju inte vem hon var, fast egentligen 
spelade det inte någon roll, så jag ropade igen: ”Var så vänlig och vänta på Er 
tur.” Men det var inte vad hon var van vid. Samtidigt som de andra kunderna 
var vana vid att hon brukade tränga sig före. De andra damerna kvävde sina 
skadeglada skratt.  

Borgmästarinnan anmälde expeditens dåliga uppförande för konsumtions-
föreningens chef. Några dagar senare när fröken Larsson var tillbaka i sin 
ordinarie tjänst, kom borgmästarinnan in och beställde en bit korv. När hon 
då kände igen expediten ropade hon: ”Nähä, e Ni här också.” Anekdoten 
förmäler inte om borgmästarinnan brukade använda ni-tilltal till biträden, 
eller om det här var fråga om ett affektivt symptomatiskt ni, som uttryck för 
vrede och förakt.39 Possessivformen er, som biträdet använde, ansågs sedan 
gammalt mindre ohövlig än nominativformen ni (Ahlgren 1978:61). För-
modligen var det tillrättavisningen, snarare än biträdets val av tilltalsform, 
som väckte den förnäma kundens upprördhet i mjölkbutiken. 

I handböckerna från 40- och 50-talet förordas ett artigt kundtilltal, om än 
sällan explicit, som i Nöjda kunder: ”En god regel är att hellre vara lite för 
artig i sitt tilltal än tvärt om.” (Henell 1944:70) Att man inte skulle tilltala 
eller ens omtala kunder i deras närvaro i tredje person tycks ha varit en ut-
bredd norm. En av de intervjuade pensionärerna minns den gången hon råk-
ade tala om en närvarande kund som han. Det var en man som ville byta ett 
par handskar till en storlek som var slutsåld. Biträdet ringde till huvud-
butiken, fick besked om att varan fanns där och frågade: Kan han komma ner 
nu? Denna formulering resulterade i ett skriftligt klagomål från kunden till 
butikschefen. Kan kunden komma ner nu? borde hon ha sagt. 

Stor enighet verkar också ha rått i frågan om vilka former av titeltilltal 
som skulle användas gentemot okända kunder, s.k. statusneutrala titlar (Tele-
man 2003:151). I filmen med Icas betjäningsspel från omkring 1950 används 
konsekvent min herre i de föredömliga och herrn i de avskräckande exemp-
len, medan damen förekommer i båda varianterna. Enligt mina intervjuade 
pensionärers uppfattning var min herre resp. damen/min dam eller fröken de 
tilltalsord man använde, alltså desamma som föreskrivs i citatet ur Nöjda 
kunder ovan. Rollspelen ger indikationer på att normen också tillämpades i 

                          
39 I analogi med ”affektivt symptomatiskt du” (Ahlgren 1978:101). 
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praktiken, t.ex. rollspelet i Exempel 6. Det är tänkt att utspelas vid kund-
tjänstdisken på ett varuhus, ”1965”, vilket är en ungefärlig tidsangivelse, 
som betyder ’tiden före du-reformen’. 

Exempel 6. Rollspel 5 (2–003). Reklamerad vara ”1965”. 
Kundtjänstdisk på ett varuhus. En trasig handväska reklameras. 
K= ”kund” (Margot); B= ”biträde” (Anja). (Speltid: 01:58) 
K: godda (.)ja har köpt den här handväskan (.) å ja e 
absolut inte nöjd den färgar av sej litegrann å sen är de 
de här har de gått sönder nitat (.) den niten här den den 
satt inte riktigt fast 
[---] 
B: men ja kommer ihåg när du [LYSSNARNA KOMMENTERAR] min 
dam köpte den här (.)LÅNGSAMT TAL å ja rekommenderade då 
att köpa en flaska vit (.) skoputs flytande för att hålla 
den så att färgen stannar kvar för att har man ett ljust 
plagg å går å nöter med en axelväska emot så här då 
färgar de på plagget men har man en flytande skokräm- (.) 
å har damen gjort som ja rekommenderade?  
K: näe nej fröken de har ja inte gjort för att ja tänkte 
så här tar ja skokräm då blir- får ja ja flottiga fläckar 
här de kan ja absolut inte göra 
[---] 

I den svenska språkgemenskapen fanns ingen samstämmig uppfattning om 
vilka tilltalsformer som var att föredra i umgänget med obekanta, undantaget 
tilltal i tredje person. Av en opinionsundersökning från 1944, som återges av 
Ahlgren, framgick det att 24 procent av de tillfrågade valde att tilltala en 
obekant person ”av samma ålder och samhällsställning som en själv” med 
frun/fröken/herrn, 17 procent valde du och 15 procent valde damen/min 
dam/min herre, medan hela 37 procent föredrog att säga ni till en obekant 
person. Tilltal i tredje person, han/hon, var det bara 2 procent som valde 
(1978:96). 

4.4.2 Ni-tilltal? 
Tituleringstvånget rådde alltjämt under självbetjäningens första decennier. 
Som framkommit ansåg de äldre handelsanställda, i enlighet med normen i 
personalhandböckerna, att en kund inte skulle tilltalas med ni. Men ni-tilltal 
användes trots allt av delar av befolkningen, och sannolikt också av butiks-
personalen. I de filmade betjäningsspelen från omkring 1950 förekommer en 
del ni-tilltal från kunderna, både i de föredömliga och de avskräckande 
exemplen (t.ex. kommer ni ihåg dom där äggen som jag köpte hos er härom-
dan?). I Kurs för butikschefer (Lindblad 1959:48) föreslås avslutnings-
replikerna Var så god och se er omkring! Det är kanske något mera damen 
behöver!, alltså blandat ni- och titeltilltal. Därför kan man undra hur det 
egentligen förhöll sig med ni-tilltalet i självbetjäningens barndom, och tidig-
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are. Att döma av rollspelsmaterialet fanns det acceptans för ni-tilltal, i vissa 
situationer. Som Tabell 4 om tilltalsord i rollspelen visar, förekommer ni-
tilltal i några få fall. (Ett du-tilltal förekommer också, men det blev genast 
korrigerat till min dam av deltagarna.) I tabellen ingår inte ni-tilltal som jag 
har tolkat som syftande på flera personer. 

Tabell 4. Tilltalsord i rollspelen före och efter du-reformen 
i biträdesrepliker i kundrepliker Tilltalsord 

  ”1965” ”1990” ”1965” ”1990” 

du (1) 19 – 8 
ni 3 1 1 – 
damen/min dam 5 – – – 
fröken 4 – 2 – 

I de två rollspel där ni-tilltal förekommer, hos ett ”biträde” och en ”kund”, 
används det av de rollspelande pensionärerna som uttryck för en asymmet-
risk maktbalans. ”Biträdet” använder ni-tilltal i en tillfällig roll som chef, i 
rollspelet i Exempel 7, som utspelas i kundtjänstdisken på ett varuhus. 
”Kunden” använder ni-tilltal när hon kritiserar ”biträdet”, i rollspelet i 
Exempel 8, som utspelas vid en manuell disk i en matvarubutik – dit själv-
betjäningen inte nått. Det ska påpekas att det i båda rollspelen också före-
kommer titeltilltal (damens resp. fröken lilla och damen). 

Exempel 7. Rollspel 6 (2-004), fortsättning på rollspel 5. 
Reklamerad vara ”1965”. Kundtjänstdisk på ett varuhus. (Anja 
ikläder sig rollen som chef. Denne visar sig ha suttit i närheten, 
dold bakom en spegelvägg som brukligt var, och hört samtalet.) 
B= ”chefen” (Anja), K= ”kund” (Margot). (Speltid: 00:29) 
B: jag tycker och föreslår (.) att vi byter ut damens 
väska mot en likadan och att ni smörjer den med den här 
krämen som fröken Anja rekommenderade (.) å inte har så 
mycke i den å då tror ja att ni kommer bli helt nöjd med 
er väska LÅNGSAMT TAL 
K: ja tack de erbjudandet tar ja emot 
B: tack så mycke å välkommen åter 

Exempel 8. Rollspel 8 (2-006). Svettig i kön ”1965”. En 
manuell disk i en matvarubutik. K= ”kund” (Anja); B= 
”biträde” (Margot). (Speltid: 01:14) 
K: hallå:: där fröken lilla (.) nu måste de va- (.) de 
måste vara min tur nu här (.) för ja har stått här i 
tjugi minuter å här pratas de bara (.) ja vill bara ha 
mina varor ja ska hem till midda (.) å den här mannen han 
hade ingen kölapp å honom expiera ni före mej 
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B: å ja ber så mycke om ursäkt men de e så här damen att 
den här mannen han e sjuk å han kan bli mycke aggressiv å 
ja tyckte faktiskt att ja skulle blunda å ta honom de 
gick ju rätt så fort (.) å när de gäller pratet de är så 
där att vi måste ju svara kunderna när dom frågar om 
varan- varans [kvalité 
K:            [men ni måste ju skynda på när ni har så 
mycke kunder som väntar 
B: ja vi gör så gott vi kan 
[---] 

Eventuellt skulle ”kundens” bruk av ni i turen men ni måste ju skynda på när 
ni har så mycke kunder som väntar kunna räknas som ni-tilltal, om man ser 
till den yttre kontexten (här finns bara ett biträde). Att det är kategoriserat 
som ett kollektivt ni, beror på att det är inramat av två turer där biträdet säger 
vi (dvs. vi som jobbar i butiken) och inte ja(g), vilket hon gör i turen som 
följer efter att kunden säger å honom expiera ni före mej. 

En metodkritisk invändning som skulle kunna resas mot att ni-tilltal över 
huvud taget förekommer, är att rollspelen utfördes av personer för vilka 
direkt tilltal efter du-reformen är den normala tilltalsformen. Kanske und-
slipper de sig ett direkt ni-tilltal i vissa situationer därför att de är färgade av 
den senare tidens samtalsnormer. Men att de övriga deltagarna inte grep in 
och ändrade talar emot den invändningen. Deltagarna opponerade sig vid 
andra tillfällen, exempelvis när en av dem använde du-tilltal (men ja kommer 
ihåg när du köpte den här), i Exempel 6. Rollspelaren blev då rättad, först av 
en deltagare: ”Ni, ni det blir ni” och strax därpå av en annan: ”Nej, min dam 
sa du väl”, varpå rollspelaren ändrade sig: ”Min dam ja, just det”. I denna 
mindre asymmetriska kontext opponerade sig alltså en deltagare även mot 
det föreslagna ni-tilltalet. De förekomster av ni-tilltal som inte väckte pro-
tester återfinns i asymmetriska situationer, i yttranden med något slags 
emotionell laddning. 

4.4.3 Du-reformen  
De pensionerade butiksbiträdena i mina intervjuer var överens om att kom-
munikationen med kunderna förenklades avsevärt när tituleringstvånget 
upphörde, och de såg du-reformen som den mest genomgripande föränd-
ringen under sin yrkesverksamma tid. Du-reformen betecknar den process 
som satte igång i slutet av 60-talet, då duandet spred sig över landet. Över-
gången gick snabbt, och redan en bit in på 70-talet var reformen genomförd 
inom snart sagt alla sektorer av samhället (Mårtensson 1988:144ff). Nu var 
det inte fråga om en reform i den bemärkelsen att det togs något myndighets-
beslut om att alla skulle tilltala varandra med du. Det drevs inte någon sys-
tematisk propaganda för du, utan ”ordets frammarsch har skett i det tysta”, 
som Perry Ahlgren konstaterar i sin avhandling om ni-tilltalet (1978:71). 
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Ahlgren jämför två opinionsundersökningar som gjorts 1944 och 1974 om 
tilltal till en ”obekant, manlig och kvinnlig person av samma ålder och sam-
hällsställning” som den tillfrågade själv. Jämförelsen visar att proportionerna 
för ni, du och titel var 4:2:4 år 1944 mot 2:7:1 trettio år senare (1978:96). 
1974 svarade alltså en så stor andel som 70 procent av de tillfrågade att de 
använde du-tilltal till en obekant. Ahlgren ser du-tilltalets avancemang som 
ett exempel på en förändring underifrån, dvs. från de folkliga lagren, och 
hävdar att det i ett demokratiskt samhälle ”med tiden framstått som ohållbart 
att på arbetsplatser och i andra sammanhang bibehålla ett socialt skiljande 
tilltalsskick” (1978:117).  

Du-reformen tycks ha varit en mer långdragen process inom handeln. I 
stockholmsbutikerna var den inte helt genomförd förrän en bit in på 80-talet. 
Som de intervjuade biträdena minns det började du-tilltalet i livsmedels-
butikerna, vilket visar att biträdena är något mer jämställda med kunderna i 
livsmedelsbutiker. Långsamt följde sedan specialaffärerna och varuhusen 
efter. Fortfarande efter mitten av 70-talet hade stockholmsbiträden förhåll-
ningsorder om att låta kunden bestämma hur den skulle bli tilltalad, enligt de 
intervjuade. De kunder som sa du blev duade tillbaka. Länge undvek man att 
dua äldre, men successivt duade man även dem. En kompromiss, om man 
visste kundens namn, var att säga: ”Fru Pettersson, kan jag hjälpa dig?” 

I Årsträning: Kundkontakt från 1974 finns en rekommendation om du-
tilltal under rubriken ”Behandla alla kunder lika”, men kontentan är att olika 
kundkategorier bör tilltalas olika. Senare påpekas också att förnamnstilltal 
förutsätter att man är ”’du’ med kunden”, dvs. att det har skett någon form 
av gemensam överenskommelse med kunden (1974:10.2.2). 

Du och Hej, säger vi till de kunder, som vi känner väl och till de yngre 
kunderna. Ni och Goddag, säger vi då åldersskillnaden är stor och då vi inte 
känner kunden. Tilltalsord som ’Damen’ och ’Herrn’ tillhör det förgångna, 
liksom högtravande titlar. De bör därför endast användas i sällsynta undan-
tagsfall. (1974:10.1.10) 

Citatet visar att ni rekommenderades parallellt med du innan det allmänna 
duandet var etablerat. I samma material framgår normen även implicit. Det 
är i ett resonemang om hur ett kassabiträde ska agera när en av butikens 
”trogna kunder” står kvar och pratar efter att hon betalat, trots att flera 
kunder står i kö: 

Säg leende så här: 
’Förlåt mig, men kan du/ni vänta en sekund. Jag skall bara snabbt hjälpa 

de som väntar, jag tror de har bråttom’. (1974:10.5.11) 

Rekommendationen om ni-tilltalet är intressant, eftersom sådant tidigare an-
setts oacceptabelt gentemot kunder – kanske används ni interimistiskt i 
skarven mellan titel- och du-tilltal? Men det förändrade tilltalsskicket, och 
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eventuella problem i samband med det, tycks inte vara ett ämne som dryft-
ades i någon större utsträckning i handelns publikationer, varken tidigt i pro-
cessen eller senare.40 Från 1976 har jag hittat en artikel som föreslår att 
butiker ”matchar fram” sin personal med hjälp av skyltar och foton. Av ett 
exempel på text till en sådan skylt framgår det implicit att normen att dua 
kunderna vunnit genomslag: 

Jag heter N.N. och ansvarar för specialvarorna – Till mej är du välkommen 
med dina frågor. (Praktiskt butiksarbete 10/76) 

Ingenstans i mitt historiska material har jag sett några explicita rekom-
mendationer om allmänt du-tilltal (och f.ö. inte heller om det under 80- och 
90-talen nyinförda ni-tilltalet, se 4.4.4). Det ger en antydan om att viktiga 
normförändringar inte nödvändigtvis avspeglas i skrift. Men eftersom du-
tilltalet enligt normen förhandlades fram i interaktion med kunden, är det 
kanske inte så förvånande att det inte blir kodifierat som generell norm. 
Titeltilltalet verkar dock i det närmaste ha dött ut efter 60-talet. Frånvaron av 
titeltilltal kan man notera i ett utbildningsmaterial om försäljningsteknik, för 
anställda inom textilbranschen, Värt att veta om kundkontakt (Edberg 1972a, 
1972b). Där förekommer några anvisningar om agerande gentemot kunder. 
Bl.a. ges förslag på hur biträdet kan inleda ett samtal när kunden redan ”står 
och plockar bland varorna”: 

En bra inledande kontakt är uppmuntran av typ  
– där har ni hittat en härlig kvalitet  
– den är snygg på, ta med den in i provrummet. (1972a:14) 

I utbildningsmaterialet ges också anvisningar om när och hur ett samtal av-
slutas, nämligen när ”[m]er eller mindre klara köpsignaler talar om att det är 
dags att få ett avslut till stånd”, genom att kunden säger ”Den var trevlig”, 
”Kan man ha den här till … ?” eller ”Kan ni ändra den här?”. Som replik vid 
avslut föreslås: ”Då tar vi den – eller hur?” (1972a:15). 

Exemplen på biträdesrepliker tyder, liksom exemplen ur Ica-materialet, på 
en ambivalent hållning i tilltalsfrågan. Valet av tilltalspronomen växlar mel-
lan ni, som förekommer i både kund- och biträdesrepliker, och vi. Vi-tilltalet 
är intressant eftersom det är ett tilltal som annars förekommer i asymmet-
riska sociala sammanhang, t.ex. läkare–patient och elev–lärare. Det före-
kommer också ett distanserande icke-tilltal (”den är snygg på”), en passiv-
konstruktion som reducerar kunden till objekt och provdocka. 

Norm om tilltalet framkommer implicit även i ett avsnitt om onödiga ord, 
(1972a:11). Nu varnas det inte för slang, svordomar och utpräglad dialekt, 
som på 40-talet. I stället tillråds biträdet undvika ”modeordet liksom” och 

                          
40 F.ö. är det även bland språkvetare få som har kommenterat du-tilltalets bruk och spridning 
vid denna tid, enligt Mårtensson (1986:37f). 
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förstärkningsord som fantastiskt och enormt, dvs. typiska talspråksuttryck. 
En varning utfärdas för uttrycket vet du – och det ska möjligen tolkas som ett 
avståndstagande mot du-tilltal över huvud taget. 

En del av utbildningsmaterialet har undertiteln Handledning för butiks-
samtal.41 Handledningen, som är riktad till dem som ska leda diskussioner 
bland personalen, består av frågor avsedda att besvaras i diskussionsform, 
t.ex. ”Hur vill du som kund ha det när du kommer in i en butik?” (Edberg 
1972b:4) Läsartilltalet visar att du-tilltalet vunnit spridning i skrift, men det 
behöver inte tolkas som ett resultat av du-reformen. Visserligen dominerar ni 
som läsartilltal i de äldre publikationer som jag har gått igenom, men du 
förekommer så tidigt som på 50-talet, t.ex. i Kurs för butikschefer (Lindblad) 
och Vad du bör veta om butiksarbetet. Att läsartilltalet var ett medvetet val, 
visar Karin Åmossa i sin avhandling (2004:45). I sin personalhandbok valde 
ledningen för NK-varuhuset redan 1948 att tilltala läsaren med du. Det 
gjorde man i avsikt att betona en kamratlig anda och tillhörighet i ”NK-
familjen”. 

4.4.4 Det nya service-ni:et 
De som gått i spetsen för vad Einarsson kallar ”det nya service-ni-et”, är 
”80-talets unga, som själva vuxit upp i en tid av allmänt duande”, skriver 
Eva Mårtensson, i en tidig studie av denna renässans för ni-tilltal till obe-
kanta (1986:38). En undersökning inom projektet Tilltalsskicket visar att det 
främst är mellangenerationen (dvs. personer 36–50 år; födda mellan 1953 
och 1967) som tenderar att nia äldre personer, enligt Norrby (2004:34). I 
SAG (1999:2 s. 269) uppges ni ha ”blivit vanligare bland ungdomar, särskilt 
inom serviceyrken, som tilltal till äldre eller kunder för att markera hövlig 
distans. Detta tilltalsord tycks på väg att bli kvitt sin klang av nedlåtenhet.” 
För många är dock ni ett pronomen som är starkt laddat med social betyd-
else, för att tala med Burke (1995:31). I en krönika från 1997 kallar journa-
listen Jan Guillou fenomenet för en ”högervridning av språket”. I likhet med 
SAG tidfäster han nyniandet till mitten av 80-talet, men dessutom säger han 
sig känna till fenomenets upprinnelse: 

Niandet återuppstod för drygt tio år sedan på Östermalm i Stockholm, jag vet, 
ty jag var där. […] Det var bland de nyrikas barn som språkformen uppstod. 
Barnen jobbade nämligen extra på helger och lov i saluhallen och man kände 
igen dem på det där egendomliga niandet. Förmodligen var det just det som 
barnen ville åstadkomma: genom att iskallt nia kunderna visade de att de 
egentligen inte var expediter utan fint folk på feriearbete. (Aftonbladet 6/10 –
97; cit. efter Larsson & Löfgren 2001:70) 

                          
41 Benämningen butikssamtal har här troligen betydelsen ’personalsamtal i utbildningssyfte’. 
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En annan berättelse, från samma plats, visar att ni-tilltal inte bara kan före-
komma gentemot äldre kunder. Så här skriver en student i tjugoårsåldern, 
AnnaKajsa Sjöberg, hösten 1999: 

Häromdagen var jag i Östermalms saluhall […] Jag fick min gorgonzola och 
skulle precis betala när expediten, en ung kille i min egen ålder, frågar: ’Vill 
ni ha något mer, eller var det bra så?’ Jag såg mig omkring för att försäkra 
mig om att det verkligen var mig han talade till. Aldrig har jag blivit niad 
förut, jag är ju varken adlig eller kunglig, tänker jag. (1999:1) 

Med referens till sina extraarbetande vänner, meddelar Sjöberg att ni-tilltal 
vid samma tidpunkt var påbjudet av butiksledningen på en av stormark-
naderna i västra Stockholm. Det ska ha införts som en kvalitetsmarkör för 
butiken, i samband med att man byggde om, ”för att göra sig av med stämp-
eln ’billighetsvaruhus’”. Om butiksledningen i detta fall lyckats påverka 
även de äldre biträdenas språkbruk är okänt. En av mina intervjuade pen-
sionärer, själv uppvuxen i Tyskland med tyskans distinktion du/Sie, tycker 
att det är trevligt när hon blir tilltalad med ni som kund. Hon ser inter-
nationaliseringen som en förklaring: ”Det är genom EU och alltihopa. 
Ungdomarna reser så mycket nuförtiden”, säger hon. Hon tror att ni-tilltalet 
är på frammarsch och kommer att ta över om ett tiotal år. De andra pension-
erade biträdena är uttalat negativa och visar motvilja mot hennes spådom. 
För dem signalerar ni-tilltalet ojämlikhet. De ser det som en oönskad åter-
gång till äldre tider. 

Om man förklarar det allmänna duandet som ett uttryck för samhällets 
demokratisering, ligger det nära tillhands att uppfatta nyniandet som en till-
bakagång mot ett mindre jämlikt samhälle. Men de unga ni-användarna ser 
det inte så, hävdar AnnaKajsa Sjöberg, som själv arbetade extra i kassan på 
Ica vid tiden då hon skrev sin text. En ideologisk dimension skulle, enligt 
hennes tolkning, möjligen vara att fenomenet är protest mot en alltför långt-
gående informalisering: 

Ni används i sin renässans främst av ungdomar i ren artighet. Precis som jag, 
blir de antagligen förvånade när de hör att det faktiskt finns en hel generation 
där ett ’Vill ni ha något mer, eller var det bra så?’ tas som en ren förolämp-
ning. Kanske kan det också vara så att vi motsätter oss föräldragenerationens 
informalisering, precis som de motsatte sin föräldragenerations stelhet. 
(1999:3) 

I rollspelen där de pensionerade biträdena gestaltar samtal från ”1990” är du 
det helt dominerande tilltalet (se Tabell 4). I det första rollspelet (Exempel 9) 
kan man t.o.m. se en viss överanvändning av du-tilltal, sannolikt en effekt av 
att uppgiften just var att spela upp samtal ”som det kunde låta efter du-
reformen”.42 
                          
42 Risken för överrapportering i test som fokuserar på tilltal diskuteras av Norrby & Håkans-
son (2003:11f). 
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Exempel 9. Rollspel 1 (1-008). Reklamerad skjorta. 
Kundtjänstdisk på ett varuhus. K= kund Anna; B= biträde Anja 
(Speltid: 02:17) 
K: hej du (.) hörrudu ja var inne här å köpte den här 
skjortan utav dej 
[---] 

Ändå finns det (Exempel 10) ett ni-tilltal bland de rikliga förekomsterna av 
du. Det är i ”biträdets” avslutningsreplik, efter en förhandling vid en ut-
gångskassa om priset på en omärkt vara.  

Exempel 10. Rollspel 3 (1-011). Svettig i kön ”1990”. Kassan i 
en matvarubutik. K= kund (Anja); B= biträde (Margot). 
(Speltid: 00:51) 
[---] 
K: ja:: men nu har ja stått här å väntat så länge å de e 
bråttom du vet väl ungefär vad de kostar? de e väl inte 
så noga ja måste få min mat å komma hem nu 
B: ja du förstår de e så här nu vi har haft sjukdomsfall 
å ja e ensam å så bara min chef han står där borta vid 
charken men de e klart (.) ja tror att [KOMMENTERAR 
SITUATIONEN] ja vi tar ja tar de priset å e de nu skulle 
de vara nå för mycke så får du nästa gång pengarna 
tillbaka eftersom du har bråttom (.) så kan du ju- kan du 
ju få de ja om vi säger att den kostade fem å förti å du 
har bråttom vi säger fem kronor [KOMMENTERAR SITUATIONEN] 
K: ja då e ja nöjd 
B: så får ni de 

Visserligen opponerade sig lyssnarna inte mot det plötsliga ni-tilltalet, men 
denna enda förekomst vill jag inte ta som intäkt för att nyniandet har spritt 
sig till äldre biträden. Den rollspelare som säger ni råkar dessutom vara just 
den person av tyskt ursprung som uppfattar normförändringen som positiv. 
Varken de äldre eller de yngre biträdena i mitt inspelade material av auten-
tiska samtal använder ni-tilltal, med ett undantag, och det är när ett äldre 
biträde säger ni till en ung man, som hälsat henne med godda (se kap. 7). 

4.5 Sammanfattning 
De realiseringar av butikspragmem som förekommer i kapitel 4 presenteras i 
en sammanställning i Tabell 5. Dessa exempel har framkommit vid inventer-
ingen av handböcker, studiematerial, övrig litteratur och filmer samt i inter-
vjuer och rollspel. I den ena spalten visas exempel som framställts som re-
kommendabla och i den andra visas sådana som det utfärdats varningar för, 
eller som uppgiftslämnaren på annat sätt tagit avstånd ifrån. Flertalet är 
daterade från tiden före du-reformen, alltså från 40-talet till och med 60-
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Tabell 5. Förekommande realiseringar av butikspragmem 
Pragmem Rekommendabla 

biträdesrepliker 
Icke-rekommendabla 
biträdesrepliker 

1. Erbjuda hjälp 
 

”Vad kan jag stå till tjänst 
med?” 
”Vad kan jag hjälpa min herre 
med?” 
”Kan jag stå till tjänst med 
något?” 
”Kan ja hjälpa fröken?” 

”Hur skulle det vara?” 
”Vad får det lov att vara?” 
 

2. Be om information 
 

Vad tycker min dam (eller 
damen) om den här typen?” 
”Vilken sort brukar min herre 
använda?” 
”Var det svarta eller bruna det 
skulle vara?” 
”Blir det bra så (här)?” 
”Blir den sorten bra?” 
”Då tar vi den – eller hur?” 

”Vad får dom kosta?” 
”Ska hon ha svarta eller 
bruna?” 
 

3. Söka information 
om ytterligare kund-
önskningar/bjuda ut 
varor 

”Det är inga stora kotletter, fru 
[kundens efternamn], men 
benet är litet och de är lagom 
feta … precis som fru 
Andersson brukar vilja ha dem” 
”Vore det inte praktiskt med en 
plånbok i samma färg?” 
”Vi ska inte titta på en liten fin 
väska i samma färg?” 
”Var så god och se er omkring! 
Det är kanske något mera 
damen behöver!” 
”Får det kanske lov att vara 
något mera? Vi har just fått in 
finfina äpplen.” 
”Jaha tack?” 
”Var det bra så?” (70-tal) 
”Något annat?” (90-tal) 

”Behövs det …?” 
”Var det inget annat?”  
”Ingenting annat?” 
”Var det bra så?” 
”Var det något mera?” 
”Inte något mera?” 
”Ska det inte vara …?” 
”Inget annat?” 
”Får det inte vara …” 
”Ska frun inte …” 
”Har frun sett …” 

talet. De få förekomsterna av nyare datum markeras med ungefärlig tids-
angivelse inom parentes. 

Tillsammans med övriga exempel från 40-talet och framåt, visar exemp-
len i Tabell 5 en uppsättning normer för butikssamtal vid olika tidpunkter 
efter andra världskriget. Ett övergripande resultat av denna studie om butiks-
samtalets förändring är att butikssamtalet var viktigast i verksamheten på 40- 
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och 50-talet och oviktigast på 60- och 70-talet, för att sedan bli lite viktigare 
igen på 80- och 90-talet. 

Handböcker, som innehåller rikligt med rekommendationer till biträden, 
verkar vara ett 40- och 50-talsfenomen. Från 60-talet har jag inte hittat några 
skrifter adresserade till biträden, förutom Ica-tidningen. Däremot verkar ut-
givningen av skrifter med kunden/konsumenten som adressat ha ökat; dess-
utom gavs det ut en del böcker riktade till butikschefer i självbetjänings-
affärer. Nyare studiematerial, framför allt de från 80- och 90 talet, är svår-
tolkade som normkällor, eftersom de vanligen är upplagda som diskussions-
underlag. Intervjuer med yrkesverksamma och med pensionerade biträden 
har därför varit ett användbart komplement. Intervjuerna gjordes före littera-
turgenomgången, men det framkom ingenting i intervjuerna som motsäger 
de skriftligt överförda normerna. En samstämmig uppfattning rådde i fråga 
om hälsnings- och tilltalskonventioner och om den negativa inställningen till 
(vissa) fasta uttryck. Några exempel på hela samtal där även kundernas re-
pliker ingår har jag inte funnit. I brist på sådana har rollspel, som de pension-
erade biträdena uppfört i tänkta situationer före respektive efter du-reformen, 
gett viktiga ledtrådar om förändrade samtalskonventioner. 

Betjäning över disk (40- och 50-tal): Vid tiden då kunder betjänades över 
disk och socialt samspel var en stor del i biträdets arbetsinnehåll fanns anled-
ning att ge ut ett relativt stort antal skrifter i personalutbildande syfte. I dessa 
finner man långt fler explicita normer än under senare perioder. Förutom 
vägledning om det praktiska arbetet i butiken, som inte berörts här, gavs rik-
ligt med råd och förmaningar om kundbemötande. Titeltilltal rekommender- 
ades generellt. Okända kunder tilltalades med statusneutralt tilltal: min herre, 
damen/min dam eller fröken. Ni-tilltal, liksom tilltalen han/hon, herrn eller 
frun var inte tillrådligt. Naturlighet, eller frihet från tillgjordhet, nämndes då 
och då som något eftersträvansvärt. Samtalsidealet var att hålla sig inom en 
mittfåra: inte för hög och inte för låg stil; inget överlägset förhållningssätt, 
gärna personligt, men heller inte familjärt. Anpassning till kunden förord-
ades, och typologier över kunders personligheter tycks ha varit ett använd-
bart kognitivt redskap, även om det också påpekades att de bör tas med en 
nypa salt. Hela samtal återgavs inte, och påbud om önskvärda biträdesreplik 
er förekom endast undantagsvis. Däremot varnades det i 40- och 50-tals-
litteraturen allmänt för fasta uttryck, framför allt för merförsäljningsfrågor 
av typen ”Var det bra så?”. Merförsäljning var annars en viktig del i arbets-
uppgifterna. Till samtalsförpliktelserna hörde att skydda kundens ansikte, 
bl.a. genom att aldrig fråga kunden hur mycket en vara fick kosta. 

Självbetjäning (50- och 60-tal): Införandet av självbetjäningssystemet 
innebar en förskjutning från kundbetjäning till varuexponering. Uppgiften att 
tala till kunden övertogs mer och mer av varorna, och merförsäljning blev ett 
ovanligare inslag i biträdets interaktion med kunden. Rationaliseringen lär 
också ha lett till att butikssamtalen generellt blev kortare, trots den ideali-
serade bilden att självbetjäningssystemet gav mer tid för ”naturlig kontakt” 
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med kunden. Från butiksledningsperspektiv framhölls det önskvärda i att 
motverka anonymitet genom att hälsa på kunden och om möjligt lära sig 
kundernas namn, men i backspegeln betraktar man 60-talet som en tid då 
kunden glömdes bort. En fördel för både kund och biträde var att slopandet 
av den personliga kontakten över disk innebar lättnader i interaktionen. 
Kunden erbjöds diskretion i den känsliga frågan om varornas pris, och upp-
giften att skydda kundens ansikte blev en mindre väsentlig del i biträdes-
arbetet. Butikssamtalets minskade betydelse för försäljningen märks också i 
litteraturutgivningen; det tycks inte längre angeläget att ge spridning åt 
biträdeshandledningar med rekommendationer om kundtilltal etc. De rollspel 
som är tänkta att utspelas vid 60-talets mitt ger belägg för att titeltilltal – 
knappast ni-tilltal och absolut inte du-tilltal – vid denna tid fortfarande var 
det gängse i butikerna. 

Du-reform (70-tal): Biträden som arbetat i butik sedan titeltilltalets dagar 
betraktar du-reformen som den mest genomgripande förändringen under sin 
yrkesverksamma tid. Övergången till du-tilltal tycks dock ha gått långsam-
mare inom handeln än inom många andra sektorer av samhället; i stock-
holmsbutikerna var den inte helt genomförd förrän i början av 80-talet. Ett 
rättesnöre för biträdena var att låta den individuella kunden bestämma till-
talet. Att man inte var pådrivande för du-tilltal inom handeln framgår även 
av utbildningsmaterialen, som inte tar ställning i tilltalsfrågan och oftast 
förbigår den helt. Explicita rekommendationer om generellt du-tilltal finner 
man inte. I vissa fall anförs ni som alternativ till du. Kanske användes ni 
ibland interimistiskt, i skarven mellan titeltilltal och du-tilltal. 

Service som konkurrensmedel (80- och 90-tal): Återuppväckt över disk-
försäljning, exempelvis med delikatessdiskar, var ett uttryck för ett nyvaknat 
intresse för personlig service inom livsmedelshandeln under 80- och 90-
talen. I medvetenhet om servicens betydelse som konkurrensverktyg, in-
leddes en rad servicesatsningar i avsikt att åstadkomma en förändring av 
butikspersonalens tänkesätt, och ”kunden i centrum” blev ett slagordsmässigt 
begrepp. Det avspeglar sig i litteraturen i synnerhet runt 1990, då det gavs ut 
en rad böcker och videofilmer av anglosaxiskt service management-snitt. 
Intervjuer med biträden visar att de så småningom införlivat principen om att 
sätta kunden i första rummet. I alla fall är det inget som verkar ha väckt 
opposition hos personalen. Av intervjuerna har också framkommit att bi-
träden i vissa butiker fått instruktioner av sina överordnade att alltid hälsa på 
kunder. Skriftliga propåer om hur biträden bör uttrycka sig i enlighet med 
80- och 90-talens servicetänkande, som att kassabiträden bör säga hej till 
varje kund, förekommer däremot inte i de publikationer jag har gått igenom. 
Ett undantag är en facktidning för butikspersonal som förespråkar tilltal med 
förnamn: ”Tack Eva och välkommen åter!” En så flitigt uppmärksammad 
företeelse som det nya service-ni:et, som börjar uppträda vid mitten av 80-
talet, har inte heller gått att hitta i handelns publikationer. 



5 Samtal vid kassans löpande band 

Inspelningen vid kassan, i en stor konsumbutik med en kassarad om sju 
utgångskassor, gjordes under en dryg timme, en fredag förmiddag. Den 
inspelade kassörskan är ett rutinerat biträde, en kvinna i 50-årsåldern som 
arbetat länge i samma butik och är bekant med en del av kunderna. Samtalen 
är inspelade utan avbrott. Det finns inga inaktiva pauser mellan samtalen, 
eftersom det stod kunder i kö under hela inspelningstiden. Däremot blir det i 
vissa fall uppehåll mellan ett kundmöte och nästa, ifall kassabiträdet har 
administrativt kassaarbete att sköta, som att föra in en saknad varukod eller 
fylla på med växel. 

I detta kapitel ligger tonvikten vid rutinbetonade samtalsinslag, framför 
allt i den grupp kassasamtal som kategoriserats som renodlade rutinsamtal. 
Analyserna behandlar samtalsöppningar och avslutningar samt vissa andra 
repetitiva samtalsdrag (exempelvis biträdets uppmaning till kunden att 
betala), med fokus på biträdets användning av hövlighetsuttryck, deras form 
och situerade funktion. I avsnitt 5.3.3.1, som behandlar biträdets betalnings-
uppmaning, är det i särskilt hög grad den språkliga formen som uppmärk-
sammas. Skälet till det är att jag vill visa variationen i realiseringen av detta 
pragmem, som förekommer i alla kassasamtal. Vissa aspekter av mer kom-
plicerade samtal behandlas i avsnitt 5.5, i samband med relationellt orien-
terade samtalsinslag. 

5.1 Kategorisering av materialet 
De samtal jag kallar rutinsamtal är som man förväntar sig att kassasamtal 
ofta är: korta, enkla och effektiva. Undantaget vissa hälsnings- och artighets-
fraser är samtalen, åtminstone ytligt sett, renodlat instrumentella, dvs. de 
innehåller enbart samtalsinslag som är direkt relaterade till själva transak-
tionen (och rör varor, betalning, rabatter, medlemskort etc.). I dessa samtal 
agerar båda parterna genomgående rollkonformt och kan falla tillbaka på en 
handlingsrepertoar av uppövade rutiner. Målet med samtalen är tydligt och 
vägen dit störs inte av exempelvis inslag av vardagssamtal eller komplika-
tioner i transaktionsprocessen. 

Kategorin rutinsamtal är en analytisk konstruktion, som är vald för att 
synliggöra de mest repetitiva samtalsdragen, och benämningen rutinsamtal 
förutsätter inte att dessa samtal är den vanligast förekommande typen. Det 
framgår också av de rena rutinsamtalens ringa andel av det inspelade materi-
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alen. Av totalt 46 kassasamtal finns så få som 12 sådana samtal. De övriga 
innehåller förutom samma slags repetitiva samtalsdrag exempelvis inslag av 
relationellt tal, smärre komplikationer (som att kunden vill växla pengar) 
eller komplikationer som kräver någon form av problemlösning (exempelvis 
att en kund har handlat över sina tillgångar). Samtalens varierande komplexi-
tetsgrad ligger till grund för min indelning i fyra kategorier, som visas i 
Tabell 6.  

Tabell 6. Kännetecken för respektive samtalskategori 
Kännetecken  
hos den verbala 
aktiviteten 

1. Rutin-
samtal 

 

2. Utbyggda 
rutinsamtal 

 

3. Samtal med 
smärre kompli-

kationer som 
löses på ett till 

synes rutinartat 
sätt 

4. Samtal med 
komplikationer 

som kräver 
interaktivt 

extraarbete 

Transaktionellt tal x x x x 
Relationellt tal*  x (x) (x) 
Tal om transak-
tions/personrela-
terade problem 

  x x 

Problemlösande tal   (x) x 
* Utöver vissa hälsnings- och artighetsfraser 

Gemensamt för alla kassasamtalen är att de är transaktionellt orienterade, 
dvs. att interaktionen i grunden är orienterad mot varu- och pengautbytet 
som äger rum vid kassans löpande band. Till följd av den homogena koreo-
grafin vid kassan har de därför en gemensam grundstruktur. I Tabell 7 visas 
fördelningen av materialet i olika kategorier, med exempel på samtal som 
förekommer i detta kapitel. Beträffande rutininslag som hälsnings- och 
artighetsfraser kommer jag i beskrivningen av rutinsamtalen även att relatera 
till förekomsten i de övriga tre kategorierna. Detsamma gäller valet av till-
talsord gentemot kunderna och biträdets betalningsuppmaning. 

Tabell 7. Antal kassasamtal i respektive kategori, med typexempel 
1. Rutin-

samtal 
 

2. Utbyggda 
rutinsamtal 

 

3. Samtal med smärre
 komplikationer som 
löses på ett till synes 

rutinartat sätt 

4. Samtal med 
komplikationer som 

kräver interaktivt 
extraarbete 

Totalt  

12 
(Ex. 12)  

14  
(Ex. 16) 

11
(Ex. 36) 

9 
(Ex. 50)  

46 

Aktiviteten vid kassan är välkänd för de flesta: kunden lägger sina varor på 
ett varuband, kassabiträdet startar bandet och registrerar priserna elektron-
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iskt/manuellt. Pris, delsummor och slutsumman visas på en synligt placerad 
display, kunden betalar kontant eller med kontokort, packar ihop sina varor 
och går (se Tabell 8). Proceduren skulle kunna genomföras utan tal, men det 
hör inte till vanligheten. Kunder kan tiga under transaktionen, eller ägna sin 
uppmärksamhet åt annat, t.ex. att prata i mobiltelefon, men knappast 
biträdet. 

I den mån man kan kalla det för ett samtal, är det som visas i Exempel 11 
det mest komprimerade kassasamtal jag avlyssnat.43 Samtalet saknar både 
samtalsöppning och avslutning. Det ägde rum i rusningstid vid en centralt 
belägen pendeltågsstation i Stockholm. 

Exempel 11. Ultrakort kassasamtal, butik vid Södra station. 
(B=biträde, K=kund) 
B: etthundratjugofem 
K BETALAR MED JÄMNA PENGAR, TAR SINA VAROR OCH GÅR 

Sådana ultrakorta samtal finns inte i det inspelade materialet. Helt tysta 
kunder förekommer inte. Under den tid som ett rutinartat kassabesök varar – 
ca en halv till en minut – pågår också ett samtal med några yttranden av 
biträdet och åtminstone något av kunden. Det gäller alltså rutinsamtalen i 
kategori 1. I dessa har kunderna turen som minst en gång och som mest sex 
gånger per samtal, medan biträdet har mellan fyra och nio turer.44 Medan 
kunderna mestadels uttrycker sig enordigt (hej, mm, ja, tack), är biträdets 
turer oftast flerordiga. Huvuddelen av den verbala interaktionen sköts alltså 
av biträdet, som uppskattningsvis talar 4–5 gånger mer än kunderna. Det är 
bara i ett samtal som kunden har endast en tur. Kunden i det samtalet 
(Exempel 12) har inte handlat mycket, bara en godispåse. Det enda han säger 
är (ett knappt hörbart) hej. En huvudskakning förekommer också, som 
respons på biträdets fråga om medlemskort, men yttrandeparet hälsning–
hälsning är det enda som uttrycks verbalt av bägge parter. 

Exempel 12. Konsumkassan 005 (kat. 1). B=biträde, K= man ca 
60 år. Samtalstid: 0:27 
B: hej 
K: °hej° 
(6.0)  K LÄGGER VARAN PÅ BANDET OCH B REGISTRERAR 
PRISET 
B: tjugotre kronor tack 
(3.0)  (K TAR FRAM SIN PLÅNBOK) 
B: hade du medlemskort? 
K: SKAKAR PÅ HUVUDET 
(7.0) K ÖVERRÄCKER BETALNING 

                          
43 Snarare är detta ett exempel på vad Merritt kallar service contact (1976:22). 
44 För hela det inspelade kassamaterialet är det genomsnittliga antalet turer 22 per samtal och 
medianvärdet 16 turer. 
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B: tackar 
(6.0)  B LÄGGER NER PENGAR I KASSAN OCH TAR FRAM VÄXEL 
B: å två kronor tillbaka  
(1.0)  
B: varsågod (.) tack 

De yttranden som fälls följer aktiviteten vid kassan och kan även fungera 
som ackompanjemang till handlingar som utförs, t.ex. att biträdet säger å två 
kronor tillbaka, när hon räcker över växel, men liksom andra transaktions-
orienterade handlingar kan dessa också utföras ordlöst. Exempel 12 visar 
kassasamtalets karakteristiska mönster med intervaller av samtalsuppehåll (= 
pauser mätta i sekunder i transkriptionen). Att kunden räcker över betalning 
bildar ett outtalat andraled till biträdets begäran om betalning: tjugotre 
kronor tack. Icke-verbala handlingar kan alltså utgöra drag i samtalet. Denna 
typ av kundsamtal är oupplösligt förbunden med kontexten och otänkbar att 
föra utanför den. Som framgår av Exempel 12 måste en analys av turer och 
turtagning vid kassan därför inbegripa centrala, icke-verbala handlingar. 

5.2 Samtalsstruktur 
En sammanställning av samtliga rutinsamtal i kategori 1 ger en bild av sam-
talens stereotypa karaktär. I alla samtal utom ett betalar kunderna kontant, 
ska tilläggas.45 Ändå är det bara tre samtalsdrag som förekommer i samtliga 
samtal, nämligen att biträdet säger hej, anger slutsumman och avslutar med 
en hövlighetsfras. Genom dessa tre samtalsdrag styr biträdet interaktionen. 
Upplysningen om summan (oftast följd av tack, eller då) fungerar som en 
uppmaning till kunden att betala. Med sin inledande hälsning och en avslut-
ande artighetsfras signalerar biträdet en period av tillgänglighet för interak-
tion, och en sådan markering av tidsramen har sin givna funktion, inte minst 
under trycket av väntande kunder i kassakön.  

Ytterligare ett samtalsdrag, som förekommer i nästan alla rutinsamtal, är 
att kunden besvarar biträdets hälsning.46 Utifrån dessa gemensamma samtals-
drag kan man konstruera ett hypotetiskt, minimalt kassasamtal (Exempel 
13). Det består av tre samtalssekvenser: en hälsnings-, en betalnings- och en 
avslutningssekvens. Ett inte alltför djärvt antagande är att detta är de tre 
grunddragen i ett prototypiskt kassasamtal. Det överensstämmer också med 
Kuiper & Flindalls (2000:198) schema ”Discourse structure of matrix 
conversation” (se s. 26). 

                          
45 Undantaget är samtal 040, där kunden betalar med kort, vilket sätter avtryck både i ord-
mängden och i antalet turer. 
46 I ett samtal (004) besvarar kunden inte hälsningen och i ett samtal (031) hälsar kunden och 
biträdet samtidigt. 
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Exempel 13: Hypotetiskt, minimalt kassasamtal. (B= biträde, 
K= kund) 
B: hej 
K: hej 
B: sexti kronor tack 
K BETALAR 
B: ÖVERRÄCKER KVITTO tack ska du ha 

Tabell 8. Aktivitetsbeskrivning: faser i interaktionen mellan biträde (B) och kund 
(K) i servicemöten i kassan, baserat på samtalen i kategori 1, Rutinsamtal 

Element som ingår i alla 
rutinsamtal = gemensamma drag 

Element som ingår i en del 
rutinsamtal 

Faser 
 
 Icke-verbalt Verbalt Icke-verbalt Verbalt 
Interak-
tionen 
startar 

K INFINNER SIG 
VID KASSAN 

B hälsar på K 
   

B OCH K  TAR 
ÖGON-
KONTAKT 

K hälsar på B 

Varutran-
saktion och 
prisregi-
strering 

K PLACERAR  
SINA VAROR PÅ 
VARU-BANDET 
B STARTAR 
BANDET MED EN 
PEDAL OCH 
REGISTRERAR 
PRISET ELEK-
TRONISKT/ 
MANUELLT 

  B eller K 
kommenterar/ 
frågar något 
som rör varor, 
priser, rabat-
ter, kuponger, 
medlemskort 
etc. 

Slutsumman
meddelas 

 B uppmanar K 
att betala  

K VISAR 
MEDLEMS-
KORT 
K VISAR 
KONTOKORT 
ELLER PENGAR 
RABATTER 
ETC. DRAS AV 
ELEKTRONISKT 

B frågar om K 
har medlems-
kort/ K upp-
lyser om att K 
har medlems-
kort 
B frågar om 
betalningssätt/ 
K upplyser om 
betalningssätt 

Betalning 
  

K BETALAR 
KONTANT ELLER 
MED KORT 

 K LÄMNAR 
ÖVER KORT  
B GER TILL-
BAKA VÄXEL 
OCH/ELLER EV. 
KORT  
B ÖVER-
RÄCKER 
KVITTO 

B tackar  
B kommen-
terar växeln  
B kommen-
terar kvitto-
överräckandet/
frågar om K 
vill ha kvitto 

Interak-
tionen 
avslutas 

K LÄMNAR 
KASSAN OCH 
HÄMTAR SINA 
VAROR 

B tackar eller 
använder 
annat hövlig-
hetsuttryck 

 K tackar eller 
använder 
annat hövlig-
hetsuttryck  
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Fasindelningen som jag kommer att använda i analysarbetet är bara aningen 
mer utbyggd än sekvensindelningen i det hypotetiskt minimala kassasam-
talet. Den utgår från den samlade aktiviteten – dvs. fysiska och verbala hand-
lingar – i servicemötet vid kassan, vilket beskrivs i Tabell 8. För att göra 
denna har jag utnyttjat sammanställningen av de tolv rutinsamtalen, och 
kompletterat den med intervju- och observationsanteckningar. 

Handlingssekvenser som kan urskiljas tydligt är, i tidsföljd: interaktions-
start (dvs. att kunden får tillträde, access, till servicemötet), varutransaktion 
och prisregistrering, meddelande om slutsumman, betalning och interak-
tionsavslutning. I figuren visas icke-verbala och verbala aktiviteter parallellt. 
Eftersom beskrivningen baseras på rutinsamtalen i det inspelade materialet, 
betraktar jag biträdets tre regelbundet förekommande samtalsdrag som obli-
gatoriska. Mer sporadiskt förekommande samtalsdrag gäller topiker som 
varor, rabattkuponger och medlemskort. I det enskilda fallet kan även vissa 
av dessa drag vara nödvändiga för transaktionens genomförande. Frågor om 
varuslag (som du har ett sånt här Boulebröd va? i samtal 031) kan t.ex. vara 
av betydelse för prisregistreringen. Andra samtalsdrag, som kundens hej och 
frågan om medlemskort, utgör valfria tillägg. En kund som inte får sitt med-
lemskort draget går visserligen miste om inköpspoäng och eventuella med-
lemsrabatter, men biträdets fråga om medlemskort är inte nödvändig för 
transaktionens genomförande. 

 
ACCESS-/HÄLSNINGSFAS B: hej 
  K: he::j 
  (PAUS) 
VARUFAS  B: har du sve:nska äpplen va? 
   K: ja: 
   B: mm 
  (PAUS) 
BETALFAS  B: etthundrafemtisex kronor tack 
  (PAUS) 
  K: HARKLAR SIG 
  B: du har kort va? GÄLLER MEDLEMSKORT 
  K: mm 
  B: mm 
  (PAUS) 
  K BETALAR 
  B: GER K VÄXEL OCH KVITTO var så god 
AVSLUTNINGSFAS B: tack för de 

Figur 3. Modell av fasstrukturen i kassasamtal, med typexempel 

Frågan om medlemskort förekommer i fem av rutinsamtalen, oftast i sam-
band med att biträdet meddelar slutsumman, men den kan, liksom topiken 
rabattkuponger, också avhandlas i samband med varutransaktionen och pris-
registreringen. I många fall är frågan överflödig, antingen för att kunden på-
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pekar det själv eller för att det framgår på annat sätt.47 I fasstruktursmodellen, 
som visas i Figur 3 med samtal 011 som typexempel, kallas fasen efter 
access-/hälsningsfasen förenklat för varufasen. Betalfasen innefattar biträd-
ets betalningsuppmaning och betalning, eftersom dessa två moment kan vara 
svåra att särskilja.48 Aktiviteterna i den första och den sista fasen är samtals-
/aktörsrelaterade, medan de två däremellan är objektsrelaterade. Samtals-
dragen återspeglar processen vid kassan, men den linjära modellen är en 
förenkling. Faserna i de enskilda samtalen är dessutom inte alltid så klart 
urskiljbara som i exempel 011. Till exempel kan fasen när kunden lägger 
varorna på bandet och biträdet registrerar priset ha inletts före access-/häls-
ningsfasen. Svårast att avgöra är när betalfasen övergår i avslutningsfasen. 
För att identifiera en gräns mellan de faserna skulle det krävas videofilmade 
samtal, om det ens skulle gå då. Det kan hävdas att beteckningen avslut-
ningsfas är oegentlig; i en del samtal är det kanske så att betalfasen tar slut, 
och därmed samtalet: 

Exempel 14. Konsumkassan 008 (kat. 1). K= kvinna ca 60 år. 
[---] 
B: å ditt kvitto 
K: mm 
B: varsågod 

Problemet med att avslutningsfasen kan vara en analytisk artefakt skulle 
kunna lösas genom att betalfasen fick utgöra den sista fasen. Men syftet med 
min fasstruktursmodell är i första hand att få ett användbart analysraster, och 
med modellens hjälp kan exempelvis förekomsten av biträdesfrasen varså-
god tack ska du ha i följande exempel få en rimlig förklaring.  

Exempel 15. Konsumkassan 006 (kat. 1). K= man ca 30 år. 
BETALFAS  [---] 
  B: å du får tie å femti tillbaka 
  K: [[tack 
AVSLUTNINGSFAS I B: [[varsågod tack ska du ha  
  B RÄCKER FRAM KVITTO 
   B: du vill inte ha de? 
  K: jo 
  B: jaså SKRATTAR 
  K: titta på de 
   B: å:kej= 
AVSLUTNINGSFAS II B:=varsågod 

                          
47 I materialet som helhet förekommer frågan om medlemskort allt som allt nio gånger. Fråg-
an formuleras har du medlemskort? (3 förekomster), hade du medlemskort? (3 förekomster) 
och i övriga fall medlemskort har du de?, medlemskort också? och du har kort va? 
48 De är svåra att särskilja av inspelningstekniska skäl; med videoinspelade samtal skulle iden-
tifieringen av betalningsöverräckandet vara mer oproblematisk. 
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Det kan förefalla artigt i överkant att biträdet säger varsågod tack ska du ha i 
en tur inne i samtalet, om man inte uppfattar tack ska du ha som en avslut-
ningssignal, vilken här händelsevis följs av en ny sekvens som rör kundens 
kvitto. Sekvensen pågår tills biträdet säger å:kej följt av en ny avslutnings-
markör, varsågod. Så betraktat kommer samtalet i Exempel 15 att bestå av 
två avslutningsfaser, alternativt en avslutningsfas och en tilläggssekvens (se 
vidare 5.3.3.2). 

Fasstruktursmodellen för rutinsamtal med enbart transaktionellt orienter-
ade samtalsinslag kan användas som en referenspunkt vid analysen av mer 
utbyggda eller komplexa kassasamtal. Exempelvis kan man av samtalet i 
Exempel 16 (ur kategori 2) göra tolkningen att kunden, med responsen jo:: 
de e lax på biträdets småpratsinvit (då ska du hem å äta lax hörru (.) va?) 
orienterar sig mot ett typiskt instrumentellt kassasamtal. Biträdet rättar in sig 
i detta, när hon ger den instämmande återkopplingen mm i den nästföljande 
turen. 

Exempel 16. Konsumkassan 015 (kat. 2). K= man ca 55 år. 
Samtalstid: 00:25 
B: [hej 
K: [hej 
B: då ska du hem å äta lax hörru (.) va? 
K: jo:: de e lax 
B: mm 
(PAUS) 
B: nittiåtta å femti tack 
(PAUS) 
B: å en å femti (.) varsågod 
K: tack 

Det är ett extrapriserbjudande för dagen som föranleder biträdet att prata om 
lax. Det är samma topik som biträdet anspelar på i ett annat samtal ur kate-
gori 2. I det samtalet, Exempel 17, accepterar kunden avsteget från mallen 
(eller kassascriptet) och ger utbyggd respons på biträdets småpratsinvit (du 
har varit ute å fiskat ser ja) med vad som kan tolkas som ett skäl: de har 
nappat dåligt i sommar, föregått av ett outtalat instämmande, troligen en 
nick. 

Exempel 17. Konsumkassan 039 (kat. 2). K= man ca 60 år. 
Samtalstid: 01:18 
B: hej 
K: °hej° 
 (PAUS) 
B: du har varit ute å fiskat ser ja 
K: de har nappat dåligt i sommar 
B: ja men de nappar desto bättre nu då 
K: ja 
[---] 
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5.2.1 Samtalsinitiativ 
Vid studiet av yttrandeparen i rutinsamtalen (kategori 1) framkommer ett 
tydligt mönster: initiativen i samtalet tas så gott som alltid av biträdet. Vid 
de fåtal tillfällen som kunderna tar initiativ (fyra förekomster) kan biträdet 
välja att ge respons eller att låta bli. Under varufasen i Exempel 18 fäster 
kunden biträdets uppmärksamhet på att hon har en rabattkupong: den där ska 
va me. Det görs lågmält, men initiativet blir samtidigt uppfordrande på grund 
av sin placering efter biträdets hälsning.49 I detta samtal väljer biträdet att ge 
respons. 

Exempel 18. Konsumkassan 004 (kat. 1). K= kvinna ca 60 år. 
B: hej 
K: °den där ska va me° VISAR/LÄGGER UPP RABATTKUPONG 
B: ja: tack 
[---] 

Biträdet kan också, som i Exempel 19, välja att inte ge verbal respons på 
initiativ av liknande slag, i detta fall ett enordigt yttrande (där), efter en 
hälsningssekvens. Att biträdet ändå uppfattat vad kunden syftar på (en 
rabattkupong) framgår indirekt i biträdets nästa tur (så tar ja bort tjufyra å 
femti där). 

Exempel 19. Konsumkassan 010 (kat. 1). K= kvinna ca 60 år. 
B: hej 
K: he::j 
K: där VISAR/LÄGGER UPP RABATTKUPONG 
(PAUS) 
B: tvåhundra sextiotre (.) så tar ja bort tjufyra å femti 
där 
[---] 

Svaga initiativ av ringa eller ingen betydelse för transaktionen kan biträdet 
välja att ignorera, som i Exempel 20, den uppmärksamhetspåkallande tur-
inledningen, vokativen hörrudu, till trots. Här avbryter biträdet i stället med 
ett nytt, starkt initiativ: 

Exempel 20. Konsumkassan 040 (kat. 1). K= kvinna ca 60 år. 
B: hej 
K: hej (.) hörrudu ja gör så här för att ja °vill° ge 
lite [plats 
B:   [va står de hundratretton va? 
K: ja: 
[---]  

                          
49 I svaren på enkäten ”Vem säger vad vid kassan?” tillskrivs turen den där ska va me biträdet 
av sex av de tillfrågade, vilket ger belägg för att detta slags initiativ från kunden inte är det 
förväntade. 
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Biträdet kan också svara med en bekräftande omformulering av kundens 
initiativ, vilket förekommer i betalfasen i samma samtal (Exempel 21). Här 
är kundens påpekande om betalningssätt av betydelse för den fortsatta tran-
saktionen. 

Exempel 21. Konsumkassan 040 (kat. 1). K= kvinna ca 60 år. 
[---] 
K: då betalar ja på kortet 
B: du tar de på ditt kort alltså 
K: ja 
[---]  

Biträdets turer är fokuserade på transaktionen och driver processen framåt, 
även i de fåtal fall då kunderna tar samtalsinitiativ. Sammantaget stärker 
exemplen bilden av biträdets interaktiva dominans i rutinsamtalen, där bi-
trädet i sin tur är underordnad processen som ska genomföras under kassa-
besöket. Såväl biträdet som kunderna agerar inom sina givna roller samtalen 
igenom, och det är därför jag har karakteriserat dem som rollkonforma. 

5.3 Användningen av hövlighetsuttryck 
Hövlighetsuttrycken är högfrekventa i rutinsamtalen, vilket kan tyckas mot-
sägelsefullt när det gäller samtal som karakteriseras som rent instrumentella. 
I de följande avsnitten om hälsnings- och artighetsuttryckens förekomst, 
form och funktion görs jämförelser med hela kassasamtalsmaterialet. Ge-
nomgången visar att dessa uttryck inte enbart fungerar som artighets-
markörer. Det gäller även hälsningsuttrycket hej, som ska behandlas 
inledningsvis. 

5.3.1 Hälsningsuttryck och andra samtalsöppnande drag 
De flesta kassasamtalen öppnas av biträdet (41 av 46 samtal), och alla samtal 
utom fyra öppnar biträdet med en hälsning, nästan alltid hej – ett halloj före-
kommer också, men då inleds biträdets nästa tur med hej (Tabell 9). Som jag 
berört i kapitel 4 ser jag inte hälsningen i kassan primärt som en hövlighets-
markör utan som en öppningssignal för språkligt samspel. Det är i och för 
sig en tolkning som motsägs av att kunderna just här oftast följer gängse 
artighetsnormer och säger hej tillbaka, dvs. ger den prefererade responsen på 
en hälsning, men tolkningen styrks av att hälsningen inte är obligatorisk i 
andra typer av kundsamtal (se 6.3 och 7.3). 

Yttrandeparet hej – hej förekommer så frekvent att det kan betraktas som 
en standardiserad samtalsöppning i kassasamtalen. Att det knappast är fråga 
om ett genuint hälsningsuttryck styrks av det faktum att motsvarande av-
skedshälsningar är sällsynta; huvudmönstret är att biträdet avslutar med ett
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Tabell 9. Samtalsöppningar i kassasamtalen 
        Rutinsamtal (12)        Övriga kassasamtal (34) Samtalsöppning 

(=första turen)  Biträde Kund           Biträde           Kund
hej             12              –                  24                 1 
halloj               –              –                    1                 – 
Övrigt               –              –                    4                 4 
Totalt 12              –                  29                 5 

artighetsuttryck. I rutinsamtalen finns ett exempel på att biträdet önskar 
kunden trevlig helg (Exempel 27). I det övriga materialet förekommer det i 
några enstaka samtal att kunden, och i något fall biträdet, säger hej/hej 
då/trevlig helg. Sådana avskedshälsningar har då, till skillnad alltså från den 
i Exempel 27, föregåtts av relationelllt orienterade sekvenser. 

I Tabell 10 visas de varianter av samtalsöppningar som förekommer hos 
kassabiträdet och kunderna. Samtalen öppnas antingen direkt, rakt på sak, 
eller indirekt, med en försekvens av något slag.50 

Tabell 10. Procedurer för direkt och indirekt samtalsöppnande i kassasamtalen 
               Biträdet talar först                  Kunden talar först 
Direkt Indirekt  Direkt Indirekt 
Betalningsuppmaning 
Socialt småprat: har du 
hitta en lax  
Respons på icke-verbal 
handling?: ja 
  
 

Hälsning 
Metakommentar: 
ett li:tet litet 
ögonblick bara 
hör du så börjar 
ja me dej (PAUS) 
nu:: kan vi börja 
  

 Påpekande om 
betalningssätt: ja tar 
kontant 
Påpekande om 
prismärkning: här 
sitter den där lappen 
vet du som-
Påpekande om eget 
agerande: vi börjar 
me (tvättmedel)  

Hälsning 
  

Undantagsfallen, dvs. samtal som öppnas på annat sätt än genom den rituella 
hälsningssekvensen, förklaras allihop av kontextuella faktorer. I ett av fallen 
säger biträdet även hej, men det gör hon efter att ha öppnat samtalet med ja. 
Detta är betonat och markerar att biträdet slutfört en extraaktivitet (antecknat 
en varukod) efter det förra kundmötet. Möjligen är det en respons på en icke-
verbal handling hos den väntande kunden. Ett annat samtal inleds med en 
accessförhalande förseksvens: ett li:tet litet ögonblick bara hör du så börjar 
ja me dej, i samband med att biträdet sprättar upp pappersrör med växel-
pengar. Strax därpå öppnas samtalet explicit: nu:: kan vi börja. Ett annat 
undantag är ett samtal som öppnas med en betalningsuppmaning: sjuttinio å 
femti tack. Att det samtalet öppnas först i betalfasen förklaras av att en 
                          
50 Presentationsformen i Tabell 10 är samma som Lamoureux använder i sin figur ”Conver-
sational procedures for direct and indirect openings” (1985:76). 
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passerande kollega uppehållit biträdet sedan servicemötets start. Det fjärde 
och sista undantaget är besvärande för min tes om hej:et som en öppnings-
signal. Biträdet öppnar med ett socialt samtalsdrag: har du hitta en lax, riktat 
till en återvändande kund som hon några minuter tidigare tipsat om att ut-
nyttja dagens förmånserbjudande. Det visar att biträdet inte hejar mekaniskt 
så snart en kund står på tur i kassan och talar alltså för att biträdet (också) 
använder hej som ett genuint hälsningsuttryck. 

I några få fall är det kunden som öppnar samtalen. I ett av dessa är kunden 
den som inleder med en hälsning, och biträdet besvarar den. De övriga öpp-
ningarna gäller prismärkning, betalningssätt och proceduren vid kassan.51 I 
ett fall tar en kund kontrollen genom att bryta in i ett annat samtal, där det 
pågår en lång småpratssekvens efter betalfasen (se Exempel 56, avsnitt 
5.5.3). Den nya kunden pekar på sitt paket från delidisken och begär biträd-
ets uppmärksamhet: här sitter den där lappen vet du som … (se Exempel 
57), varvid biträdet ger respons. Detta nya samtal fortsätter tills servicemötet 
är avklarat. Det avbrutna samtalet avslutas först efteråt. Två samtal visar 
intressant nog att biträdets första tur består av en hälsning även när kunden 
inleder med ett annat samtalsdrag, vilket understryker intrycket av använd-
ningen av hej som en rutiniserad pragmatisk handling. I samtalsöppningen i 
det ena samtalet, Exempel 22, framhåller kunden att han tänker betala kon-
tant. Med valet av denna topik, som i andra samtal hör hemma i betalfasen, 
anspelar kunden högst troligt på en föregående kund och dennas tidsödande 
kreditkortsproblem (se Exempel 51). 

Exempel 22. Konsumkassan 024 (kat. 2). K= man ca 70 år 
K: ja tar [kontant] 
B:        [hej] 
K: hej hej 
B: du tar kontant du 
[---] 

Hälsningssekvensen som följer bildar en inskottssekvens, där biträdets tur 
delvis överlappar kundens öppningstur, varpå kunden ger den prefererade 
responsen med ett (dubblerat) hej. Genom den följande responsen (du tar 
kontant du), visar biträdet med en omformulering att hon uppfattat vad 
kunden sagt i öppningsturen. Det andra exemplet på att biträdet återtar kon-
trollen som samtalsöppnare genom att hälsa, trots att kunden öppnat på annat 
sätt, visas i Exempel 23. Två kunder deltar: 

Exempel 23. Konsumkassan 030 (kat. 2). K= kvinna ca 65 år, 
K2= man ca 30 år 
K: vi börjar me (tvättmedel) 

                          
51 Ett annat fall kan räknas bort, eftersom det inleds med en kommentar om inspelningen: var 
har ni filmkameran då? 
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B: hejsan 
K: [[hej] 
K2:[[hej] 
B: hej 
[---] 

Den kvinnliga kunden (K) öppnar genom att kommentera sitt eget agerande 
(vi börjar me tvättmedel), ett yttrande som har oklar adressat.52 Det kan vara 
till K2. Det kan också vara ett solitärt ’tänka-högt’-yttrande, dvs. ett icke-
kommunikativt initiativ (Linell & Gustavsson 1987:29). Det går inte att sluta 
sig till om biträdet uppfattar yttrandet, men så är det heller inte någon tur 
som pockar på ett andraled. Biträdets första tur är en hälsning, det informel-
lare hejsan, en form som antyder bekantskap med kunden. Hälsningen be-
svaras unisont av kunderna, men de använder båda hälsningsordet hej. 
Biträdets andra hälsning (hej) kan tolkas på två sätt. Antingen hejar hon ex-
klusivt på den manliga kunden (K2), eller också rättar hon in sig, gör en 
form av intrimning, och använder det konventionaliserade hälsningsordet 
även hon. Den senare tolkningen innebär att såväl biträdet som kunderna 
orienterar sig mot det vedertagna mönstret. Hela hälsningssekvensen kan då 
ses som en typ av reparation, dvs. att kontrahenterna tillsammans bygger upp 
en standardsamtalsöppning. 

5.3.2 Samtal med avskedshälsningar 
Motsvarigheten till kassasamtalens hälsningssekvens förekommer ytterst säl-
lan i avslutningsfasen. Avskedshälsningarna hej då/hej förekommer i två 
samtal. I vissa samtal förekommer hövlighetsuttrycket trevlig helg, i några 
fall tillsammans med hej då/hej och i några fall tillsammans med tack. Först 
ska jag kort beröra ett fall där hej då förekommer som en genuin avskeds-
hälsning, i ett samtal som inte ingår i materialet. Samtalet, Exempel 24, 
utgör en egen kategori, eftersom det är ett samtal där kunden är en gammal 
bekant till biträdet. 

Exempel 24. Konsumkassan (049=extrakat.). K= kvinna ca 60 
år Samtalstid: 02:38 
[---] 
B: kul å se dej (.) de e långt mellan varven 
K: ja men du jobbar ju inte varje dag heller 
B: nä ja har lite (.) bara en dag i veckan 
K: skyll inte på mej så 
B: nä SKRATTAR 
K: SKRATTAR vi säjer så hej då 

                          
52 Transkriptionen av tvättmedel är osäker. 
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Ett annat exempel där båda parter säger hej då, Exempel 25, är ett samtal 
som biträdet har med två kunder, troligen man och hustru. Samtalet har inne-
hållit en hel del småprat (se Exempel 56, i avsnitt 5.5.3). 

Exempel 25. Konsumkassan 017 (kat. 3). K= kvinna ca 55 år, 
K2= man ca 55 år 
[---] 
K2: hej då 
B: hej då (.) trevlig helg hör ni 
K2: tack desamma 

Uttrycket trevlig helg förekommer i det samtalet och i ytterligare fem samtal. 
Ett av dessa är Exempel 26, ett samtal med en kund som biträdet expedierat 
en stund tidigare. Kunden har gjort en ny vända i butiken för att hämta lax, 
som biträdet tipsat om (se Exempel 39). Biträdet visar att hon minns kunden, 
genom sitt påpekande om kundvagnen (som biträdet tidigare uppmanat 
kunden att parkera vid sidan om kassan). 

Exempel 26. Konsumkassan 019 (kat. 2). K= kunden från 
samtal 014, kvinna ca 50 år. 
[---] 
B: o::ch tjuge förti å tre kronor får du tillbaka då (.) 
varsågod (.) trevlig helg på dej 
K: desamma 
B: glöm inte din vagn där 
K: nä::då 
B: SKRATTAR 

Det finns också en förekomst av frasen i ett rutinsamtal, Exempel 27. Sam-
talet avviker från de fem övriga samtalen där uttrycket förekommer. I alla de 
övriga har frasen trevlig helg föregåtts av (skämtsamt) småprat. Här fungerar 
frasen som en tydlig, extra avslutningsmarkör. 

Exempel 27. Konsumkassan 040 (kat. 1). K= kvinna ca 60 år 
Samtalstid: 01:14   
[---] 
B: så där varsågod 
K: mm tack °ska du ha° 
B: tack ska du ha (.) trevlig helg 

Ett annat fall där frasen trevlig helg signalerar samtalsavslutning är Exempel 
28. I samtalets varufas har i tre sekvenser först biträdet och därefter kunden 
(två gånger) tagit initiativ till relationellt prat och fått samtalsparten med sig. 
Nu, i betalfasen, tar kunden ett nytt initiativ (då måste ja (.)). Det initiativet 
ignoreras av biträdet, som i stället initierar avslut. Frasen trevlig helg på dej 
sätter stopp för vidare småprat. 
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Exempel 28. Konsumkassan 039 (kat. 2). K= man ca 60 år 
Samtalstid: 01:18   
[---] 
K: korte e draget ja 
(6.0) 
K: då måste ja [(.) 
B:        [sådär varsågod (.) trevlig helg på dej 
K: tack 
B: tack 

I Exempel 27 och Exempel 28 ger frasen trevlig helg/trelig helg på dej in-
tryck av att användas slentrianmässigt som avslutningsmarkör, medan an-
vändningen i de övriga samtalen, när frasen förekommer i en egen tur, före-
faller mindre automatisk. Avslutningsvis ska jag återge en samtalsavslutning 
(Exempel 29) som ger en provkarta över de artighetsuttryck och avskeds-
hälsningar som finns utspridda över de övriga kassasamtalen: varsågod, tack 
för de, trevlig helg, tack desamma, hej då – och därtill kassasamtalsmateri-
alets enda belägg på ett finalt hej (se vidare 5.3.3.2). Biträdet, som tar initia-
tivet i samtliga tre yttrandepar i denna avslutningssekvens, riktar sig i sin 
näst sista tur (trevlig helg på er hör ni) även till kundens följeslagare (K2, 
vars enda samtalsbidrag dittills varit ett hej, i access-/hälsningsfasen), men 
K2 själv deltar inte i detta avslutande, verbala pingpongspel med hövlighets-
uttryck. 

Exempel 29. Konsumkassan 030 (kat. 2). K= kvinna ca 65 år, 
K2= man ca 30 år 
[---] 
B: du får två å femti tillbaka [varsågod  
K:            [tack för de 
B: trevlig helg på er hör ni 
K: tack desamma 
B: hej då 
K: °hej° 

5.3.3 Artighetsuttrycken tack och varsågod 
Högst frekvens i rutinsamtalen har artighetsuttrycken tack och varsågod, och 
det är biträdet som står för merparten, vilket framgår av Tabell 11.  

Tabell 11. Förekomst av interjektionerna tack och varsågod i 46 kassasamtal 

Interjektioner        Rutinsamtal (12)          Övriga kassasamtal (34) 

 Biträde Kund Biträde            Kund 
tack/tackar 30 8 80                 41 
varsågod 13 – 35                   2 
Summa 43 8 115                 43 
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Biträdet tackar två–tre gånger i de flesta samtal och säger varsågod (i sam-
band med överräckning i många fall, kanske alla) ungefär en gång per sam-
tal. När kunderna tackar är det sällan mer än en gång per samtal. Ingen kund 
säger varsågod. 

Det är intressant att mönstret för biträdets del är likartat i alla kassasamtal. 
För kundernas del skiljer det sig något. I fem av rutinsamtalen förekommer 
inget tack från kunden. Det är relativt sett många fler kunder (alla utom fyra) 
som tackar i de övriga kassasamtalen, och då liksom i rutinsamtalen vanligen 
i samband med att de får tillbaka pengar eller kvitto. En tänkbar förklaring är 
att kunderna, till skillnad från biträdet, ser sig föranledda att uttrycka artighet 
i större utsträckning när samtalet som helhet är mindre instrumentellt. Kund-
ernas tack är inte fast knutet till biträdets varsågod; ungefär varannan gång 
som biträdet säger varsågod (eller, som i rutinsamtalen, var tredje gång) 
svarar kunderna tack. Något som tycks vara speciellt i butikskontexten – det 
gäller hela mitt inspelningsmaterial – är att uttrycket varsågod knappast 
brukas av kunderna. Det finns två förekomster totalt. I de fallen används det 
när kunderna, båda äldre kvinnor, lämnar över betalning i kassan. 

I kassasamtalen använder biträdet artighetsmarkörer ca tre gånger oftare 
än kunderna. För att inte övertolka denna skillnad i samtalsskyldigheter som 
ett uttryck för servilitet hos biträdet, är det på sin plats att se hur hennes 
tack/tackar används i olika kontexter. Ett lämpligt underlag utgör Exempel 
30, ett samtal där biträdet tackar en yngre manlig kund så många som fem 
gånger.  

Exempel 30. Konsumkassan 006 (kat. 1). K= man ca 30 år. 
[---] 
B: ja:: tack femtinie å femti tack 
B: har du medlemskort? 
K: ja  
B: mm tack 
K BETALAR 
B: tackar 
B: å du får tie å femti tillbaka 
K: [[tack 
B: [[varsågod tack ska du ha 
[---] 

Utdraget ur Exempel 30 visar att biträdets tackande har flera andra funk-
tioner än den konventionellt artiga vid mottagandet av ett objekt (Elert 
1980:435), som fallet är när kunden räckt över kortet (mm tack) och pengar 
(tackar). Biträdets ja:: tack, som föregår betalningsuppmaningen, har snarast 
en återkopplingsfunktion och visar att biträdet nu har registrerat priset på 
kundens varor. (Med frågeintonation skulle det vara en parafras till ’var det 
bra så?’, men det är inte fallet här). I samband med betalningsuppmaningen 
(femtinie å femti tack) är betydelsen ’var snäll och ge mig’. Elert (1980:433) 
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kallar det för ett föregripande tack.53 (På samma sätt som tack används 
exempelvis på dörrskyltstexten ”Vänligen torka av skorna, tack!”) I betal-
ningsuppmaningen fungerar tack (liksom då) som avslutningsmarkör och 
signalerar att det var slutsumman som angavs. Som jämförelse ska nämnas 
att biträdet inte avslutar med tack (eller då) när hon i två andra samtal näm-
ner en summa som inte är slutsumman, dvs. innan rabatten dragits av.54 
Biträdets sista tack (tack ska du ha, som följer på hennes varsågod i avslut-
ningsfasen), kan med en bokstavlig tolkning antas ha generell syftning med 
innebörden ’tack för besöket/tack för att du handlade’. Men som Elert på-
pekar kan tack också ersätta ett egentligt avskedsord, ”särskilt i korta 
interaktioner, t.ex. i en butik” (1980:433). Funktionen är att markera slutet 
på interaktionen (se 5.3.3.2). 

Uttrycket tackar, som biträdet använder när hon tar emot betalning av 
kunden, förekommer ofta i detta samtalsdrag, och sällan i andra drag, där 
hon i stället säger tack. Det förekommer i över hälften, i 26 av de 46 sam-
talen, och med ett undantag bara i betalfasen. Kunder säger sällan tackar, 
men när det förekommer (4 belägg) använder kunderna det i avslutnings-
fasen. I materialet från delikatessdisken finns en förekomst, ett biträde säger 
tackar så mycke. Ett annat biträde där använder formen tackar i ett sats-
uttryck: då tackar ja för de (en förekomst). Bokhandelsbiträdet använder inte 
uttrycket över huvud taget. Om inte benägenheten att säga tackar bara råkar 
vara en individuell egenhet hos detta kassabiträde, är det kanske den fre-
kventa användningen av artighetsuttryck som lockar fram varianter till den 
vanligaste formen, tack. 

5.3.3.1 Användningen av tack i betalningsuppmaningen 

I detta avsnitt behandlas betalningsuppmaningen och dess struktur mer ingå-
ende. Eftersom detta pragmem (se 2.2.1) är obligatoriskt i ett kassasamtal är 
det ett bra exempel på kassabiträdets repetitiva verbala aktivitet.55 Uttrycket 
tack förekommer i 35 av 46 betalningsuppmaningar, dvs. i tre fjärdedelar av 
fallen, men vid närmare påseende visar sig pragmemet ha mycket varierad 
form (se Tabell 12). I majoriteten av fallen där biträdet begär betalning av 
kunden görs det med en nominalfras, NP, (dvs. antingen bara summan eller 
summan + kronor) åtföljt av ett tack (t.ex. tjugotre kronor tack). Ibland görs 
det i form av en sats med efterställt tack (t.ex. å du betalar då etthundranitti-
sju å femti tack). I ett fall förekommer ett framförställt tack före summan, i 
en egen turkonstruktionsenhet Då inleds frasen med två adverbial: sådär då 

                          
53 Detta föregripande tack används i svenskan som ju saknar en direkt motsvarighet till please, 
s’il vous plaît och bitte. 
54 Exempelvis i samtal 010, där B säger: tvåhundrasextiotre (.) så tar ja bort tjufyra å femti 
där. 
55 Samtalsdraget förekommer i 45 av 46 samtal (med 2 förekomster i ett samtal). 
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tack (.) tvåhundrasjuttiofem. Beteckningen ”summan” inbegriper i förekom-
mande fall även kronor och öre, både i tabellen och i löptexten. Betalnings-
uppmaningen uttryckt i satsform kommenteras senare i det här avsnittet. 

Tabell 12. Förekomster av olika syntaktiska konstruktioner, med eller utan tack,  
i realiseringar av pragmemet ’uppmaning om att betala’ 
Typ av enhet   Antal 

förekomster 
Fras med tack: 
NP+interj 
NP+advP+interj 
AdvP+interj+NP 

 
summan + tack 
summan + då: + tack 
sådär då+tack + 
summan 

 
28 

2 
1 

Fras utan tack: 
NP+advP 
AdvP+NP  
NP 

 
summan + då: 
sådär+summan 
summan 

 
1 
1 
1 

Sats med tack 
Sats+interj 
AdvP+sats+interj 

 
sats + tack: 
sats m. initialt då +tack 

 
2 
2 

Sats utan tack: 
Sats+advP 
AdvP+sats 

 
sats m. finalt då: 
sats m. initialt då 

 
4 
2 

Övrigt  2 
Totalt  46 

I några (fem) fall används adverbialet då som alternativ avslutningsmarkör. I 
Exempel 31 och 32, där då avslutar en fras resp. en sats, betalar kunderna 
med kort, men fenomenet förekommer även vid kontant betalning. I exempel 
som dessa, med finalt då i påståendesatser som fungerar som uppmaningar, 
kan då ha den ungefärliga betydelsen ’i stället’ (Eriksson 1988:107). 
Partikeln då har här en motiverande funktion. Den visar hur den aktuella 
turen ska förstås i sitt sammanhang (Landqvist 2003:227f). 

Exempel 31. Konsumkassan 010 (kat. 1). K= kvinna ca 60 år 
[---] 
B: tvåhundrasextiotre (.) så tar ja bort tjufyra å femti 
där 
K: °mm° 
(PAUS) 
B: tvåhundratrettiåtta å femti då 
[---] 
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Exempel 32. Konsumkassan 046 (kat. 1). K= kvinna ca 75 år  
[---] 
B: var har vi (kortet) (.) [där 
K:        [jaha där har vi de 
(PAUS)  
B: mm (.) tar vi den först 
(PAUS)  
B: så där (.) etthundraförti kronor vart de kvar för dej 
å betala då 
[---] 

Att enbart summan anges utan vare sig tack eller då finns det ett fåtal 
exempel på. I ett samtal föregås frasen i stället av varsågod (i en egen tur-
konstruktionsenhet): sådär varsågod (.) tvåhundra sextitvå. I Exempel 33 
föregås summan bara av adverbialet sådär, som kanske har en metakommen-
terande funktion, dvs. att biträdet uttrycker att hon just avslutat ett arbets-
moment. I det fallet överlappas betalningsuppmaningen av att kunden läser 
summan på displayen (med frågeintonation). Överlappningen kan vara 
orsaken till att tack:et i betalningsuppmaningen blir amputerat i det här 
fallet. 

Exempel 33. Konsumkassan 027 (kat. 4). K= man ca 70 år 
B: sådär [hundratrettisex 
K:       [hundratrettisex? (LÄSER PÅ DISPLAYEN) 
B: ja  

Det finns ett fall till där summan uppträder naket, dvs. som en egen turkon-
struktionsenhet. Det är i Exempel 34, där den förekommer inbäddad i tur, en 
respons: 

Exempel 34. Konsumkassan 013 (kat. 4). K=kvinna ca 25 år 
[---] 
K: så de va ju automaten utanför tydligen SKRATTAR 
B: mm (.) hundranittisju kronor ja den har du precis här 
bakom 
[---] 

Att slutsumman anges i form av en fristående nominalfras är fyra gånger 
vanligare än att den ingår i en sats, men som enda enhet i en tur förekommer 
ingen sådan naken fras i kassasamtalsmaterialet, dvs. som turen etthundra-
tjugofem i det avlyssnade, ultrakorta kassasamtalet (Exempel 11). 

När biträdet i betalfasen upplyser kunden om varornas totalkostnad är det 
med en pragmatisk tolkning en uppmaning till kunden att betala. Detta prag-
mem har alltså en direktiv funktion, men i de fall det realiseras i satsform 
förekommer det inte som imperativ utan i påståendeform, vilket visas i följ-
ande sammanställning:  
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− B: då blir de sextitvå kronor tack 
− B: då blir de trehundrasextitvå å femti tack 
− B: hm då blir de hundrafemtisju å femti 
− B: då blir de två hundra kronor jämnt för dej å betala hörru de va ju 

en bra summa 
− B: du de här va en bra summa (.) tre hundra kronor jämnt 
− B: å du betalar då etthundranittisju å femti tack 
− B: så (.) trehundraåttisju å femti får du betala då 
− B: så där (.) etthundraförti kronor vart de kvar för dej å betala då 
− B: sådär (.) etthundrafemti kronor vart de här då 
− B: trehundranittisju å femti gick de på då 
− B: nu vill ja ha hundraförtitvå å femti tack 

Av sammanställningen framgår också att tack används mindre frekvent (i 
fyra av elva fall), när summan ingår i en sats. Mindre korthuggna betalnings-
uppmaningar behöver alltså inte att lättas upp med ett artighetsuttryck. Bi-
trädets ymniga bruk av tack kan således kopplas till hennes val att kompri-
mera betalningsuppmaningen till enbart ett besked om summan. Av sam-
manställningen framgår vidare att detta satsformade samtalsdrag inte följer 
ett standardiserat mönster. En formulering, då blir de + summan, före-
kommer fyra gånger, men för övrigt är den syntaktiska strukturen varierad. 
Sju av satserna är opersonliga, i två är kunden subjekt och i en biträdet. I den 
satsen, nu vill ja ha hundraförtitvå å femti tack, överensstämmer formen, om 
än med informellt stilläge, mest med yttrandets direktiva funktion. I de 
övriga fallen är den direktiva funktionen mildrad eller dold. Särskilt dold är 
den när biträdet i metakommentarer uttrycker en positiv värdering av den 
jämna summan som kunden har förmånen att få betala (exempelvis du de 
här va en bra summa). 

Sammanställningen visar för övrigt också på en tydlig tendens i fråga om 
kostnadsupplysningen. Nominalfrasen summan + kronor används vid hela 
krontal (t.ex. de sextitvå kronor tack), medan en nominalfras som bara består 
av summan används när summan slutar på 50 öre (t.ex. trehundrasextitvå å 
femti tack). Detsamma gäller hela kassamaterialet. Är det av rytmiska skäl? 
Eller av effektivitetsskäl? I det enda exemplet där biträdet uttalar både kron-
or och ören verkar det vara för tydlighets skull. Hon säger då: etthundra 
kronor och femti öre (alltså inte ”ett hundra och femti”, vilket skulle kunna 
missuppfattas).  

Av resultatet i Tabell 12 kan man utläsa att konstruktionen summan + 
tack (inbegripet summan + kronor + tack) är det mest rutiniserade uttrycket i 
betalfasen, och att de övriga konstruktionerna ser ut att vara avvikelser från 
ett mönster. Som jag visat kan en del av dessa förklaras av kontexten, t.ex. 
när något oväntat inträffar, som i Exempel 33, där biträdet och kunden kon-
kurrerar om turordningen. Det finns en kontextuell förklaring även till den 
minst inlindade av de satsformade betalningsuppmaningarna: nu vill ja ha 
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hundraförtitvå å femti tack, nämligen att kunden i den föregående turen 
yttrat: då ska vi se va du vill ha då. I andra fall är orsaken till variationen 
mindre uppenbar. Förmodligen finns det situationella förklaringar till att bi-
trädet exempelvis avslutar ett yttrande med ett då (sådär (.) etthundrafemti 
kronor vart de här då). Adverbialet tycks där ha en informaliserande/ 
avdistanserande funktion. Tonfallet harmonierar med resten av samtalet, där 
det förekommer flera relationellt orienterade sekvenser (se Exempel 56, i 
avsnitt 5.5.3). 

Vad den detaljerade beskrivningen i detta avsnitt främst har visat är att 
biträdet inte använder den formelartade konstruktionen summan (+kronor) 
+tack på ett mekaniskt sätt i alla situationer. 

5.3.3.2 Användningen av tack och varsågod i avslutningsfasen 

Liksom det i de flesta fall är biträdet som öppnar kassasamtalen, är det i 
flertalet fall också biträdet som får sista ordet. Biträdet har den sista turen i 
38 samtal, och kunderna har den sista turen i 8 samtal. I 36 samtal avslutar 
biträdet med ett artighetsuttryck, ofta tack ska du ha, i några enstaka fall bara 
tack eller varsågod. Kundernas sista tur består av ett tack i 5 samtal. Av de 
46 kassasamtalen avslutas således drygt 40 med ett artighetsuttryck, antingen 
av biträdet eller av kunden. Men artighetsuttrycken figurerar förstås inte bara 
i den allra sista turen. Mönstret är att det sker ett utbyte av artighetsuttryck 
mellan parterna, i en sekvens om två eller flera turer. I Tabell 14 redovisas 
artighetsuttryckens strukturella inramning, alltså artighetsuttryck som före-
kommer ensamt och tillsammans med andra artighetsuttryck/avskedshäls-
ningar. De sekventiella förekomsterna redovisas med exempel. 

Ansvaret att markera samtalsavslutning ligger på biträdet (Tabell 13; i 
tabellen ingår även avskedshälsningar, som behandlades i 5.3.2). Vidare kan 
man dra slutsatsen att det ingår i biträdets samtalsförpliktelser att uttrycka 
artighet i samtalsavslutningarna, eftersom hon är den av parterna som varje 
gång använder något eller några artighetsuttryck i de avslutningssekvenser 
där sådana förekommer. Det framgår också att kunden aldrig är ensam om 
att uttrycka artighet. 

Tabell 13. Ömsesidiga/ensidiga förekomster av hövlighetsuttryck 
i avslutningssekvenser i 46 samtal 
B-initierat utbyte av artighetsuttryck 
Artighetsuttryck bara i B:s tur 
B-initierat utbyte av avskedshälsning 
Avskedshälsning bara i B:s tur 

20
10
 2
 2

K-initierat utbyte av artighetsuttryck 
Artighetsuttryck bara i K:s tur 
K-initierat utbyte av avskedshälsning 
Avskedshälsning bara i K:s tur 

10
–
–
–
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Tabell 14. Förekomsten av tack och varsågod i den sista turen i 41 (av 46) 
kassasamtal 
Artighetsuttryck Antal 

samtal 
Antal  

samtal totalt 
B har sista turen: 
B: varsågod 
K: tack(ar) 
B: tack ska du ha/tack för de 

 
 
 

16 

 
 

 
 

K: tack (ska du ha) 
B: tack (ska du ha) 

 
5 

 

B: varsågod (.) tack ska du ha 5  
K: tack 
B: varsågod 

 
3 

 

B: tack 2  
B: varsågod  2  
B: varsågod (.) (å ditt kvitto) tackar 1  
K: tack   
B: varsågod 
B: tack ska du ha 

 
 

1 

 

K: tackar ska du ha 
B: varsågod 
K: tackar tackar 
B: tack för de 

 
 
 

1 

 
 
 

36 
K har sista turen: 
B: varsågod   
K: tack 

 
 

4 

 

K: hej då 
B: hej då trevlig helg hör ni 
K: tack desamma 

 
 

1 

 
 

5 
Totalt    41 

I 10 av samtalen är biträdet ensam om att använda artighetsuttryck. I de fall 
hon gör det genom att säga varsågod – tack (ska du ha) och kunden inte 
tackar (6 samtal), verkar biträdet ta ansvar för att tacka även för kundens 
räkning. Dock kan man se att biträdet ofta uttrycker sig på liknande sätt även 
när kunden svarar genom att tacka, som i Exempel 35. 

Exempel 35. Konsumkassan 047 (kat. 3). K=kvinna ca 55 år 
[---] 
B: tjugo trettisju å femti (.) sådär 
K: tackar ska du ha 
B: varsågod 
K: [tackar tackar 
B: [tack för de 
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I de flesta samtalen besvarar kunden biträdets varsågod med ett tack, dvs. 
med en prefererad respons. I 16 samtal besvarar biträdet därefter kundens 
tack i ett tredjedrag – och sätter punkt för samtalet, enligt följande mönster: 

B: varsågod 
K: tack 
B: tack ska du ha 

Det finns exempel på samtal där en första avslutningssekvens eventuellt följs 
av en andra, i ett tillägg (se även Exempel 15). Att se det så skulle förklara 
förekomsten av biträdets kombination av varsågod och tack ska du ha inne i 
samtalet i Exempel 36, före tillägget där kunden ber att få en tiokrona väx-
lad. Om man inte ser biträdets första turer i utdraget nedan på det sättet, blir 
tolkningen i stället antingen att biträdet är överdrivet artig eller att hon gör 
en form av luckifyllning, och tackar i kundens ställe (kanske i uppfostrande 
eller pedagogiskt syfte). Kunden i Exempel 36 talar icke-idiomatisk svenska 
och biträdet har i vissa problem med att förstå vad han säger. Samtalet är ur 
kategori 3, samtal med smärre komplikationer. 

Exempel 36. Konsumkassan 016 (kat. 3). K= man ca 70 år. 
Samtalstid: 00:37 
[---] 
B: å du får tie kronor tillbaka (.) varsågod 
B: tack ska du ha 
K: (be) tvo fem 
B: va? 
K: tvo fem 
B: två femmor vill du ha i stället? 
K: ja (.) tack 
B: åkej (.) då får du de varsågod  
K: tack tack så mycke 
B: tack 

Ett annat exempel på biträdets tendens att avsluta eller runda av avslutande 
sekvenser med artighetsuttryck märks i samspelet med kunden i Exempel 37. 
Det är när biträdet ger respons på kundens initiativ ja har en kasse me mej, 
som förekommer i en tilläggssekvens, efter att samtalet med nästa kund i kön 
har startat. (Det finns anslag i kassan som uppmanar kunder att visa upp 
medhavda väskor.) 

Exempel 37. Konsumkassan 044 (kat. 3). K= kvinna ca 65 år 
Samtalstid: 01:14   
[---] 
B: och du får (.) åtta kronor tillbaka 
K: mm 
B: varsågod 
K: tack 
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B: tack ska du ha 
(19.0 sek) 
TILLÄGG, NÄR B HAR BÖRJAT MED NÄSTA KUND: 
K: ja har en kasse me mej 
B: va sa du? 
K: ja har- (VISAR KASSEN) 
B: ja tack de e bra tack (.) ja såg de genom spegeln 
K: SKRATTAR 

I avsnittet om samtalsstruktur framhöll jag att de olika faserna i kassa-
samtalet kan vara svåra att särskilja. Att gränsen mellan betalfasen och 
avslutningsfasen kan vara glidande, visas även i följande utdrag ur ett annat 
samtal: 

Exempel 38. Konsumkassan 043 (kat. 2). K= kvinna ca 30 år 
med barn i sällskap. Samtalstid: 00:41  
[---] 
B: femti sjutti åttien krona GER TILLBAKA VÄXEL 
K: tack 
B: varsågod (.) å ditt kvitto 
K: nej tack de behöver ja inte 
B: du vill inte ha de (.) kastar vi de 
(3.0)  
B: vems paraply e de som ligger där? 
K: a de e mitt 
B: de e ditt (.) bra (.) tack 

Liksom Exempel 36 och Exempel 37, visar det senaste exemplet att det kan 
vara svårt att avgöra hur vissa samtal avslutas. I Tabell 14 är samtalet i 
Exempel 38 kategoriserat som ett samtal som biträdet avslutar med tack, 
vilket hon uppenbarligen gör. Men man kan också se det som att biträdet av-
slutar med varsågod å ditt kvitto, alternativt, vilket kanske är riktigare, med 
turen du vill inte ha de (.) kastar vi de, och i så fall alltså som en avslutande 
tur utan hövlighetsuttryck. Strax därpå tar biträdet ett nytt initiativ med en 
allmänt riktad fråga (om ett paraply), varpå samtalet fortsätter ytterligare två 
turer. Ett sätt att analysera detta och liknande samtal är att se det som ett 
samtal med en planerad avslutningsfas, som sedan spontant byggs ut med en 
tilläggssekvens. I Tabell 14 är det alltså i sådana fall avslutningarna på till-
läggssekvenserna som har räknats. 

5.3.4 Samtal utan formella avslutningsmarkörer 
I kassamaterialet finns bara två samtal som avslutas utan några formella av-
slutningsmarkörer. Vid närmare granskning visar sig båda dessa samtal få en 
fortsättning vid ett senare tillfälle. Det ena visas i Exempel 39. Tidigare i 
samtalet finns en sekvens där biträdet upplyser om dagens förmånserbjud-
ande, och kunden ämnar nu gå tillbaka och komplettera sina inköp med en 
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bit lax. Biträdet har strax innan utdraget börjar föreslagit kunden att ställa 
kundvagnen vid sidan om kassan. 

Exempel 39. Konsumkassan 014 (kat. 3). K= kvinna ca 50 år 
Samtalstid: 02:17 
[---] 
B: och du får tjugo kronor tillbaka 
(5.0) 
K: ja den får väl stå här då SYFTAR PÅ KUNDVAGNEN 
B: ja:: kvittot (.) men kör den gärna lite rakt in så att 
den inte hindrar °vettu° för nästa vagn (.) jättebra 

Förklaringen till att samtalet i Exempel 39 avslutas utan avslutningsmarkör 
är sannolikt att parterna genom yttrandeparet om kundvagnens placering im-
plicit gör en överenskommelse om att kunden ska komma tillbaka till samma 
kassa. Det vi ser i utdraget är i så fall en avslutning på en transaktion, men 
inte på ett servicemöte. I följande samtal, Exempel 40, förekommer inte 
heller något utbyte av artighets- eller andra hövlighetsuttryck där det normalt 
förekommer när interaktionen är på väg att upphöra. Tidigare, i samtalets be-
talfas, har kunden uttryckt missnöje över att hon inte hittat en utannonserad 
vara. Följande yttrandepar, i en tilläggsfas, avslutar samtalet på ett (för detta 
kassasamtalsmaterial) unikt vis: 

Exempel 40. Konsumkassan 033 (kat. 4). K= kvinna ca 70 år 
med tyst man, K2, ca 70 år i sällskap 
[---] 
K: ja nä de får va men ja tycker de e dumt å göra så där 
B: ja de håller ja me om hörru 

Interaktionen tas strax efteråt upp på nytt av biträdet, efter hälsningssek-
vensen i det påföljande samtalet med en annan kund. I sitt nya initiativ 
kommer biträdet med förslag till problemlösning (om du väntar en sekund så 
ska ja fråga var dom har gömt dom; se Exempel 49), vilket förklarar från-
varon av signaler om samtalsavslutning i Exempel 40. Avsaknaden av form-
ella avslutningsmarkörer har alltså situationella orsaker i bägge samtalen. 
Mönstret att avslutningen markeras formellt i kassasamtalen är otvetydigt. 
Det gäller alltså inte bara rutinsamtalen. 

5.4 Kundtilltal 
Vad gäller tilltalet behandlas kunderna lika. I rutinsamtalen är flertalet kund-
er runt 55–65 år, några är i 30-årsåldern och en är ca 75 år, och biträdet an-
vänder du-tilltal till dem alla. Detsamma gäller undantagslöst för samtliga 
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kassasamtal: proportionerna i antal förekomster av du är 186 i biträdets ytt-
randen mot 37 i kundens yttranden. Det är alltså ca fem gånger vanligare att 
biträdet använder direkt tilltal än att kunden gör det. Särskilt i rutinsamtalen 
tycks kunderna sällan ha skäl att använda direkt tilltal. Två kunder säger tack 
med ett lågmält ska du ha, och en av dem använder också ett vokativt, dubb-
lerat du: hörrudu jag gör så här för att ja °vill° ge lite plats (Exempel 20). 
Tilltalsordet ni, som tilltal till en kund, förekommer inte i något av kassa-
samtalen. 

I ett av samtalen (Exempel 41) använder biträdet vi-tilltal. Det är till en 
75-årig kvinna: var har vi kortet (.) där. I sitt svar följer kunden upp med 
samma pronomen i en omformulering: jaha där har vi de. Kunden tycks allt-
så tolka det som ett inkluderande vi (som biträdet också använder i samma 
samtal). 

Exempel 41. Konsumkassan 046 (kat. 1). K= kvinna ca 75 år. 
Samtalstid: 00:56 
[---] 
B: den tar vi å drar bort me en kupong sen 
K: ja 
(PAUS)  
B: var har vi (kortet) (.) [där 
K:                   [jaha där har vi de 
(PAUS)  
B: mm (.) tar vi den först 
(PAUS)  
B: sådär etthundraförti kronor vart de kvar för dej å 
betala då 
[---] 

I det övriga materialet finns ett annat fall där biträdet tilltalar en kund, en 70-
årig man, på samma sätt, med ett avsändarexklusivt vi: ska vi ta de på den 
summan då va?56 I detta fall, liksom i det förra, kan man ifrågasätta om bi-
trädets tilltalsord verkligen ska tolkas som avsändarexklusivt. Det är kunden 
som tillfrågas, men det är biträdet själv som utför handlingen med kortet. 
Som jag ser det effektiviserar biträdet kommunikationen genom reduktion av 
ett yttrande som skulle kunna lyda: ”Vill du att jag ska ta det på den summan 
…?” Klart är att vi-tilltal inte ingår i något tilltalsmönster gentemot äldre 
personer; båda dessa kunder tilltalas även med du i andra delar av samtalen. 

Närmare ett mönster är det att biträdet talar om sig själv som vi, t.ex.: den 
tar vi å drar bort me en kupong sen och mm (.) tar vi den först (som i 
Exempel 41), får vi se va du har här (.) tio kronor rabattkupong (samtal 
039), var ska vi hitta pris på den här? (samtal 003) och ska vi se (.) korri-
gering tar vi där (samtal 021). Här använder biträdet vi som självreferens när 
hon kommenterar något hon utför i processen. Med det valet av pronomen, 

                          
56 Kassasamtal 027. 
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ett inklusivt vi, drar hon in kunden i processen samtidigt som hon tonar ner 
sin egen, individuella betydelse. Biträdet kan dock i liknande situationer an-
vända konventionell självreferens, som i Exempel 31: tvåhundrasextiotre (.) 
så tar ja bort tjufyra å femti där eller (i samtal 040): då drar ja först bort den 
där tiekronan va eller (i samtal 025): kan ja väga dom tillsammans? Något 
mönster i det ena eller andra valet av självreferens i samtalsdrag som rör pro-
ceduren vid kassan har jag inte hittat. I yttranden av mer personlig karaktär, 
används förstås jag-form, exempelvis i förbindelse med kognitiva verb som 
tycker, tror och vet. Ett illustrativt exempel på biträdets pronomenväxling 
finns i samtal 007, med en inbäddad förklaring: då ska vi se (.) tänk ja kom-
mer inte ihåg ibland (.) vettu ja e så sällan här (.) äh champisar (.) där har 
vi dom. 

I ett samtal, Exempel 42, förekommer en anakronism, frun, dvs. en form 
av titeltilltal som stred mot normerna redan då sådana användes. Biträdet 
samtalar här med en vän, en före detta arbetskamrat, och tipsar henne om en 
”prestationsvara”.57 Kunden har tysk brytning; titeltilltalet har eventuellt ett 
samband med dennas ursprung. Yttrandet då har ja i alla fall erbjudit frun 
detta har ett distanserat tonfall, kanske som en kollegial anspelning: ”Hörde 
du att jag erbjöd ett merköp?” Kunden tackar överdrivet starkt (ja:: (.) tack 
så hemskt mycke), och fnissar. Även responsen kan tolkas som en blinkning 
om samförstånd mellan två gamla arbetskamrater, liksom tredjeledet: de va 
väl bra, som biträdet säger, efter ett fniss. 

Exempel 42. Konsumkassan (049=extrakat.). K= kvinna ca 60 
år (f.d. kollega till B, av tyskt ursprung). Samtalslängd: 02:38. 
[---] 
B: hörrudu trehundraåttisex å femti vart de här allt då 
(.) vet du va (.)» 
K: näe 
B: »du ska inte köpa toapapper (.) eller hushållspapper 
dom där halvbalarna 
K: nä [ja nä nä 
B:    [de e prestationsvara 
K: nä näe [inte» 
B:        [åkej 
K: »inte idag 
B: då har ja i alla fall erbjudit frun detta 
K: ja:: (.) tack så hemskt mycke FNISSAR 
B: FNISSAR de va väl bra  
K: ja:: SUCKAR (.) gu:d  
B: å de va hundratretton å femti 
K: man ska inte göra sej till för nånting vettu 
B: nä ja tycker inte de 
[---] 

                          
57 ”Prestationsvara” = ett slags förmånserbjudande till kunder som handlat över en viss 
summa. 
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5.5 Relationellt orienterade samtalsinslag 
Trots kassasamtalens utpräglat transaktionella karaktär är det, som Tabell 15 
visar, så många som 27 av de 46 samtalen (dvs. närmare 60 procent) som 
innehåller relationellt orienterade samtalssekvenser. Då är enstaka, relation-
ellt orienterade turer inte medräknade, utan bara sådana som får respons av 
den andra samtalsparten. Hälsningar och avskedshälsningar är inte heller 
medräknade i tabellen. 

Tabell 15. Antal samtal med och utan sekvenser av relationellt tal i kassasamtalen 
 1.  Rutin- 

samtal 
 2. Utbyggda 

rutinsamtal
3. Samtal med 

komplika-
tioner som 
löses på ett 

rutinartat sätt

4. Samtal med 
komplikationer som 

kräver interaktivt 
extraarbete 

Totalt 

Med – 12  7  8 27 
Utan 12  2  4  1 19 
Totalt 12  14 11  9 46 

Till mönstret hör dock att det relationella talet får stå tillbaka för samtals-
inslag som är nödvändiga för transaktionen. I kassan finns en överskuggande 
logik, nämligen tempots logik: processen bör inte stanna upp. Relationellt tal 
kilas in när övriga aktiviteter lämnar tid och utrymme, vilket i de flesta fall 
inträffar i varu- eller betalfasen (se Tabell 16). Det kan t.ex. vara medan 
biträdet för varorna på bandet förbi skannern eller medan kunden letar fram 
pengar och kort i sin plånbok. Initiativet tas av biträdet eller kunden i unge-
fär samma utsträckning. 

Tabell 16. Det relationella talets förekomst i olika samtalsfaser  
Förekomst i fas Antal B-

initierade 
Antal K-

initierade 
Totalt 

Access-/hälsningsfasen  3  1  4 
Varufasen 12  6 18 
Betalfasen  8 10 18 
Avslutningsfasen  4  3  7 
Totalt 27 20 47 

Det finns få förekomster av relationellt tal i samtalsöppningarna och avslut-
ningarna. När sådant förekommer i slutet av ett servicemöte, händer det i 
flera fall att kunden efter i kön gör ansatser för att skynda på processen. Ett 
annat uttryck för samtalssituationens krav på högt tempo är samtalsbidragens 
form. Både de relationellt orienterade turerna och sekvenserna de ingår i är 
över lag mycket korta (se Bilaga 2). I 2/3 av fallen består sekvenserna av 2–4 
turer; endast i ett par fall är sekvenserna längre än tio turer. 
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Relationellt tal med anknytning till något element i transaktionen kan t.ex. 
vara att biträdet kommenterar slutsumman. Utdraget ur samtalet i Exempel 
43 visar att det finns utrymme för relationellt tal medan kunden letar fram 
pengar. Sekvensen finner plats i skarven mellan biträdets betalningsuppman-
ing och artighetsfrasen tackar, när hon tar emot betalningen. Av utdraget 
framgår också att det transaktionella talets lättsamma ton, med inslag av 
skämt och gemensamt skratt, bäddar för det relationella talet. Skämtsamt 
småprat har dock förekommit redan tidigare i samtalet. De turer/turkon-
struktionsenheter som jag karakteriserar som huvudsakligen relationellt 
orienterade är markerade med fetstil i detta exempel och de följande. 

Exempel 43. Konsumkassan 009 (kat. 2). K1= kvinna ca 65 år 
och K2= man ca 65 år. Samtalstid: 01:45 
[---] 
K2: ja tänkte säja (.) de e bättre å dra de på min (kort) 
å ☺inte på den där☺ (.) äh SKRATTAR 
B: du säjer de va SKRATTAR (.) sådär (.) du de här va en 
bra summa (.) tre hundra kronor jämnt 
K2: jaha de e väl bra 
B: så då borde du nästan köpa en lott vet du va 
K2: ja de äh SKRATTAR 
B: SKRATTAR de va väl en bra summa 
K2: ja de måste man ju nästan göra nu 
B: tackar 
[---] 

Relationellt orienterade kommentarer till någon av kundens varor före-
kommer i varufasen i ett tiotal samtal, initierat av endera parten. Det som ger 
upphov till mest småprat är när stora laxar eller laxbitar åker på bandet, för-
packade i plastkassar. Lax är ett av butikens extrapriserbjudanden, och bi-
trädet kommenterar det genom skämtsamheter som då har du fått ett bra 
napp där och du har varit ute och fiskat ser jag. Vissa kunder är med på 
noterna, andra inte. Som Exempel 44 och Exempel 45 visar, är biträdet följ-
sam mot kunden i varje läge. 

I Exempel 44 består biträdets invit till relationellt tal av ett skämtsamt 
konstaterande: å du har varit å fiskat också. Det har inte frågeform och ut-
talas inte med frågeintonation, men det får ändå tolkas som en invit till ett 
expanderat inlägg. Kundens respons är ett instämmande, ett starkt uttalat ja. 
Det är en adekvat men minimal respons och inte mycket till relationellt tal, 
men i alla fall inget avvisande yttrande. Man kan också se biträdets initiativ 
som en förinvit som biträdet använder för att sondera samtalsterrängen (jfr 
Levinson 1983:346). Biträdet tar ett nytt initiativ, med en värdering: de va 
väl bra, och kunden instämmer, med emfas: de e jättebra, dvs. ger ett upp-
graderat samtycke till värderingen, med Pomerantz’ term (1984:65). Därpå 
tar biträdet ett nytt initiativ genom att bygga vidare på skämtet (va ett bra 
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napp va), följt av ett nytt förstaled (himla bra pris), en ny värdering med 
fokus på varan. Även i andraledet i detta yttrandepar instämmer kunden, 
dock utan att uppgradera, snarare tvärt om. Därefter är biträdet tyst. Efter en 
fem sekunders paus är det nu i stället kunden som tar ett initiativ till fortsatt 
relationellt tal och hon får en utbyggd respons från biträdet, som nu är den 
som uttrycker uppgraderat samtycke. Samtalet fortsätter sedan med mer 
rutinbetonade samtalsdrag. 

Exempel 44. Konsumkassan 030 (kat. 2). K= kvinna, ca 65 år. 
Samtalslängd: 01:49 
[---] 
B: TAR TAG I LAXPAKET å du har varit å fiskat också 
K: +ja+ 
B: de va väl bra 
K: de e jättebra 
B: va ett bra napp va (.) himla bra pris 
K: ja de e de 
(5.0) 
K: då gäller de bara å få plats i frysen 
B: ja prec- de e ju de som e de värsta vet du 
[---] 

I det andra exemplet, Exempel 45, består biträdets relationellt orienterade 
initiativ av en fråga, med klar svarsinvit (Linell & Gustavsson 1987:38), men 
kundens respons blir inte den hon uppmuntrat till. I stället väljer kunden att 
svara kort på en annan, icke uttalad fråga om varans art. Kundens disprefe-
rerade respons visar att kunden orienterar sig mot ett prototypiskt, transak-
tionellt kassasamtal och avböjer verbal interaktion av mer personligt slag. 
Och biträdet visar med sitt instämmande mm, och i den följande turen, att 
hon rättar in sig efter kundens önskan. 

Exempel 45. Konsumkassan 015 (kat. 2). K= man ca 55 år. 
Samtalstid: 00:25 
[---] 
B: då ska du hem å äta lax hörru (.) va? 
K: jo:: de e lax 
B: mm 
(PAUS) 
B: nittiåtta å femti tack 
[---] 

Biträdet väljer att använda orden fiskat/napp/nappat i tre samtal, och lyckas 
få igång småprat i två av dem. Att dessa fångstmetaforer så uppenbart syftar 
bortom den transaktionella kontexten, gör dem lättare för kunden att tolka 
som småpratsinviter än t.ex. biträdets fråga i Exempel 45. Förekomsterna av 
fångstmetaforer visar också att även småpratet kan rutiniseras. 
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Det kan diskuteras om kundens avvisande svar jo:: de e lax i Exempel 45 
är disprefererat. Det saknar de formella kännetecken ett disprefererat svar 
ska ha, enligt Levinsons karakterisering. Svaret är strukturellt enkelt, det 
levereras inte efter en paus och det innehåller inga tveksamhetsmarkörer 
eller förklaringar. Det tyder på att åtminstone kunden själv inte uppfattar sitt 
svar som disprefererat. Dock finns det en subtil markering i den inledande 
interjektionen, inte ett enkelt ja utan ett förlängt jo::. Det är en markerad 
form i mellansvenska dialekter och därmed kan jo:: de e lax tolkas som ett 
icke-förväntat svar på en fråga. Emellertid tyder biträdets instämmande mm 
på att kundens respons har social acceptabilitet. 

Även om kunden i Exempel 44 visar sig mer med på noterna än kunden i 
Exempel 45 kan man också finna belägg för att det går lite trögt. Kundens 
responser är inte expanderade, och biträdet lägger ner viss interaktiv möda 
genom sina upprepade småpratsinitiativ. Det båda exemplen visar är att rela-
tionellt orienterade samtalsinslag kan betraktas som frivilliga inslag i kassa-
samtalen, dvs. att kunden bestämmer om det ska bli något icke-transaktion-
ellt tal eller inte. 

5.5.1  Relationellt tal i samband med komplikationer 
Som man kan se i Tabell 15 förekommer relationellt tal i en stor andel av 
samtalen med komplikationer. Ett närmare studium av topikerna visar att det 
finns ett orsakssamband, dvs. att komplikationerna genererar relationellt tal 
(se Bilaga 2). I vissa fall leder de till tal av mer personligt inriktat slag. Om 
komplikationen är kundrelaterad kan biträdet t.ex. säga några ansikts-
räddande ord i direkt anknytning till komplikationen. Men i flertalet fall 
består det relationella talet av kommentarer till något objekt eller en händelse 
i situationen med anknytning till komplikationen. Som jämförelse kan näm-
nas att det inte förekommer småprat med kunden i situationer där något 
inträffar som bara har indirekt betydelse för interaktionen, exempelvis att 
biträdet tar emot växel från kolleger eller sprättar upp pappersrör med mynt. 

En inte ovanlig butiksrelaterad komplikation är att en prisuppgift saknas. I 
Exempel 46 ger biträdets undran över priset upphov till en kort, skämtsam 
dialog där de samtalande diskuterar mandelpotatis utifrån sina positioner 
som säljare och köpare. Kunden tycker att det är dyrt, medan biträdet fram-
häver potatisens goda smak. Sekvensen pågår medan biträdet letar efter 
varukoden. Kunden svär: de va jädrigt dyrt tycker ja i varje fall. Biträdet 
lämnar åt kunden att bekräfta den värderingen (de tycker du), och kunden 
svarar skrattande ja:: i tredjeledet. (Svordomar förekommer så gott som ald-
rig i mitt samlade empiriska material, så det kan vara detta brott mot sam-
talsnormen/artighetsnormen som föranleder kundens skratt. Fast lika troligt 
är att kunden skrattar för att biträdet får hans åsikt om priset, i stället för 
priset, som är det hon söker.)  
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Exempel 46. Konsumkassan 027 (kat. 4). K= man ca 70 år. 
Samtalstid: 02:10 
B: [hej 
K: [hej 
(PAUS) 
B: å så va de lite mandelpotatis da 
K: ja:: SKRATTAR 
B: få se va dom kan kosta i dag vet du  
K: njae de va äh=  
B: =potatis [pota::tis TITTAR I PRISLISTA  
K:    [de va jädrigt dyrt tycker ja i varje fall  
B: de tycker du 
K: ☺ja::☺ 
B: men du dom e bra goa 
K: SKRATTAR ja::  
B: där har vi ma::ndel 
[---] 

Relationellt tal med anknytning till en komplikation kan gälla varan eller 
andra objekt, som läckande emballage i Exempel 47. Kunden uttrycker kritik 
mot butiken (hon känner fisklukt från sina händer). Kritiken framförs in-
direkt, men den är knappast möjlig för biträdet att lämna obesvarad. Medan 
hon lägger en ny plastkasse om fisken, finner biträdet en förklaring, som 
samtidigt skyddar hennes fiskförsäljande kolleger: de e klart dom e väl lite 
blöta kanske när dom håller på där borta. 

Exempel 47. Konsumkassan 013 (kat. 4). K= kvinna ca 25 år. 
Samtalstid: 01:21. 
[---] 
K: du:: ja behöver en påse till för den där för den där 
läcker 
B: hmmm (.) läcker kassen? 
K: ja:: för ja känner de på händerna 
B: de är väl- ska vi se (.) de e klart dom e väl lite 
blöta kanske när dom håller på där borta LÄGGER OM EXTRA 
EMBALLAGE 
K: hmm ja (de kan ju va)- 
B: så där 
[---] 

Inlindad kritik mot butiken förekommer även i Exempel 48. Kunden har för-
gäves sökt efter en rabatterad vara, en påse Daim. Det talar hon om för 
kassabiträdet, i betalningsfasen. Hennes kritik framförs först som ett skämt: 
ni har de gömt så int folk ska hitta de, men i hennes nästa tur är kritiken di-
rekt, om än uttryckt med en skrattande röst: när ni annonserar om de så ska 
de ju- så borde de va sån att man ser de. Biträdet tycks välja tolkningen att 
kunden vill småprata och egentligen inte är så intresserad av varan. Hon hak-
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ar på kundens skämt när hon säger: vi gömmer alltid […] vi gömmer alltid 
det bästa.  

Exempel 48. Konsumkassan 033/034 (kat. 4). K= kvinna ca 70 
år, K2=man ca 70 år. Samtalstid: 01:40 
[---] 
K: nä:: de finns inte ni har de gömt så int folk ska 
hitta de SKRATTAR 
B: [vi gömmer alltid 
K: [☺när ni annonserar om de]så ska de ju- så borde de va 
sån att man ser de☺ 
B: vi gömmer alltid de [bästa» 
[---] 

Förhållandet med den svagt exponerade varan utvecklas nu till en komplika-
tion, eller snarare till en konflikt, i samtalet. När biträdet framför några för-
slag om var chokladen borde stå att finna, ställen som kunden redan sökt på, 
ilsknar kunden till: ja nä de får va men ja tycker de e dumt å göra så där, 
säger hon rakt på sak, strax efter utdraget i Exempel 48, och då instämmer 
biträdet: ja de håller ja me om hörru (Exempel 40). Konflikten löses efter en 
hel del interaktivt arbete från biträdet. Medan kunden packar ner sina varor 
rådfrågar biträdet en kollega, och lyckas efter övertalning förmå kunden att 
gå tillbaka in i butiken och få fatt i den eftersökta varan. Antingen var kund-
ens initiala, skämtsamt framförda kritik mer transaktionellt orienterad än bi-
trädet först tolkade den som, eller också blev den det under samtalets gång. 
Det är tänkbart att kunden initialt egentligen bara ville ha en ursäkt från 
affären. Någon explicit ursäkt får hon inte. Den form av ursäkt biträdet väljer 
är att ta på sig skulden (Holmes 1998:233), vilket under biträdets fortsatta 
försök att lösa problemet kommer till uttryck i återanvändningen av kundens 
ordval (gömt), markerat med fetstil i Exempel 49. 

Exempel 49. Konsumkassan 033/034 (kat. 4). K= kvinna ca 70 
år, K2=man ca 70 år. Samtalstid: 01:40 
[---] 
TILLÄGG EFTER HÄLSNINGSSEKVENSEN I SAMTALET MED 
NÄSTFÖLJANDE KUND 
B: om du väntar en sekund så ska ja fråga var dom har 
gömt dom 
K: nä de e bra kanske en annan (fredag) 
B: jo men ni kanske ångrar er vettu 
(PAUS) 
B: RINGER KOLLEGA hej (xxx) de e Ivonne igen tjatmostern 
(.) hörrudu Daimen som vi har på annons (.) kunderna 
undrar var vi har gömt dom hon hittar de inte (.) var har 
ni lagt-? (4.0 ) e de borta vid laxen? åkej då vet ja de 
tack hej 
K: vid laxen? 
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B: jo de ligg- alldeles intill laxen där (.) så ni hinner 
ångra er 
K: ja går ja går in här då (xxx) ja går in här 
B: ja va bra 

Genom att på detta sätt tala om problemet i kundens perspektiv, bekräftar bi-
trädet kundens uppfattning att det är butiken och inte kunden som felat. Man 
kan se det som en uppvisning i hur devisen ”Kunden har alltid rätt” kan 
operera i praktiken. 

5.5.1.1 Ansiktsrelaterat tal 

Ett av biträdets åligganden har historiskt varit att måna om kundens ansikte. 
Det följer med biträdesrollen än i dag, och det är en samtalsförpliktelse som 
biträdet inte tycks dela med kunden. I detta avsnitt ska jag peka på biträdets 
och kundens skilda samtalsbeteenden i situationer där den andra parten utför 
en handling som medför en komplikation, och som den handlande själv upp-
fattar som klandervärd eller pinsam. 

Samtalsutdraget som visas i Exempel 50 visar två sekvenser ur ett samtal 
med flera komplikationer. Det som hänt före den första sekvensen är att 
kunden bett om hjälp med att väga ett paket sill, varefter biträdet funnit skäl 
att förse ett annat av kundens fiskpaket med extra emballage. Sedan visar sig 
kunden ha tagit fel på en rabattvara och bestämt sig för att gå tillbaka till 
frysdisken och byta till den rätta pommes frites-påsen. Det gör hon innan 
köpet avslutats. Kunden närmast bakom i kön (K2) suckar och kommenterar 
händelsen, i dialog med biträdet, medan de väntar. Denna inskjutna sekvens 
med K2 har kanske främst funktionen att fylla ut ett tomrum av inaktiv 
tystnad (McCarthy 2000:103), men i samtalet skyddar biträdet samtidigt den 
frånvarande kundens ansikte, bl.a. genom att säga: de e inte lätt, när K2 
meddelar att kunden irrar runt utan att hitta varan. Kundens expedition lyck-
as till slut. Biträdet kommenterar med en positiv värdering: nu kommer hon 
(.) va bra, och skrattar. När transaktionen återupptas uppstår krångel med 
kundens kort, som tydligen är gammalt och slitet. Slutligen, efter betalnings-
uppmaningen, tar biträdet fram en blankett för ansökan om ett nytt kort. Då 
råkar kunden tappa någonting. Hon urskuldar sig: ouj (.) nu- ida e de inte 
min da, och får personlig respons med några tröstens ord: näe (.) de blir nog 
bra när dan den tar slut. Kunden svarar med ett skratt. 

Exempel 50. Konsumkassan 007 (kat. 4). K= kvinna ca 55 år. 
K2= kvinna ca 60 år. Samtalstid: 04:04. 
[---] 
K2 NÄRMAST BAKOM I KÖN SUCKAR 
B: hon kommer strax tror ja (.) hon e å hämtar fel påse 
bara 
K2: ja hon gick fel (.) hon irrar runt bara 
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B: jaha:: 
K2: hon hittar de inte 
B: de e inte lätt 
K2: nä hon stack iväg däråt i stället för bakom (.) nu= 
B: =nu kommer hon (.) va bra SKRATTAR 
[---] 
B: så (.) tvåhundratrettien å femti då tack (.) sen den 
hä::r får du fylla i:: å sen skickar [du in den» 
K:                  [ja 
B: »å så [får du ett nytt kort 
K:       [va bra (.) va bra (.) för den där de e ju (.) 
hundra år tänkte ja säja TAPPAR NÅGOT ouj (.) nu- ida e 
de inte min da 
B: näe (.) de blir nog bra när dan den tar slut 
K: SKRATTAR 
[---] 

Ett annat exempel på ansiktsräddande arbete som biträdet utför gentemot 
kunden är Exempel 51. Det är ett utdrag ur ett långt samtal med den tids-
ödande komplikationen att kundens konto förefaller vara tomt, vilket kunden 
hävdar att det inte är. Biträdet ringer och kollar. Hon får vänta länge i tele-
fon, och kunden bakom i kön suckar ljudligt. Slutligen reder det upp sig, och 
med trolig adress även till den väntande kunden säger biträdet: men de kan 
bli så ibland de kan va lite tekniska fel på gång va, i en av turerna. I en trans-
aktionellt orienterad tur om att hon fått ett kontrollnummer (som visar att det 
finns täckning på kontot) lägger hon till: du vet datan e ju lite underlig 
ibland. I detta samtal skyddar biträdet alltså kundens ansikte genom att lägga 
skulden på tekniska faktorer. 

Exempel 51. Konsumkassan 023 (kat. 4). K= kvinna ca 60 år. 
Samtalslängd: 04:01  
[---] 
B: du vet ibland kan de bli så här va 
K: ja:: [ja de har hänt förr 
B:      [de behöver bara fattas ett par kronor så kommer 
de en sån där sa- men de kan bli så ibland de kan va lite 
tekniska fel på gång va 
K: ja mm 
B: så att de e inga konstigheter i å för sej fast de e 
lite irriterande när de uppstår 
K: ja för ja ska ju ha- 
B: så (.) men de fanns ju inne för ja fick de här 
kontrollnumret va (.) varsågod (.) du vet datan e ju lite 
underlig ibland 
K: ja 
B: bra när den funkar 
[---] 

Ytterligare ett exempel på ansiktsräddning av kunden visar Exempel 52, där 
komplikationen består i att kunden upptäcker att hon handlat över sina till-
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gångar. Kunden uttrycker sig expressivt självkritiskt: men gud så knäppt. Bi-
trädet tonar ner incidenten, i två olika turer: nä men sånt där händer ibland 
och händer den- ä::ven den bäste vet du. I detta exempel varvas de olika typ-
erna av tal på ett sätt som visar att relationellt orienterade samtalsbidrag får 
stå tillbaka för sådana som är nödvändiga för transaktionens genomförande. 
Biträdet är tydligt inriktad på att få varuutbytet slutfört, och ansiktsrädd-
ningen av kunden sker medan processen fortgår. 

Exempel 52. Konsumkassan 021 (kat. 4). K= kvinna ca 25 år. 
Samtalstid: 02:28   

[---] 
B: fyrahundratjugoen å femti tack 
(2.0) 
K: °vilken otur° nu ska vi se om ja har handlat över mina 
tillgångar LETAR I PLÅNBOKEN fyra hundra (.) uhu::ä: 
B: tjugoen å femti 
K: °tjugo°- 
(3.0) 
K: nä men du ja har inte de SKRATTAR va ska ja göra då 
då? 
B: ta bort nån grej 
K: ta bort men gud så knäppt 
B: nä men sånt där händer ibland 
K: ja tar bort en en sån här 
B: du tar bort en sån 
K: ja 
B: åkej 
B: händer den- ä:ven den bäste vet du 
K: ja:: 
B: ska vi se (.) korrigering tar vi där 
[---] 

Det är intressant att notera att kunden i nästa exempel, Exempel 53, inte 
griper in och räddar biträdets ansikte när komplikationen består i att biträdet 
gör en miss. Det sker i varufasen, då biträdet slår in fel varukod. Biträdet 
kommenterar sitt handlande på liknande vis som gentemot kunden i Exempel 
52: sånt händer vet du (.) va?, men trots återkopplingsframkallaren (All-
wood 1988:94) va?, prosodiskt framhävd genom en föregående mikropaus, 
ger kunden ingen återkoppling. Efter en tre sekunder lång paus fortsätter bi-
trädet, med en förklaring: fingrarna går före hjärnan vet du ibland. Kunden 
förblir tyst, tills turen: ja betalar de på kortet, efter att biträdet meddelar slut-
summan. Betalningsuppmaningen (enbart summan) inleder biträdet med 
frasen sådär varsågod. Det kan uttydas antingen ’nu var det klart, varsågod’ 
eller ’varsågod och betala’, oklart vilket. Med sitt samtalsbeteende visar 
kunden att hon vill ha den rena transaktionen och ingenting annat. Biträdet 
får rädda sitt eget ansikte själv. (Se även 5.5.3.) 
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Exempel 53. Konsumkassan 028 (kat. 3). K= kvinna ca 25 år. 
Samtalstid: 01:24 
[---] 
B: hmmm ska vi se sju tre åtta de va fel då korrigerar vi 
(.) °ja° kände att de va fel nummer ja tog (.) sju åtta 
tre ska de va °va° (.) ☺så☺ SKRATTAR sånt händer vet du 
(.) va? 
(3.0) 
B: fingrarna går före hjärnan vet du ibland 
(10.0) 
B: sådär varsågod (.) tvåhundrasextitvå 
K: ja betalar de på kortet 
B: mm 
[---] 

5.5.2 Rent småprat 
I kassan förekommer också fatiska samtalsinslag, dvs. småprat av renodlat 
socialt slag. Mest troligt är att sådana inslag fordrar att de samtalande känner 
varandra sedan tidigare, som fallet verkar vara både i Exempel 54 och i 
Exempel 56 (se avsnitt 5.5.3). Samtalet i Exempel 54 har öppnats genom att 
man hälsat varandra med halloj. Från denna sekvens om sommarvädret, och 
en tidigare, hela 14 turer lång sekvens om ett veckotidningsrecept på fågel-
mat av flott, är det inte möjligt att härleda vem som har biträdes- resp. kund-
rollen.58 

Exempel 54. Konsumkassan 041 (kat. 3). K= kvinna ca 65 år. 
Samtalslängd: 02:04 
[---] 
B: vilken sommar vi hade i år 
K: ja otrolig 
B: helt [°fantastisk° 
K:      [tala inte om de de e knappt slut än 
B: nä ja tror inte heller att de e de faktiskt (.) börjar 
säkert en gång till 
[---] 

Andra relationellt orienterade sekvenser, i vilka de samtalande interagerar 
inom sina respektive roller, är inte lika enkla att karakterisera som småprat. 
En sådan, svårbestämbar variant är Exempel 55, där biträdet överskrider den 
transaktionella här och nu-situationen i kassan genom att förhöra sig om ifall 
kunden har noterat dagens förmånliga pris på lax. 

Exempel 55. Konsumkassan 009 (kat. 2). K1= kvinna ca 65 år 
och K2= man ca 65 år. Samtalstid: 01:45 
[---] 

                          
58 Den slutsatsen stöds av resultatet på enkäten ”Vem säger vad i kassan?” 
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B: har du passat på å köpa lax ida:: som e så billig nu 
då? 
K2: va- va f- nånting? 
B: lax (.) har du passat på å köpa de? 
K2: njäa de lax inte SKRATTAR  
B: inte? 
K2: de lax icke SKRATTAR  
B: de e ju ett himla billigt pris 
K2: vi snacka omet men- (.) nä (.) de va ju billigt 
B: ja du vet så billigt kan du ju aldrig få den igen 
vettu (.) de e ju vä::ldigt billigt 
[---] 

Att kunden tolkar, eller vill tolka, samtalssekvensen som småprat framgår av 
hans turer njäa de lax inte och de lax icke, där han vitsar och skrattar. Men 
det kan diskuteras om man ska karakterisera även biträdets initiativ och öv-
riga samtalsbidrag som relationellt orienterade eller som transaktionellt 
orienterad, övertalande försäljning. Det är möjligt att biträdet gör som i flera 
andra samtal, dvs. använder extrapriserbjudandet för att legitimera en stunds 
småprat. Den tolkningen utgår ifrån antagandet att biträdet inte är stöpt i sin 
roll, till skillnad från tolkningen att biträdet agerar inom rollen och ägnar sig 
åt övertalande försäljning, kamouflerad till småprat i detta samtal. För den 
senare tolkningen talar eventuellt kundens initiala respons: va- va f- nån-
ting?, men den låter mer som en begäran om repetition än som ett uttryck för 
förvåning (över att ett kassabiträde ägnar sig åt merförsäljning). 

5.5.3 Avbrutet/ignorerat småprat 
Relationellt orienterade yttranden som samtalspartnern inte ger respons på 
(Tabell 17) är i flertalet fall initierade av biträdet. De allra flesta förekommer 
i varufasen. 

Tabell 17. Avbrutet/ignorerat småprat, förekomst i faser 
Förekomst i fas Antal före- 

komster totalt 
Antal 

B-initierade 
Access-/hälsningsfasen  – – 
Varufasen 14 11 
Betalfasen 4 –  
Avslutningsfasen  1 1  

När man studerar topikerna närmare (se Bilaga 3), framträder mönstret att de 
avbrutna/ignorerade initiativen i flertalet fall består i att biträdet kommenter-
ar någon detalj i processen eller sitt eget handlande. Kunderna visar sällan 
benägenhet att betrakta procedurfrågor från biträdets perspektiv. Det är ditt 
jobb, verkar de tycka. Biträdet insisterar heller inte. Man kan sammanfatta 
det så att biträdet är följsam mot kunden både när kunden tar initiativ till 
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relationellt tal och när kunden inte är intresserad av sådant. I vissa fall är det 
dock biträdet som ignorerar småpratsförsök, t.ex. i slutet av servicemöten (se 
Exempel 28). Det sista jag ska ta upp i detta avsnitt är tendensen från 
väntande kunder att markera låg tolerans för småprat som förekommer efter 
att transaktionen i betalfasen är överstökad. Det visas i Exempel 56, ett 
samtal med två pratglada kunder vars småpratsinitiativ biträdet gång på gång 
bejakar. Från kundens initiativ att prata om dagens regnväder går associa-
tionerna till sommarens fina väder och vidare till problem med grundvatten-
tillgångar och torkan i naturen. Prov på konversationskonst visar biträdet när 
hon lyckas hålla liv i småpratet efter ett kryptiskt tänkespråk från den ena 
kunden: int- inte är man socker å inte är man salt smälter lite smälter inte 
allt, ett samtalsbidrag som förefaller något apart. Men av utdraget kan man 
samtidigt konstatera att småpratet även i detta samtal får göra halt när det är 
dags för samtalsinslag som för transaktionen vidare, dvs. betalningsuppman-
ingen (andra gången den förekommer, efter att kundens kort är draget) och 
uppräkningen av pengar, när biträdet ger tillbaka på betalningen. Man kan 
också notera att småpratsturerna överlappar varandra, eller avbryts, vilket 
sällan sker med de transaktionella turerna. 

Exempel 56. Konsumkassan 017 (kat. 3). K= kvinna ca 55 år 
och K2=man ca 55 år. Samtalstid: 01:11 
[---] 
B: sådär (.) etthundrafemti kronor vart de här då 
K: varsågo::d [tack LÄMNAR SITT MEDLEMSKORT 
B:            [tackar DRAR KUNDENS MEDLEMSKORT 
K: så ska man ut i de där tre- 
B: då blir det hundratjugofy::ra som du betalar då va 
K: ja:: 
B: javisst e de härligt väder i dag (.) va? 
K: ja allrahelst som man ska bära hem tårta å lite sånt 
där [krafs å har paraply å 
B:  [de blir väl bra SKRATTAR  
K: ja ja de ordnar sej 
B: men vi har [haft de väldigt bra 
K:      [int- inte är man socker å inte är man salt 
smälter lite smälter inte allt 
B: nä vi e bortskämda 
K: ja:: 
B: en två trehundrafemti sjutti å sex (.) så där varsågod 
K: vi har blivi bortskämda [me fin sommar 
B:        [vi behöver lite mera 
grundvatten läste jag i tidningen häromdan 
K: du:: de behövs mycke vatten de behövs mycke vatten 
K2: +ja håller me dej (.) fullständigt (.) de e synd om 
djuren+ 
B: jamen precis vettu 
K2: +de e- allting torkar+ 
K: de e så torrt i skogen så de dammar 
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Samtalet i Exempel 56 får ett abrupt slut efter att K sagt: de e så torrt i 
skogen så de dammar. Det är nästa kund som bryter sig in och kräver bi-
trädets uppmärksamhet genom ett påpekande om en av sina varor (Exempel 
57). Den nya kundens initiativ leder f.ö. också till relationellt tal (se vidare 
8.1). 

Exempel 57. Konsumkassan 018 (kat. 2). K= kvinna ca 25 år. 
Samtalstid: 00:31  
K: här sitter den där lappen °vet du som°- 
B: har han tagit på båda ställena 
K: ja:: °de har han gjort°» 
B:  [han har garderat sej 
K: »[peta hål i påsen SKRATTAR °så satte han en till där° 
B: så 
[---]  

Först i nästföljande samtal, sedan kunderna i Exempel 56 packat ner sina 
varor, kommer en avslutningssekvens, med ömsesidiga avskedshälsningar 
och frasen trevlig helg hör ni från biträdet. 

Exempel 58. Forts. i samtal 019 på Konsumkassan 017 (kat. 3). 
K= kvinna ca 55 år och K2= man ca 55 år. 
[---] 
K: hej då PARET HAR PACKAT NER SINA VAROR 
B: hej då (.) trevlig helg hör ni 
K: tack desamma 

Med detta sista exempel vill jag peka på vad som kan vara en förutsättning 
för att avskedshälsningar ska förekomma i en utgångskassa. När det före-
kommer sådana i kassasamtalsmaterialet, är det i en relationellt orienterad 
samtalskontext, som den i Exempel 56. 

5.6 Sammanfattning 
I de instrumentella rutinsamtalen i kassan sköts huvuddelen av den verbala 
interaktionen av biträdet. Biträdet talar uppskattningsvis 4–5 gånger mer än 
kunden och dominerar interaktivt genom att ta de flesta samtalsinitiativen. 
Hon styr interaktionen genom tre verbala handlingar: att begära betalning 
och att markera början och slutet på interaktionen. Flertalet av kundernas 
turer består av enordiga responser. 

Kassasamtalen har ett karakteristiskt mönster med intervaller av samtals-
uppehåll då icke-verbala aktiviteter pågår. En analys av turtagning förut-
sätter i många fall att icke-verbala handlingar tas med i analysen. Analysen 
av samtalsstrukturen presenteras i en enkel fasstruktursmodell som grundar 
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sig på huvudaktiviteten vid kassan. Den består av fyra faser: access-/häls-
ningsfasen, varufasen, betalfasen och avslutningsfasen. 

Biträdets hej är primärt en öppningssignal för språkligt samspel och kan 
betecknas som en standardsamtalsöppning i kassasamtalen. I de fall kassa-
samtalen öppnas på annat sätt finns det kontextuella orsaker. Tesen om att 
hälsningen i butiker inte är ett uttryck för en gängse artighetsnorm – att man 
hälsar när man möts – får stöd också av det faktum att normen att man ut-
byter avskedshälsningar när man skiljs följs bara undantagsvis i kassan. 
Samtalen avslutas i de flesta fall med en artighetssekvens, som vanligen 
avslutas med ett generellt tack från biträdet. En återkommande kombination 
är att biträdet säger varsågod, i samband med överräckning av något objekt, 
och avslutar med tack ska du ha. I de få samtal som andra hövlighetsuttryck 
förekommer i avslutningsfasen, t.ex. trevlig helg eller hej då, har samtalen i 
de flesta fall innehållit en eller flera sekvenser med relationellt orienterade 
samtalsinslag. Ibland kan frasen trevlig helg användas som en signal om att 
det är dags att sluta prata. Avslutningsmarkörer ingår i samtalsmönstret, och 
när sådana inte förekommer är det en indikation på att servicemötet senare 
kommer att återupptas. 

Ett frapperande drag är biträdets frekventa användning av artighets-
uttryck: hon tackar minst två gånger och säger varsågod ungefär en gång per 
samtal. Dock ska understrykas att biträdets artighetsuttryck är flerfunktion-
ella. Förutom att uttrycka artighet fungerar de t.ex. som replik- eller samtals-
avslutare. I många av samtalen används ett föregripande tack, i samband 
med det obligatoriska pragmemet ’uppmaning till kunden att betala’. Detta 
pragmem förekommer inte i imperativform, även om det har direktiv funk-
tion. I majoriteten av fallen realiseras det i form av en fristående nominalfras 
som avslutas med tack (t.ex. tjugotre kronor tack). 

De kunder som tackar gör det sällan mer än en gång per samtal. Kund-
ernas tack förekommer endast i samband med artighetsuttryck från biträdet. 
Bara ett fåtal kunder säger varsågod. Biträdets tack/tackar/tack ska du ha 
skulle i vissa fall kunna tolkas som en (rutiniserad) form av luckifyllande, 
alltså att biträdet övertar kundens tur och så att säga tackar i kundens ställe. 
Ett exempel är när biträdet säger varsågod tack ska du ha, och kombination-
en inte förekommer finalt i samtalet. Troligen förklaras förekomsten dock 
snarare av att fenomenet uppträder i samtal där en avslutningsfas oväntat 
följs av en tilläggssekvens. 

I fråga om tilltal säger biträdet du till alla kunder, oavsett ålder. Du-tilltal 
från biträdet förekommer i samtliga samtal. 

Trots kassasamtalens utpräglat transaktionella karaktär är det fler än hälft-
en som innehåller relationellt orienterade samtalssekvenser. Dock hör det till 
mönstret att det relationella talet får stå tillbaka för samtalsinslag som är 
nödvändiga för transaktionen. Relationellt tal kilas in när övriga aktiviteter 
lämnar tid och utrymme, och såväl turerna som sekvenserna är över lag 
mycket korta. 
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De flesta relationellt orienterade samtalsinslagen finns i varu- eller betal-
fasen. Initiativet tas i ungefär samma utsträckning av kunden som av bi-
trädet. Biträdet är följsam mot kunden både när kunden tar initiativ till rela-
tionellt tal och när kunden inte är intresserad av sådant. När det relationella 
talet fortsätter efter transaktionen i betalfasen, tenderar väntande kunder för-
söka avbryta det. 

Det förekommer allmänt småprat i några samtal där de samtalande före-
faller vara bekanta sedan tidigare, men flertalet relationellt orienterade inslag 
rör topiker med anknytning till något element i transaktionen, t.ex. att man 
kommenterar varorna på bandet. 

Relationellt tal förekommer inte sällan i samband med olika slags komp-
likationer. Biträdet och kunden uppvisar skilda samtalsbeteenden i situation-
er där den andra parten utför en handling som medför en komplikation, och 
som den handlande själv uppfattar som klandervärd eller pinsam. Att måna 
om samtalspartnerns ansikte är en samtalsförpliktelse som biträdet inte tycks 
dela med kunden. 



6 Samtal över en delikatessdisk  

Långtifrån alla kundsamtal vid den bemannade fisk- och delikatessdisken i 
mitt inspelade material förs i samband med manuell betjäning. Delidisken, 
som den kallas, fungerar i praktiken även som upplysningsdisk, nämligen 
när kunderna frågar efter varor som inte finns inne eller begär service i 
angelägenheter utanför delidiskens domäner.59 Till förutsättningarna för ar-
betet vid delidisken hör att det mesta som bjuds ut kräver manuella insatser 
av biträdet. Endast en mindre del av sortimentet ligger färdigpackat och åt-
komligt för kunderna. Turordningen mellan kunderna regleras av ett kö-
lappssystem, men det används bara i en del av servicemötena, bl.a. beroende 
på kundtrycket för stunden. I många fall bortser såväl kund som biträde från 
kölapparna. Apparaten finns vid ena ytterkanten. Under större delen av in-
spelningen expedierade två eller tre biträden samtidigt vid den cirka sex 
meter långa disken.60 Inspelningsmikrofonen var upphängd i mitten av disk-
en, vid charkuterivarorna, och det är samtalen som ägde rum därikring, med 
tydligt hörbara samtalsöppningar, som ingår i materialet. Att flera kund-
samtal pågår samtidigt, ibland i konkurrens med uppgiftsorienterat tal mellan 
biträdena, i en ljudmiljö med skarpt gnissel från skärmaskiner och prassel 
från inslagningspapper, har gjort vissa samtalspassager ohörbara. 

Detta kapitel har ungefär samma upplägg som det förra kapitlet. En skill-
nad är att samtalsöppningarna analyseras mer utförligt. En annan skillnad är 
att kapitlet innehåller en sekvensanalys av samtal som förs i samband med 
ett speciellt rutinärende. Där berörs framför allt transaktionellt orienterat 
men i viss mån även relationellt orienterat tal. Kapitlet avslutas liksom det 
föregående med ett avsnitt om relationellt tal. 

6.1 Kategorisering av materialet 
Samtalen vid delidisken (40 st.) är en heterogen grupp. Till att börja med har 
jag från ett aktivitetsperspektiv valt att dela in det empiriska materialet i två 
typer av samtal. Den ena typen kallar jag betjäningssamtal. Det är samtal 
som förs i samband med manuell betjäning (13 st.) Den andra typen är sam-
                          
59 I butiken, en stor konsumbutik, finns även en officiell kundtjänstdisk, som är placerad vid 
in- och utgångarna. 
60 Fyra olika biträden är inspelade. Det är två kvinnliga biträden (ca 55 år – rutinerad, resp. ca 
25 år – ny i delidisken men inte som biträde) och två manliga biträden (ca 30 år, rutinerad 
resp. ca 25 år, relativt ny i delidisken men inte orutinerad). 
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tal där samtalandet är den enda eller den huvudsakliga aktiviteten. De sam-
talen gäller antingen informationsutbyte om varor som kunden väntat sig 
finna vid delidisken (informationssamtal, 23 st.) eller allmänna servicefrågor 
(servicesamtal, 4 st.). Ett servicesamtal kan t.ex. vara ett samtal där en kund 
vill ha hjälp med att hitta någon viss vara i butiken. Benämningarna är mina 
egna. I realiteten kan gränsen mellan dessa tre samtalstyper vara flytande. 
Medan vissa kunder utnyttjar delidisken som en allmän servicedisk, är en del 
kanske oklara över om deras ärende gäller delidiskens sortiment eller inte. I 
andra fall har kunder kanske väntat sig betjäning, men om varan inte finns, 
inskränker sig samtalet till ett utbyte av information. 

Kategoriseringen som jag har gjort av detta material (se Tabell 18) måste 
förses med reservationer. Att skilja ut en kategori av rutinbetonade samtal 
vid delidisken låter sig inte göras efter exakt samma kriterier som kassa-
samtalen (dvs. ’instrumentella samtal som enbart innehåller samtalsinslag 
som är direkt relaterade till själva transaktionen’). ’Transaktionen’ måste här 
inbegripa inte bara varor, som i kassan, utan även transaktion av information 
och service. För betjäningssamtalens vidkommande finns problemet att krite-
riet instrumentalitet resulterar i en kategori omfattande fyra betjäningssam-
tal, och det är inte självklart att de synliggör de mest repetitiva samtals-
dragen tydligare än samtal som även inrymmer relationella inslag. Analysen 
av betjäningssamtalens struktur omfattar därför samtliga tretton samtal. 

Tabell 18. Antal delidisksamtal i respektive kategori, med typexempel 
Ärende 1. Rutin-

samtal 
2. Utbyggda 
rutinsamtal 

3. Samtal med 
komplikationer 

som löses på ett 
rutinartat sätt 

4. Samtal med 
komplikationer 

som kräver 
interaktivt 

extraarbete 

Totalt 

Betjänings-
samtal 

           4  
(Ex. 60) 

                 7 
      (Ex. 93) 

                        1                       1 
           (Ex. 92)  

      13 

Informa-
tionssamtal  

         13  
(Ex. 59) 

                 7 
      (Ex. 85)  

                        2 
             (Ex. 84) 

                      1 
           (Ex. 89) 

      23 

Service-
samtal  

           3                  –                         1                       –          4 

Totalt          20                 14                          4                       2        40 

En faktor som gör de repetitiva samtalsinslagen i betjäningssamtalen mindre 
markanta är att det inte sker någon betalning vid delidisken. Priset överförs 
elektroniskt (efter att biträdet knappat in ett kodnummer) från vågen till en 
klisterlapp, och prismärkning såväl som paketering är handlingar som i regel 
utförs utan att man pratar om det. Samtalsinslagen följer mestadels biträdets 
hantering av varorna, tidigare i transaktionsprocessen. Biträdena samtalar 
med kunderna om önskat antal, ungefärlig vikt, önskad skivstorlek etc. I 
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samband med effektueringen avhandlas också sådant som varornas kvalitet 
och kilopris. I vissa situationer refererar biträdet till den tekniska utrust-
ningen eller kommenterar sitt eget handlande. En kund som har bett om flera 
varor kan t.ex. bli invigd i hanteringsordningen (vi börjar väl me potatis-
salladen så skär maskin upp sen då). Inte sällan har även de relationella 
samtalsinslagen en koppling till varuhantering och effektuering, t.ex. person-
ligt riktade frågor om ytterligare köp (frukosten i morgon bitti den e klar?), 
och önskad kvantitet (ja en så::n bit de e ju ingenting för dej va) och 
skämtsamt småprat (den har dom gömt under den kokta liksom [---] allt för å 
göra de kinkigt för dej å mej). Ett par markanta repetitiva samtalsdrag finns 
det i betjäningssamtalen, men en gissning är att även relationella inslag hör 
till rutinen i hög grad i den manuella betjäningen. För att undersöka det 
skulle dock krävas ett större underlag än 13 betjäningssamtal.  

Ytterligare ett problem när det gäller kategoriseringen är att många av in-
formationssamtalen handlar om att butiken inte har den vara som kunderna 
efterfrågar. När det gäller de övriga materialen, framför allt bokhandels-
samtalen, betraktar jag detta som en komplikation i majoriteten av fallen, 
men det vore långsökt att göra det i fråga om dessa informationssamtal, eller 
flertalet av dem. Det framgår mycket tydligt av följande exempel: 

Exempel 59. Ultrakort samtal vid Delidisken L1-001x (kat. 1). 
B=biträde, kvinna, K=kund, man ca 30 år. Samtalstid: 00:02 
K: hej e laxen slut? 
B: ja:: då 

För att nu lämna kategoriseringsfrågan och fortsätta med den övergripande 
karakteristiken så är delidisksamtalen av starkt varierande längd. I de flesta 
fall sätter den manuella betjäningen spår i form av mer utbyggda samtal. Ett 
av betjäningssamtalen omfattar närmare hundra turer (se 6.7.1), medan 
informationssamtalet i Exempel 59 är avklarat redan efter ett yttrandepar. 
Vad det är för typ av varor kunden vill ha inverkar förstås också på samtals-
längden. Exempelvis kan önskemål som inte kräver beslut om antal skivor, 
tjocklek etc. bli raskt expedierade, som i betjäningssamtalet i Exempel 60. 
Det omfattar 9 turer, vilket kan jämföras med genomsnittslängden för 
materialet som helhet, 15 turer (medianvärdet är 9 turer). 

Exempel 60. Delidisken 16-013 (kat. 1). B= man, ca 25 år, K= 
kvinna ca 50 år. Samtalstid: 00:31 
B: hej 
K: hej har ni grillad kyckling? 
B: ja:: 
(4.0) 
K: (den där tar ja) 
B: mm du vill ha en 
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(6.0)  
B: blir den bra? 
K: (NICKAR) 
(13.0) B SLÅR IN VARAN I PAPPER 
B: ja tack? 
K: tack tack 
B: varsågod 

6.2 Samtalsstruktur 
Oavsett längd, finns ett gemensamt mönster i betjäningssamtalens sekventi-
ering. Med några få undantag består betjäningssamtalen av fyra samtalsfaser, 
som följer samma ordning. En modell av fasstrukturen visas i Figur 4, till-
sammans med ett samtalsexempel som valts för att det uppvisar flera åter-
kommade drag också på lexikogrammatisk nivå. 

Aktiviteter 
 

Samtalsfaser 
 

Typexempel: Delidisken 13-010  
(kat. 1). B= biträde, kvinna ca 55 år, 
K= man ca 65 år, K2= kvinna ca 65 år. 

Turordning fastställs 
(B trycker fram/ropar 
ut turnummer) och 
kontakt etableras. 

Accessfas B: sjuttisju 
K: +ja de e här de (.) 
   [äh+ 

K:s ärende/önskemål 
framförs eller utröns. 
(K väljer och fattar 
beslut.) B effektuerar 
K:s önskemål. (Varor 
överlämnas.) 

Ärendefas 
 
 

B: [ja: ta::ck 
K: vi ska ha- 
K: TILL K2 va e de för 
skinka vi ska ha madame?  
K2: °Lönneberga° 
K: Lönneberga 
B: Lönneberga 
K: ja 
B: hur mycke 
K: ett å- ja ta ett å 
ett halvt hekto 
B: ett å ett halvt 
(PAUS) 

Förfrågan/förslag om 
ytterligare köp (etc.  
på samma vis som i 
ärendefasen). 

Merförsäljningsfas B: ja:: tack? 
K: de e bra de e bra så 
ja: 
B: de e bra så där 
K: mm 

(Varor överlämnas.) 
Interaktionen avslutas. 

Avslutningsfas B: tackar så mycke 
K: tack för de 

Figur 4. Modell av fasstrukturen i betjäningssamtal vid delidisken, med typexempel. 
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I de flesta fall är det biträdet som initierar samtalsöppningarna i accessfasen 
(se 6.3). Inom varje fas finns förstås stor variation, och det gäller inte minst 
ärendefasen, när biträdet söker utröna kundens önskemål mer specifikt och 
blir inbegripen i en dialog om kundens olika val och beslut. Denna fas kan 
uppta ett fåtal turer med frågor och svar eller många turer med exempelvis 
småprat om matidéer och diverse annat. Ärendefasen kan inledas av kunden 
såväl som av biträdet. När biträdet inleder är mönstret entydigt: det görs med 
någon av varianterna ja?/ja::/ja: tack. I ett fall förekommer ett ye::s, som en 
skämtsam formulering: 

Exempel 61. Delidisken 26-021(kat. 2). B= man ca 30 år, K= 
kvinna ca 25 år Samtalstid: 01:43  
B: +nittiofyra::+ 
K: yes 
B: ye::s 
K: äh ja skulle ha äh åtta skivor (.) rostbiff (.) 
å potatissallad till de  
[---] 

Nu kan det vara en tolkningsfråga var man ska dra gränsen mellan access-
fasen och ärendefasen, vilket Exempel 61 visar. Biträdets ye::s kan ju även 
tolkas som ett tredjeled i accessfasen, och med den tolkningen är det kund-
ens påföljande tur som inleder ärendefasen. Det intressanta i mönstret är 
ändå att biträdets ärendefråga (pragmemet ’erbjudande om hjälp’) inte har 
formen av ett längre, stående uttryck, som de klassiska expeditreplikerna 
”Vad får det lov att vara?” eller ”Vad kan jag stå till tjänst med?” En kort, 
jakande interjektion tycks räcka. När det gäller nästa fas, merförsäljnings-
fasen, är mönstret att den inleds av biträdet. Den kan innehålla flera sek-
venser där biträdet förhör sig om kundens vidare önskemål. Inte heller 
merförsäljningsfrågan (dvs. pragmemet ’informationssökning om ytterligare 
kundönskningar’) realiseras med konventionella expeditrepliker som 
”Någonting annat?” eller ”Var det bra så?”, utan företrädesvis med uttrycket 
ja tack? (se 6.4.1.2). Att biträdet ger specificerade förslag till merköp före-
kommer också (t.ex. lite potatissallad å syltlök till de?). Det kan diskuteras 
om en merförsäljningsfas ska betraktas som obligatorisk, inte minst som en 
sådan saknas i två av betjäningssamtalen.61 Emellertid visar sig kunden i det 
ena av dessa samtal initiera ett slags reparation, strax efter att samtalet 
avslutats: ja skulle ju ha Skagenröra också (.) har ni nå-, vilket talar för att 
en merförsäljningsfas kan antas ingå i mönstret, eller i ett idealmönster.62 
Beträffande avslutningsfasen ska sägas att det även där kan vara svårt att dra 
gränsen mellan den och den föregående fasen. Så är fallet i Exempel 60, där 
kundens dubblerade tack, i den näst sista turen, är flertydigt. (I ett annat 

                          
61 Samtal 5-004, det längsta samtalet i materialet, och 35-016. 
62 Kunden från samtal 5-004 återkommer i samtal 10-008. 
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samtal förekommer tack så mycke tack i samma position.) Kundens tack tack 
i denna tur tolkar jag som avböjande respons på merförsäljningsfrågan, men 
det kan också tolkas som ett samtalsavslutande tack (för varan och/eller 
betjäningen). En tredje tolkningsmöjlighet är att turinledningen är ett andra-
led i yttrandeparet (efter förstaledet ja tack?), medan den senare delen av 
turen är ett nytt initiativ från kunden, ett avslutande generellt tack. 

6.3 Samtalsöppningar 
Samtalsöppningarna vid delidisken kommer här att beskrivas tämligen 
detaljerat, eftersom de visar hur det kan gå till när kunden får eller skaffar 
sig access hos ett biträde. Det jag har möjlighet att studera är dock endast hur 
accessförfarandet går till när det sker verbalt. De fall där kontakt etableras 
genom kroppsrörelser och blickspel kommer jag inte åt med hjälp av mina 
ljudinspelningar. Men det verbala accessförfarandet är intressant i sig, inte 
minst i jämförelse med andra slags kundsamtal. I delidisksamtalen är sam-
talsöppningarna mindre ritualiserade än i kassasamtalen, samtidigt som 
accessfasen generellt är längre, i vissa fall avsevärt längre. Fördelningen 
mellan vem som tar initiativet att öppna samtalen är ungefär fifty-fifty 
mellan kund och biträde. Det är förhållandevis få samtal som öppnas genom 
utrop av turnummer, vilket delvis hänger samman med vad det är för typ av 
samtal. I Tabell 19 visas antalet samtalsöppningar dels i samtal som förs i 
samband med manuell betjäning, dels i samtal där biträdet huvudsakligen ger 
information. Som framgår initieras flertalet betjäningssamtal av biträdet, 
medan flertalet informations- och servicesamtal initieras av kunden. 

Tabell 19. Samtalsöppningar vid delidisken 
Samtalsöppning 
(=första turen) 

Betjäningssamtal   Informations-/ 
  servicesamtal 

Totalt 

 Biträde Kund   Biträde Kund Biträde Kund 

Fråga  –    1  1       *14  1 15  
hej  5  –  6  1 11   1  
Turnummer  5   –  1   – 6    –   
hej + turnummer  –    – 1    – 1    –   
hej + fråga  –   –  –  1  –    1   
Övrigt  –    2  –    2  –    4   

Summa 10   3  9 18 19  21  

Totalt    13    27    40 
*Ett av dessa öppnas samtidigt av biträdet, som säger hej (Exempel 81). 
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Samtalen vid delidisken kan öppnas direkt eller indirekt, med någon form av 
försekvens, av såväl biträde som kund (se Tabell 20). Att biträdet öppnar 
direkt med ett erbjudande om hjälp sker bara undantagsvis. Biträdet öppnar 
företrädesvis med en försekvens, medan kunderna tenderar att öppna sam-
talen direkt. 

Tabell 20. Procedurer för direkt och indirekt samtalsöppnande i delidisksamtalen 

               Biträdet talar först                  Kunden talar först 
Direkt  Indirekt  Direkt Indirekt 
Erbjudande om hjälp, 
t.ex. ja:: tack? 
  
 

Hälsning 
Turnummer-
utrop  
  

 Begäran om infor-
mation, t.ex. skulle 
ni inte ha lax idag? 
Begäran om ser-
vice, t.ex. har ni 
inget (.) sånt här 
annonsblad kvar? 
Begäran om betjä-
ning, t.ex. ja skulle 
ju ha Skagenröra 
också (.) har ni nå- 

Hälsning 
Metafråga, t.ex. får 
ja fråga dej (xxx) 
Socialt småprat, 
t.ex. ja:så du e här 
idag också? 
Respons på icke-
verbal handling?: 
ja 
 

 
En del av de kunder som blir involverade i informationssamtal har uppenbar-
ligen väntat sig att få manuell betjäning (se 6.6.1), men många visar genom 
sättet att formulera sin första fråga att de är beredda på respons som inte 
leder till praktisk betjäning. De kan t.ex. använda negerade yttranden som 
har du inte fått hem olivmortadellan? och skulle ni inte ha lax idag? eller 
hade inte Konsum norsk lax för tjunie å nånting. I fall som dessa tenderar 
kunderna att kringgå (det verbala) accessförfarandet genom att framföra sitt 
ärende direkt, ibland inbäddat i (pauser i) andra samtal. Kunder som har all-
männa servicefrågor visar samma tendens. Även de kan bryta in i pågående 
servicemöten, med ärendefokuserade samtalsöppningar som var ligger 
svamparna hörrudu? shiitake å såna där och har ni inget (.) sånt här 
annonsblad kvar? Det förekommer också att kunden initierar en accessfas. I 
några enstaka fall öppnas samtalen med att kunden ställer relationellt orien-
terade frågor: jaha e du ledig eller? och ja:så du e här idag också? I några 
andra fall öppnas samtalen med att kunden säger hej. Ett informationssamtal 
öppnas med en metafråga: får ja fråga dej. 

Mönstret i samtal som biträdet initierar är att de öppnas antingen med en 
individuellt riktad hälsning (hej) eller med ett kollektivt, indirekt tilltal 
genom nummerutrop, som i typexemplet i Figur 4. Enligt Lamoureux 
(1985:82) motsvarar utropet av turnummer en försekvens till ett samtal, men 
som vi snart ska se avhandlas ämnet om vem som står i tur inte alltid i en 
försekvens. Det behöver inte heller utgöra en sammanhängande sekvens. 
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Nummerutropen kan göras mer eller mindre mekaniskt, och tilltalet kan 
vara eller uppfattas som kollektivt i varierande grad. Vid ett tillfälle ropar bi-
trädet ut ett nummer med stark röstvolym, men sätter omedelbart därefter 
kölappssystemet ur spel genom att tilltala en enskild kund: du behöver ingen 
lapp om du e på väg dit (till kölappsautomaten). I Exempel 62 kan man se 
hur det kollektiva utropet i de första turerna individualiseras när det möter 
gensvar hos en kund som markerar att han bör vara den som står i tur.63 
Kundens agerande forcerar turnummersekvensen och driver biträdet att an-
vända kollektiv och individuell adressering växelvis. 

Exempel 62. Delidisken 21-017 (kat. 2). B=biträde, man ca 30 
år, K=kund, man ca 45 år. Samtalstid: 02:28 
B: +åttitvå::+ 
(0.2) 
B: ETT PLING HÖRS +åttiotre+ 
K: där har vi de 
B: va har vi för nummer? 
K: åttisju nu (xxx) 
B: EN SERIE PLING HÖRS +åttisex+ (.) å:ttisju 
K: ja:: [nu>> 
B:      [SKRATTAR  
K: >>e de min tur äh vitlökssalami har ni nånting sånt 
där? 
[---] 

Man kan ifrågasätta riktigheten i att se kollektivt utrop av turnummer som 
samtalsöppningar i tvåpartssamtal, men som Exempel 62 visar är det inte 
helt lätt att avgöra vad som annars skulle räknas som samtalsöppning. När 
kunden säger där har vi det? Eller när han framför sitt ärende: äh vitlöks-
salami … ? Eller skulle det kanske vara vid biträdets sista nummerutrop 
(å:ttisju), som uttalas med normal röststyrka och bildar förstaledet till kund-
ens svar: ja:: nu är det min tur? Analysen blir komplicerad om man inte be-
traktar turnummersekvensen som en helhet, särskilt när den inrymmer en 
förhandling mellan biträdet och kunden om turordningen. Så är fallet även i 
Exempel 63, där biträdet växlar mellan kollektivt utrop och individuellt till-
tal, på liknande sätt som i Exempel 62: 

Exempel 63. Delidisken 25-020 (kat. 2). B= man ca 30 år, K= 
man ca 60 år Samtalstid: 01:44  
B: +åttionio::+ 
B: (eller hur) å du (.) ja? 
K: nittiett har ja 
B: +nitti+ (.) vi provar så EN SERIE PLING HÖRS 
B: ja? 
[---] 

                          
63 Det jag har tolkat som accessfasen återges i fetstil, medan transkription i normalstil mar-
kerar inledningen i nästa fas, ärendefasen. Detsamma gäller alla samtal som återges i detta 
avsnitt. 
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En förhandling om turordningen kan också inbegripa flera kunder, som i 
Exempel 64, där två kunder anmäler sig, icke-verbalt, och konkurrerar om 
turordningen. Biträdet förmås backa ett steg i turordningen när det uppdagas 
att hon skyndat för snabbt. Även detta exempel visar att det är problematiskt 
att räkna något annat än det första nummerutropet som samtalsöppning. En 
möjlig kandidat är biträdets turnummerfråga (va de sjuttiett där?), men den 
är i sin tur troligen en respons på en icke-verbal handling, som i så fall borde 
utgöra den egentliga samtalsöppningen i situationen. 

Exempel 64. Delidisken 4-003.2 (kat. 1). B= kvinna ca 55 år, 
K= man ca 70 år. Samtalstid: 00:28 
B: hej (.) sjuttiett? sjuttitvå::? ja::? 
(5.0) 
B: va de sjuttiett där? TILL ANNAN KUND SOM VAR FÖRE 
K: ja de va sjuttiett men ja äh- 
B: jaha: 
[---] 

Turnummersekvenser behöver inte innehålla kollektivt nummerutrop. De 
kan förekomma utan att vara en försekvens, som i Exempel 65, där en häls-
ningssekvens inleder samtalet. Biträdet tar därpå initiativ till ett turnummer-
baserat accessförfarande, innan ärendefasen tar vid, med biträdets ärende-
fråga (ja?): 

Exempel 65. Delidisken 5-004 (kat. 4). B=man ca 25 år, 
K=kund, kvinna ca 45 år. Samtalstid: 05:13 
B: hej 
K: hej 
B: du hade? 
K: sjuttitre (.) ja 
B: ja? 
K: äh ja vill ha lite:: (.) kokt herrgårdsskinka 
[---] 

I nästa exempel, som även det öppnas med biträdets hej, gör kunden en an-
sats att få access med hjälp av en kölapp. Biträdet väljer denna gång att för-
bigå kölappssystemet, men det sker inte okommenterat utan kräver förhand-
ling i ett meningsutbyte som upptar fyra av samtalets turer. 

Exempel 66. Delidisken 24-019 (kat. 2). B= man ca 30 år, 
K=kund, kvinna ca 60 år. Samtalstid: 02:40 
B: hej 
K GÖR ANSATS ATT TA/LÄMNA FRAM EN KÖLAPP 
B: (vi) skippar den 
K: jaha 
B: ja SKRATTAR  
K: ja gärna för mej ja vill ha rostbiff 



 
 

 

161 

B: du vill ha rostbiff ja (.) hur mycke? 
[---] 

Enligt Lamoureux (1985:73) kan det minimala användandet av hälsningar 
och ”stympade” hälsningssekvenser (som i Exempel 66) förstås som en 
effekt både av serviceplatsens utformning och av biträde–kund-relationen. 
Men det finns också liknande exempel där hälsningssekvensen inte stympas, 
som i Exempel 67. Efter den ställer kunden en explicit fråga om kölappen 
(behöver int ja ta:: den?)och får bekräftat att det går bra att få access den 
förutan. 

Exempel 67. Delidisken 35–016 (kat. 2). B= man ca 30 år, K= 
man, ca 80 år, norrlänning. Samtalstid: 01:16 
B: hej 
K: hej (.)GÖR ANSATS ATT TA KÖLAPP behöver int ja ta:: 
den?  
B: nä 
K: (xxx) 
B: sillfiléer? 
K: sillfiléer till nu::bben 
[---] 

I delidisksamtalen hör en hälsningssekvens inte till mönstret. När hälsningar 
förekommer, utgör de inte alltid samtalsöppningen och behöver inte vara 
ömsesidiga. I alla samtal där hälsningar förekommer händer i ungefär lika 
många samtal att kunden inte hälsar tillbaka (8 samtal) som att kunden be-
svarar en hälsning från biträdet (7 samtal). I två samtal hälsar kunden först. I 
det ena besvaras hälsningen av biträdet, i det andra inte. 

Nummerutrop används tämligen mekaniskt i proceduren för samtalsöpp-
nande när det finns en anhopning av kunder, och då har förfarandet framför 
allt en praktisk sida. Men det finns ju också en rättviseaspekt i att ta kund-
erna i tur och ordning, som en del av ett förmodat samtalskontrakt vid en 
disk med turnummersystem. Ibland försvinner kunder som tagit kölapp, 
ibland står kunder kvar med sin lapp och väntar en bit ifrån disken. Rätt-
viseaspekten förklarar varför konventionen att ge eller få access via kölappar 
kan prägla accessfasen även när det är glest med kunder och biträdet börjar 
med att rikta sig till en enskild kund med en hälsning, och även i samtal där 
biträdet inte frågar efter turnummer. Uppgiften i Tabell 19 om samtal som 
öppnas med hej av biträdet är alltså en aning missvisande. De verbalt ut-
tryckta samtalsöppningarna säger inte hela sanningen om accessfasen. 

6.4 Användningen av hövlighetsuttryck  
Artighetsuttrycken tack och varsågod förekommer relativt sparsamt vid deli-
disken. Det mest intressanta är tack, i konstruktioner där det har en funktion 
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utöver den som konventionell artighetsmarkör. Hälsningar, som är sparsamt 
förekommande även de, har behandlats i avsnittet om samtalsöppningar 
(6.3). Avskedshälsningar och artighetsuttrycken tack och varsågod i avslut-
ningsfasen behandlas var för sig, i olika avsnitt. 

6.4.1 Artighetsuttrycken tack och varsågod 
Tvärtemot vad man kanske kunde vänta sig av servicemöten där kunderna 
åtnjuter personligt anpassad service, är både biträdena och kunderna täm-
ligen återhållsamma med artighetsuttryck vid delidisken (se Tabell 21). Det 
gäller i synnerhet i de samtal som inte är betjäningssamtal. I informations-
/servicesamtalen finns ytterst få förekomster, och bara i två av de 27 sam-
talen. 

Tabell 21. Förekomst av interjektionerna tack och varsågod i 40 samtal vid 
delidisken 
Interjektioner       Betjäningssamtal*                     Informations- 

                  /servicesamtal** 
 Biträde Kund       Biträde Kund 
tack/tackar  2 11  –  4 
Frasen ja tack*** 10  –  1  – 
varsågod  6  –  2  – 
Summa 18 11  3  4 
* Förekomster i 11 (av 13) betjäningssamtal 
** Förekomster i 2 (av 27) informations-/servicesamtal 
*** Med varianterna ja ta::ck /ja:: tack/jaha tack 

Flertalet av biträdets tack ingår i frasen ja tack, vars speciella funktion be-
skrivs i avsnitt 6.4.1.2. Där framgår också att kundens tack inte alltid funger-
ar som artighetsmarkör. Övriga förekomster av artighetsuttryck finns i de 
flesta fall i avslutningsfasen. 

6.4.1.1 Artighetsuttryck i avslutningsfasen 

I så gott som alla betjäningssamtal förekommer något artighetsuttryck i av-
slutningsfasen, från endera parten eller båda. Biträdet avslutar sällan betjän-
ingssamtalen med ett ensidigt, generellt syftande tack till kunden, något som 
är desto vanligare i kassan. Det tycks inte höra till mönstret att biträdet 
tackar kunden i avslutningsfasen, men i de få fall det görs används formen 
tackar (då tackar ja för de och de e bra så där tackar så mycket). I de flesta 
fall säger biträdet i stället varsågod i avslutningsfasen, i samband med att 
varan överlämnas (t.ex. så där (.) varsågod) eller efter att kunden tackat för 
varan eller betjäningen, eventuellt både och. Antalet förekomster visas i 
Tabell 22. I tabellen ingår även avskedshälsningar (se 6.4.2). 
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Tabell 22. Användningen av ömsesidiga/ensidiga hövlighetsuttryck i 
avslutningssekvenser (40 samtal)  
Förekomster Betjäningssamtal 

 (13 samtal) 
Informations-
/servicesamtal 

(27 samtal) 
B-initierat utbyte av artighetsuttryck 
Artighetsuttryck bara i B:s tur 
B-initierat utbyte av avskedshälsning 
Avskedshälsning bara i B:s tur 

3 
2 
2 
1 

– 
– 
– 
– 

K-initierat utbyte av artighetsuttryck 
Artighetsuttryck bara i K:s tur 
K-initierat utbyte av avskedshälsning 
Avskedshälsning bara i K:s tur 

3 
3 
1 
– 

2 
1 
– 
– 

6.4.1.2 Frasen ja tack 

Frasen ja tack, oftast med frågeintonation och med varianterna ja ta::ck?, 
ja:: tack? och jaha tack?, tycks vara ett formelartat idiomatiskt uttryckssätt i 
delidisksamtalen. Tre av biträdena använder den, och den förekommer i mer-
försäljningsfasen i åtta av de tretton betjäningssamtalen.  

När kunderna inte önskar något mer, väljer flera av dem att svara med 
någon konstruktion med adjektivet bra, t.ex. de e bra så. Svaret kan vara 
inlett eller avslutat med interjektionen ja: (ja de e bra), och eventuellt dubb-
lerat (de e bra de e bra så ja). Biträdet kan då svara genom att repetera kund-
ens formulering i ett tredjeled i sekvensen, som de va bra så i Exempel 68, 
och på liknande sätt i andra samtal. I frågeform, som förstaled, förekommer 
däremot inte någon sådan formulering hos biträdet. 

Exempel 68. Delidisken 22-018 (kat. 2). B=man ca 30 år, 
K=kund, kvinna ca 80 år. Samtalstid: 01:25 
[---] 
B: ja:: tack? 
K: de var bra så där 
→ B: de va bra så 
K: mm 
[---] 

Biträdets ja tack? är en konstruktion som får sin betydelse genom kontexten 
och lämnar tolkningen av den underförstådda frågan åt kunden. Det verkar 
som om kunder som inte tänker köpa mer väljer tolkningen att biträdet vill 
veta om de är nöjda (=bekräftande svar), snarare än tolkningen att frågan 
gäller om de önskar något mer (=bestridande svar) (jfr SAG 1999:2 s.751ff). 
Men det finns avvikande fall. En kund svarar: då tror ja att ja klarar mej 
faktiskt, och några andra kunder svarar: tack tack resp. tack så mycke tack. I 
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dessa fall är kundernas svar ett möjligt bestridande svar också på frågan om 
de önskar något mer – liksom det skulle kunna vara ett bekräftande svar på 
ett negerat yttrande (t.ex. ”Ingenting annat?”). Ett svar som tack tack 
(Exempel 60) används alltså synonymt med ’nej tack’, på samma sätt som 
engelskans thank you. Det är intressant att notera att när biträdet ekonomi-
serar genom att välja ett förkortat uttryckssätt (ja tack?), måste kunden svara 
med något annat än en minimal respons, till skillnad från om biträdet exem-
pelvis frågat: ”Var det bra så?” Exempel 69 visar förekomster av minimala 
kundresponser vid ja-/nejfrågor, dels efter biträdets formulering med fråge-
ton (de e bra så?) i tredjeledet, dels efter att biträdet initierat en alternativ, 
preciserad merförsäljningsfråga: frukosten i morgon bitti den är klar? 
Kunden fortsätter sedan dialogen med en utbyggd respons, som visar att 
merförsäljningsfrågan var dåligt avpassad till just denna kunds frukostvanor. 

Exempel 69. Delidisken 26-021 (kat. 2). B= man ca 30 år, 
K=kund, kvinna ca 25 år. Samtalstid: 01:43 
[---] 
B: ja ta::ck? 
K: de e bra så 
B: de e bra så? 
→K: ja 
B: frukosten i morgon bitti den e klar? 
→K: ja 
B: vi hoppas de 
K: vi hoppas de SKRATTAR de e bara gröt som behövs 
[---] 

Frasen jaha tack? förekom som merförsäljningsfråga redan på 50-talet, 
enligt filmen ”Nio spel om kundtjänst och försäljning”. Den förekommer 
också i Husmorsfilmen ”Tänk först – handla sedan” från 1951, men där är 
den utbyggd med en sats: ”Jaha tack, fru Plotter, var det bra så?”64 En tolk-
ning av den kortare varianten skulle kunna vara att biträdet med frasen ja 
tack tackar kunden för det den handlat så långt, och att själva frågan är out-
talad. En troligare tolkning är att ja tack med stigton blivit ett konventionali-
serat uttryck med egen betydelse: ’vill du ha något mer?’ Emellertid kan ja 
tack också användas i ärendefasen, vilket sker i några fall. Det skulle kunna 
tolkas som att biträdet använder ett föregripande tack, men mer troligt är att 
uttrycket konventionaliserats även i den positionen och fått betydelsen ’vad 
vill du ha hjälp med?’ Det vi har här är alltså en fras som kan användas som 
realisering av två olika pragmem. 

I ljuset av beskrivningen av artighetsuttryckens förekomst och funktion i 
betjäningssamtal är det knappast förvånande att biträdenas artighetsuttryck 
är lågfrekventa i informations- och servicesamtalen. Men förhållandet gäller 
                          
64 Repliken uttalas med ett mästrande tonfall av en speakerröst, som ironiserar över att kund-
typen fru Plotter har för vana att besöka butiken upprepade gånger samma dag. 
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även kundernas bruk. Att så få som två av ett drygt tjugotal kunder tackar för 
information visar att utbyte av information inte kräver att förpackas med 
artighetsuttryck. Kunderna tycks betrakta det som en självklarhet att biträdet 
är där för att svara på frågor. Samma tendens kan märkas i servicesamtalen. 
Den enda kund som tackar i de samtalen gör det när hon tar emot en tryck-
sak. 

6.4.2 Avskedshälsningar och andra hövlighetsuttryck 
Det är inte bara artighetsuttrycken utan även andra hövlighetsuttryck som är 
lågfrekventa vid delidisken, i alla typer av samtal. Ett jakande svar på biträd-
ets merförsäljningsfråga kan t.ex. lyda: ja lite kalvsylta också. I Exempel 70 
avböjer kunden biträdets merförsäljningsfråga tämligen bryskt med yttrandet 
nä alltså de har ja du. Kunden får skrattande respons (de har du) och 
framför därpå en annan begäran på ett direkt vis: men ja skulle ha örtmari-
nerad vitlök. 

Exempel 70. Delidisken 24-019 (kat. 2). B= man ca 30 år, 
K=kund, kvinna ca 60 år. Samtalstid: 02:40 
[---] 
B: lite potatissallad å syltlök till de? 
K: nä alltså de har ja du 
B: ☺de har du☺ 
→  K: men ja skulle ha örtmarinerad vitlök 
B: mm 
[---] 

Biträdet kan besvara ett tack från kunden med en avskedshälsning, som i 
Exempel 71, ett samtal med flera relationellt orienterade inslag om recept-
idéer m.m. Men avskedshälsningar förekommer bara i några få samtal vid 
delidisken (se Tabell 22). Frasen trevlig helg förekommer inte. 

Exempel 71. Delidisken 21-017 (kat. 2). B= man ca 30 år, 
K=kund, man ca 45 år. Samtalstid: 02:28 
[---] 
K: ja tack ska du ha 
B: hej då me dej 
K: hej då 

Det finns inte några förekomster av uttrycken ”ursäkta” eller ”förlåt” i hela 
materialet. Detsamma gäller (kund)uttrycket ”ska be att få”. Tydligen behöv-
er inte heller begäranden framföras tillsammans med artighetsuttryck. Hos 
biträdena förekommer inte ”jag är ledsen”, ”jag beklagar”/”det är beklag-
ligt”, däremot den artigt beklagande attitydmarkören tyvärr (se 6.6.1). 
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6.5 Kundtilltal 
I typexemplet i Figur 4 säger kunden: va e de för skinka vi ska ha madame? 
till en kvinna han är i sällskap med. Ett sådant anakronistiskt titeltilltal kan 
man höra biträdena använda i saluhallarna i Stockholms innerstad, men vid 
delidisken i förorten förekommer inget sådant hos biträdena i mina inspel-
ningar. Det förekommer heller inget ni, utan bara du, tillsammans med några 
sporadiskt förekommande vi-tilltal, hos ett av biträdena. Du-tilltal används 
av biträdena i 15 samtal, varav tio i betjäningssamtalen. Kunderna duar bi-
trädena i elva, och sex av dem är betjäningssamtal. Proportionerna i antal 
förekomster av du är 32 i biträdenas yttranden mot 20 i kundernas. 

Biträdena använder direkt tilltal framför allt när de ställer frågor, exem-
pelvis hur mycke vill du ha? Det förekommer också vid skämt: du har inte 
nubben till sillen °alltså° utan du har sillen till nubben, och småprat: nä men 
du skulle ha sett när vi öppna […]. Någon gång används du vokativt: nä du 
de e- de va ett helt ton vi hade å de gick ju på (.) fyra fem timmar. 

Vi-tilltal förekommer bara hos den äldre av de manliga biträdena, som är i 
30-årsåldern. En förekomst finns i en turnummersekvens va har vi för 
nummer? (Exempel 62), men det kan också tolkas som ett inklusivt vi. Där 
detta biträde använder ett mer troligt avsändarexklusivt vi är i en egen kon-
struktion, pratar vi (som följs av objekt) med den ungefärliga betydelsen 
’tänker du dig (+prep.)’, ’menar du (+prep.)’ (i Exempel 72) eller möjligen 
’syftar du på’ (i Exempel 73). 

Exempel 72. Delidisken 26-021 (kat. 2). B= man ca 30 år, K= 
kvinna ca 25 år. Samtalstid: 01:43  
B: +nittiofyra::+ 
K: yes 
B: ye::s 
K: äh ja skulle ha äh åtta skivor (.) rostbiff (.) å 
potatissallad till de 
B: mm (.) åtta skivor pratar vi två personer då eller? 
K: ja:: 
[---] 

Konstruktionen pratar vi förekommer i kontexter där samtalsstilen för övrigt 
är informell. I Exempel 73 kan den karakteriseras som just pratig, eller 
mångordig:  

Exempel 73. Delidisken 24-019 (kat. 2). B= man ca 30 år, K= 
kvinna ca 60 år. Samtalstid: 02:40 
[---] 
K: visst brukar ni ha de (i små ring-) 
B: ja visst (.) äh du har dels i dom här små askarna 
borta vid packade fisken [sen>> 
K:                 [jaha 
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B: >>har ja den i lösvikt 
K: ja då tar ja kanske lösvikt 
B: de e ju ganska bekvämt 
K: ja precis 
B: ja: (.) kan man ta de som man behöver bara 
K: ja 
B: en liten ring då pratar vi burk så där 
[---] 

Eftersom biträdet för övrigt tilltalar dessa båda kunder med du, används ut-
trycket pratar vi inte som ett sätt att undvika du-tilltal. I stället kan det tolkas 
som ett intimiserande uttryck som skapar ett slags samförstånd (”Här står du 
och jag och pratar om burkar”). Detta vi i pratar vi skulle alltså kunna tolkas 
som inklusivt (dvs. ”pratar du och jag om … ”), men konstruktionen används 
också med du-tilltal, i samma samtal som utdraget i Exempel 73: pratar du 
tunna eller vill du ha lite kraftigare? (biträdet syftar på rostbiffsskivor). 

Vi-tilltal förekommer också i småpratsinslag: då har vi fredakvällen klar 
alltså. Även där har kunden tidigare blivit duad, så kanske används vi-till-
talet för att mildra intrånget som den personliga frågan innebär. Blandat vi- 
och du-tilltal finns även i Exempel 74, i en sekvens i merförsäljningsfasen, 
som inleds med icke-tilltal i biträdets merförsäljningsfråga:  

Exempel 74. Delidisken 26-021 (kat. 2). B= man ca 30 år, K= 
kvinna ca 25 år Samtalstid: 01:43  
[---] 
B: frukosten i morgon bitti den e klar? 
K: ja 
B: vi hoppas de 
K: vi hoppas de SKRATTAR de e bara gröt som behövs 
B: ja annars öppnar vi ju nie så du får ta en sen frukost 
SKRATTAR 
K: ja hej då 
B: hej då 

Icke-tilltal förekommer i många av biträdenas frågor, t.ex. herrgård (.) kokt 
eller rökt? och ska de va för bräckning typ eller? När man bryter ut sådana 
repliker ur sitt sammanhang verkar undvikande av tilltal vara en strategi, 
men som det förra exemplet och utdraget ur Exempel 75 visar, är det inte det 
om man ser samtalskontexten: 

Exempel 75. Delidisken 24-019 (kat. 2). B=man ca 30 år, 
K=kund, kvinna ca 60 år. Samtalstid: 02:40 
[---] 
B: lite potatissallad å syltlök till de? 
K: nä alltså de har ja du 
B: ☺de har du☺ 
[---] 
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Icke-tilltal får dock sägas ingå i samtalsmönstret, inte minst eftersom det an-
vänds så frekvent genom konstruktionen av ärendefrågan (ja?) och merför-
säljningsfrågan (ja tack?). Men frånvaron av du-tilltal i så många som 25 
samtal tyder inte på att undvikande av tilltal är det dominerande mönstret, 
utan förklaras av den stora andelen informationssamtal, där personligt tilltal 
inte är aktuellt eftersom samtalsparterna koncentrerar sig på sakfrågan. Du-
tilltal är trots allt den omarkerade formen i delidisksamtalen. 

6.6 Ett rutinärende vid delidisken 
Som jag skrev i kapitlets inledning är det inte självklart hur man ska skilja ut 
en kategori av rutinsamtal vid delidisken, på det sätt jag definierat rutin-
samtal. Däremot kan många av informationssamtalen utan tvekan karakteri-
seras som rutinbetonade. Den grupp informationssamtal som ska behandlas 
här är ett specifikt fall av företeelsen att butiken inte har det kunden efter-
frågar. Temat i dessa samtal är lax till extrapris, dagens annonsvara, ett parti 
som sålts slut vid lunchtid, en knapp timme innan inspelningen påbörjades. 
Temat återfinns i hela 23 samtal.65 Med så många variationer på ett tema 
öppnas en möjlighet att undersöka hur repetitiva samtalsinslag manifesteras i 
ett rutinärende, där biträdena får besvara (varianter av) samma fråga gång på 
gång. I det här fallet använder jag alltså begreppet rutin i vedertagen be-
märkelse, dvs. ’fastlagd procedur som utförs mer eller mindre automatiskt i 
viss typ av situation’ (enligt NE:s ordbok). Som Tabell 18 visade är flertalet 
av dessa informationssamtal huvudsakligen transaktionella – även sådana 
som inrymmer narrativinslag, vilket märkligt nog gäller cirka hälften av 
dem. Men i vissa finns även relationella inslag, och några av samtalen kan 
karakteriseras som samtal som innehåller komplikationer. Till skillnad från 
t.ex. rutinsamtalen (i kategori 1) i kassan, som får förmodas vara rutin för 
båda parter, om än i olika grad, är ärendet som snart ska beskrivas ett rutin-
ärende bara för biträdena. 

6.6.1 ”Laxen är slut” – tjugotre variationer på ett tema 
Som en ingång till analysen av dessa samtal om lax vid delidisken ska jag 
uppehålla mig vid den lexikala nivån och lyfta fram frekvent förekommande 
nyckelord, se Tabell 23. Med nyckelord avses här innehållsord (substantiv, 
adjektiv, vissa verb) och relevanta formord (adverb, en negerande interjek-
tion och verbet hade som huvudverb), vilka förekommer i minst fem av 
samtalen.66  
                          
65 Alla utom ett av dessa ingår i kategorin informationssamtal, eftersom fisk i lösvikt normalt 
säljs i delidisken, även om laxen just denna dag har sålts i en ”sjöbod” utanför delidisken. Ett 
laxsamtal ingår som en sekvens i ett betjäningssamtal.  
66 Innehållsord med färre än fem belägg är t.ex. kö, sjöbod, timma, lunch och billig. 
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Tabell 23. Förekomst av frekventa nyckelord i 23 samtal om lax vid delidisken 
            Antal förekomster Nyckelord Förekomster i 

antal samtal i B-turer i K-turer Totalt 

lax/laxen 23  12 34 46 
slut 22  29 13 42 
ett (helt) ton 19  25  1 26 
hade* 14  16  9  25 
sälja/sålde/sålt
köpte/köpt 

15  19 – 19 

nej/nä  13  15  4 19 
inte/inge(n)/ 
ingenting 

10  10   9 19  

mer  7   3  6  9 
tyvärr  7   9 –  9 
ida(g) 6   3  5 8 
bara 5  7 1 8 
* som huvudverb 

Inte oväntat förekommer nyckelordet lax i alla samtalen. Adjektivet slut 
förekommer, hos endera parten eller hos båda, i alla samtal utom ett. Kunden 
i det samtalet (5-004) har redan uppfattat att varan tagit slut och inleder 
sekvensen med frågan hade ni nå jättebra pris på lax idag eller? Nyckel-
orden bara, idag och mer förekommer hos båda parter och används likartat 
av dem båda (bara idag), med den skillnaden att biträdet använder bara 
också i frasen bara ett ton. Föga förvånande förekommer verben köpa och 
sälja, i olika former, endast i biträdenas turer; kunderna pratar inte om butik-
ens inköp och försäljning. Likaså är det bara biträdena som har anledning att 
använda talarattitydsmarkören tyvärr, om än bara i sju av samtalen. Inget bi-
träde använder något annat beklagande uttryck, t.ex. ”jag är ledsen”. 

Det som är anmärkningsvärt är att nyckelordet ton används så frekvent. 
Det finns 26 förekomster, varav 25 från biträdena, vilket är lika många som 
förekomsterna i biträdesturerna av negeringarna nej/nä och inte/inge(n)/ 
ingenting tillsammans. Samtliga fyra biträden nämner ett ton. En viktig kon-
textuell faktor, som gör förekomsten av frasen förståelig, är att butiken hade 
annonserat om att man fått in ett begränsat parti på ett ton lax, som man av-
såg avyttra enligt principen ”först till kvarn”. Syftet med annonstexten var 
att förebygga missnöje hos de kunder som annars skulle förutsätta att erbjud-
andet gällde hela dagen.67 I den kommande analysen ska jag undersöka ett 
ton-frasens funktion i de olika samtalen, alltså hur den används situationellt 
                          
67 Muntlig information vid intervju med ett av biträdena.  
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och vilken betydelse den får i den lokala kontexten. En sammanställning av 
de turkonstruktionsenheter den förekommer i finns i 6.6.1.4 (Tabell 25). 

Frasen ett ton eller ett helt ton förekommer i så många som nitton samtal. 
I ytterligare ett samtal använder biträdet i stället frasen ett visst parti. Det är 
således bara i tre samtal som biträdena underlåter att säga något om den be-
gränsade varutillgången. Som jämförelse kan nämnas att negerande uttryck 
från biträdeshåll saknas i nio samtal. I de samtal där ett ton med varianter 
inte nämns avhandlas sakfrågan rätt och slätt, i några korta turer (fråga+ 
svar). I några av de andra laxsamtalen förekommer maximalt nedkortade ut-
tryck i detta yttrandepar. I ett samtal säger en kund: ja hej (.) lax? och i ett 
annat samtal svarar ett biträde helt sonika: slut. Hypotetiskt borde ett deli-
disksamtal om slutsåld lax kunna genomföras med bara dessa två nyckel-
ord:68 

Exempel 76. Hypotetiskt, minimalt delidisksamtal 
K: Lax? 
B: Slut. 

Laxsamtalen i det empiriska materialet utmärks dock inte av sådan kommu-
nikativ förtätning. Det är bara ett samtal som består av endast två turer (se 
Exempel 59). De tre längsta samtalen omfattar drygt tjugo turer. Genom-
snittslängden är nio turer och medianvärdet är sju.69 Ändå finns en tydlig 
tendens hos många kunder att påkalla snabb hantering genom att initiera 
samtalen själva, vilket sammanställningen av samtalsöppningarna i Tabell 24 
visar. 

Tabell 24. Samtalsöppningar i 22 informationssamtal om lax vid delidisken 
Samtalsöppning Biträde Kund 
Fråga – 10 
hej  5  1 
hej + fråga –  1 
hej + turnummer  1 – 
Turnummer  1 – 
ja:: tack?  1 – 
jaha e du ledig eller? –  1 
ja –  1 
Summa  8 14 

                          
68 Jfr Lachlan Mackenzie (2005:118f), som tar lakonisk interaktion i en butik som exempel på 
”holophrastic formulation”, dvs. minimala yttranden uppbyggda av ett huvudord: ”Sales-
person: Yes? Customer: 6 rolls. Salesperson: White?” etc. Antagandet i Mackenzies ansats 
(s.k. incremental functional grammar) är att minimala yttranden avspeglar de underliggande 
kognitiva processerna (2005:121). Hos exempelvis fotbollskommentatorer blir minimala ytt-
randen särskilt frekventa under tidspress. 
69 I samtal 5-004, där en sekvens om laxen ingår i ett betjäningssamtal, har endast lax-
sekvensen (på 25 turer) räknats. 
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Att flertalet kunder inte väntar på access röjer en viss otålighet, inte bara hos 
dem som kilar in sin förfrågan i andra, pågående servicemöten. De flesta har 
låtit bli att ta kölapp. Kundernas samtalsbeteende visar att de över lag vill ha 
snabba besked. Varför biträdena trots det tar på sig extraarbetet att berätta 
om all lax man haft och lyckats sälja denna dag är en befogad fråga. Biträde-
nas egen förklaring till att de på detta sätt försöker få kunderna att se extra-
erbjudandet ur ett butiksperspektiv, är att de måste tänka på att alla kunder 
kanske inte tagit del av ”först till kvarn”-varningen i annonstexten.70 

6.6.1.1 Mönster i användningen av frasen ett ton 

Det finns inget entydigt mönster när det gäller var i samtalet frasen ett ton 
förekommer, förutom att kunden i de flesta fall får besked om att laxen är 
slut innan frasen ett ton nämns, som i Exempel 77.71 

Exempel 77. Delidisken L10-009.1 (kat. 1). B= kvinna ca 55 år, 
K=kund, kvinna ca 35 år. Samtalstid: 00:07 
K: va laxen slut? 
B: laxen e slut ja 
K: de kommer inge mer då? 
B: nä de va bara ett ton vi hade å sälja 
K: (xxx) 

I Exempel 78 börjar biträdet i stället med att nämna hur mycket man sålt. 
Som kundens överlappande tal visar har hon dragit slutsatsen att laxen tagit 
slut redan innan de båda nyckelorden nämns, så här har ordningsföljden 
ingen betydelse. I slutet av avsnittet behandlas ett samtal där ett ton nämns 
flera gånger innan biträdet använder nyckelordet slut (Exempel 89), och i det 
samtalet försvåras kommunikationen av den omvända ordningsföljden. 

Exempel 78. Delidisken L11-011 (kat. 2). B= kvinna ca 55 år, 
K=kund, kvinna ca 55 år. Samtalstid: 00:11 
K: hade inte Konsum norsk lax för tjunie å  [nånting] 
B:  [jo::] vi har 
redan>>  
K:    [(de e) slut  
B: >> [sålt ett ton idag så de e slut (.) ja 

I Exempel 77 och Exempel 78 ingår frasen ett ton i ett deskriptivt yttrande. 
Den typen av yttrande kallar jag här för en rapport (Eriksson 1997:43). I 
många andra samtal där frasen förekommer är den ett element i en kort be-
rättelse, en narrativ, som i Exempel 79. 
                          
70 Muntlig information vid intervju med ett av biträdena.  
71 L framför sifferbeteckningen står för ”laxsamtal”. L10 betyder att det är det tionde laxsam-
talet i inspelningsföljd. 
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Exempel 79. Delidisken L12-012 (kat. 1). B= man, ca 25år, 
K=kund, kvinna ca 50 år. Samtalstid: 00:19 
B: hej 
K: hej (.) hade inte ni nån lax (xxx) 
B: tyvärr (.) den e slut vi hade ett tillfälligt parti på 
ett ton som vi sålde sådär billigt (.) så att den tog 
slut (.) vi börja halv tie i morse (.) så va de slut vid 
ett °kanske kvart över ett° (.) tyvärr vi har i:ngenting 
kvar alls 

I Exempel 77 används rapporten som respons när kunden söker bekräftelse 
på sin konstaterande fråga de kommer inge mer då? På en direkt fråga om 
utsikterna för förnyade leveranser, kommer de mer då? (Exempel 80), ger bi-
trädet respons i form av en narrativ. Genom att uppmärksamheten flyttas till 
den framgångsrika försäljningen fungerar narrativen nedtonande på det 
nekande svaret (som här är uttalat med emfas). 

Exempel 80. Delidisken L14-014 (kat. 1). B= man ca 25år, 
K=kund kvinna ca 55 år. Samtalstid: 00:10 
K: (xxx) lax? 
B: den e tyvärr slut 
K: kommer de mer då? 
→ B: nej vi hade ett parti på ett ton (.) tre pallar (.) 
å dom sålde vi slut (.) för ungefär en timma sen 

På liknande, nedtonande sätt används frasen i några samtal där biträdet tar ett 
eget, interaktivt opåkallat, initiativ att meddela att butiken sålt ett ton. 
Exempel 81 visar att biträdet initierar sin rapport trots att kunden redan ut-
tryckt acceptans (jaha) i tredjeledet efter sin fråga, och därmed markerat att 
hon inte begär ytterligare information. 

Exempel 81. Delidisken L8-007 (kat. 2). B= kvinna ca 55 år, 
K=kund, man ca 65 år, K2=kvinna. Samtalstid: 00:12 
K: e de [slut me laxen? 
B:      [hej (.) ja:: den e slut 
K: jaha 
→ B: vi har sålt ett ton här (.) å de va: va vi hade (.) 
°ja° 
K2: jaha: då får man lämna laxen då å gå hem utan lax 
B: °ja° 

Upplysningen om det försålda laxpartiet följs av biträdets summerande å de 
va: va vi hade, följt av ett nästan viskande ja. Därmed signaleras avslutning, 
men samtalet fortsätter genom att biträdet får respons av en annan kund än 
den som initierade samtalet. Detsamma händer i ett annat laxsamtal (29-
023). Det visar på en möjlig ”stordriftsfördel”, som ytterligare kan förklara 
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förkomsten av ett ton-topiken, nämligen ökade utsikter för att fler än den 
tilltalade kunden uppfattar budskapet. 

Exempel 79 ovan ingår i en grupp samtal där kundens sätt att formulera 
frågor eventuellt uppfattas som en förebråelse. I sådana fall kan narrativen 
användas som en ansiktsräddande förklaring. I Exempel 82 driver interak-
tionen med kunden fram en sådan efter att biträdet på kundens inledande 
fråga skulle ni inte ha lax idag? först levererat ett mycket kort svar: slut. 
Svarets omarkerade form är inte den förväntade hos en disprefererad re-
spons. I den påföljande turen visar kunden att han inte nöjer sig med det 
svaret utan väntar sig en förklaring, genom formuleringen e den slut?, med 
betoning och markerad frågeton. Efter biträdets narrativ (som här innebär ett 
jakande svar på kundens fråga) visar kunden acceptans (jaha) i ett tredjeled. 
Biträdets påföljande attitydmarkering (tyvä::rr), kan tolkas som en 
reparation av biträdets initiala, korthuggna respons (slut). 

Exempel 82. Delidisken L19-022 (kat. 2). B= man ca 25år, 
K=kund, man ca 55 år. Samtalstid: 00:15 
K: skulle ni inte ha lax idag? 
B: slut 
K: e den slut? 
→ B: vi sålde- äh vi hade ett ton (.) så vi börja äh halv 
ni- halv äh tie i morse var slut vid ett 
K: jaha 
B: tyvä::rr (.) du var ute lite se::nt där  

Biträdets turer i Exempel 82 är inte konsistenta, och det gör samtalet som 
helhet svårtolkat. I sin första tur ger han minimal respons (ett ensamt jo är 
knappast tänkbart här). Därefter uttrycker han sig först ansiktsräddande för 
egen del och sedan ansiktshotande mot kunden. Med narrativen i sin andra 
tur låter han kunden förstå att butiken inte kan klandras för att laxen tagit 
slut. Denna narrativ är språkligt ofullbordad och framförs utan aktivt in-
tresse; avbrott, tvekljud och omtagningar skapar en berättelse utan flyt. I den 
sista turen visar biträdets betonade attitydmarkering (tyvä::rr) att sakläget är 
beklagligt ur kundens synvinkel, samtidigt som det påföljande initiativet (du 
var ute lite se::nt där) indikerar att kunden ensam bär ansvaret. Den sista 
turen kan beskrivas som ett förklarande samtalstillägg, men det har en kritisk 
udd mot kunden: den som inte håller sig framme får skylla sig själv. 

Biträdena vid delidisken har besvarat ett antal liknande kundfrågor denna 
dag, och det hörs. (Exempel 82 är det nittonde laxsamtalet under inspel-
ningen.) Intentionen att meddela annonstextens budskap verkar ha mattats 
av, om den funnits. Hela samtalet andas trötthet eller distraktion från bi-
trädets sida. En detalj i den situationella kontexten som stöder den slutsatsen 
är ett kort samtal mellan biträdena B och B2 (Exempel 83). Det pågick strax 
före samtalet som biträdet B förde med kunden i Exempel 82. Den distans 
som B ger uttryck för när han förställer rösten och säger ja de hade vi ganska 
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många av, visar för övrigt att biträdena är mycket medvetna om kraven de 
förväntas leva upp till i biträdesrollen. 

Exempel 83. Samtal mellan biträden vid delidisken 
(extrakategori). B= man ca 25 år, B2= kvinna ca 25 år. 
B: va de lax nu igen? 
B2: hhja:  
B: konstigt (.) FÖRSTÄLLER RÖSTEN ja de hade vi ganska 
många av 
B2: mm 
B: samma 

Explicit kritik från en kund förekommer i Exempel 84. Turen där kunden 
framför sin kritik är delvis ohörbar: (xxx) som alltid jobbar. Gissningsvis 
påtalar kunden det orättvisa i att butiken gjort laxen oåtkomlig för henne 
(och andra) som har ett jobb att sköta och därför saknar möjlighet att handla 
så tidigt på dagen. I sin respons, varken en rapport eller en narrativ utan ett 
deskriptivt yttrande där sakförhållandet lyfts upp till en mer abstrakt nivå, 
använder biträdet inte frasen ett ton. Med detta allmänna konstaterande (de e 
ju så när de kommer hem ett visst parti) tar samtalet slut. Att höja abstrak-
tionsnivån och därmed distansera sig från det enskilda fallet, kan vara ett 
alternativt sätt att skydda ansiktet (eller i den här fallet kanske snarare 
butikens anseende). 

Exempel 84. Delidisken L22-026 (kat. 3). B= kvinna ca 55 år, 
K=kund, kvinna ca 50 år. Samtalstid: 00:30 
B: hej 
K: ja hej (.) lax? 
B: den e tyvärr slut 
K: e den slu::t? 
B: ja:: (.) tyvä::rr 
K: jaha:: 
(8.0) 
K: va de bara idag? 
B: ja:: (.) de va bara idag 
K: (xxx) som alltid jobbar 
→ B: de e ju så när de kommer hem ett visst parti (xxx) 

I Exempel 84 uttrycker biträdet beklagande två gånger, i responserna på 
kundens två första frågor. Andra gången, turen ja:: (.) tyvä::r, får värder-
ingen extra tyngd genom de förlängda vokalljuden. Kunden påkallar därefter 
en förklaring genom sin fråga (va de bara idag?) och genom det kritiska 
yttrandet i sin nästföljande tur. I detta samtal, liksom i Exempel 82, visar sig 
alltså biträdets hänvisning till det inköpta laxpartiet vara en förklaring som 
framkallats i interaktion med kunden. 

I ett annat samtal (Exempel 85) får biträdet hjälp av en kund att bevara 
ansiktet – något som sällan förekommer i det samlade kundsamtalsmateri-
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alet. Även där nämns ett ton, i slutet av samtalet, och där föder topiken en 
ansats till interaktivt berättande. Samtalet inbegriper två kunder (K och K2) 
och har en informell ton, som slås an i samtalsöppningen, då K frågar bi-
trädet om han är ledig. Biträdet svarar skrattande, anspelande på dubbel-
tydigheten i kundens fråga: ja: visst ja e (.) ledig för tjänst. 

Exempel 85. Delidisken L21-025 (kat. 2). B=man ca 30 år, 
K=kund, kvinna ca 65 år. K2= man ca 65 år. Samtalstid: 00:38 
K: jaha e du ledig eller? 
B: ja: visst ☺ja e (.) ledig för tjänst☺ 
K: lax (har du) lax? 
B: laxen e slut (.) om du tänker på den här för tjugenie 
å nitti 
K+K2: ja 
B: ja den tog slut vid ettsnåret 
K2: ja de e (xxx) 
B: ja 
K2: då blir de kåldolmar då SKRATTAR 
B: ja SKRATTAR de gäller å priorite::ra 
K2: ja ja menar dä 
B: ja 
K2: (xxx) kåldolmar (xxx) laxen (xxx) 
B: nä men bå::da e väldans gott  
K2+K: ja de e de 
B: ja: hemgjorda kåldolmar e ju inte helt fel 
K: då kommer de inte mer ida då 
→ B: nä nä utan de va ett ton vi köpte å de- 
K: åkej (.)  
K2: [[°ja de gick som smör° 
K:  [[tack 
B: °ja° (.) varsågod 

Efter det negativa laxbeskedet visar kunden K2 att han accepterar sakernas 
tillstånd, när han svarar genom att flytta fokus från laxen till en alternativ 
middagsidé. Genom topikbytet räddar han biträdets ansikte, avsiktligt eller 
inte. Biträdet hakar på och ger följsam respons i flera påföljande turer (t.ex. 
ja: hemgjorda kåldolmar e ju inte helt fel). Emellertid visar sig den första 
kunden, K, mindre anpassningsvillig. Hon tar upp laxtopiken på nytt: då 
kommer de inte mer ida då. Det sägs utan frågeton, och kräver egentligen 
bara ett kort bekräftande svar. Biträdet påbörjar en narrativ (nä nä utan de va 
ett ton vi köpte å de-) men avbryter sig själv, varpå K signalerar acceptans 
(åkej). Då tar K2 ett försiktigt initiativ till interaktivt berättande genom att 
fortsätta på biträdets avbrutna narrativ (ja de gick som smör), men turen 
överlappas av en avslutningsmarkör av K (tack), varpå försöket till samskap-
ande berättande ebbar ut, med biträdets minimala respons på K2:s tur och en 
artighetsfras riktad till K. Som en randanmärkning kan nämnas att detta är ett 
av ytterst få informationssamtal där kunden tackar. Kunden kan tacka för 
informationen men möjligen också för pratstunden. Oavsett vad kunden 
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tackar för, är det en aning förvånande att biträdet svarar varsågod (jfr bok-
handelsbiträdet vid infodisken som aldrig säger varsågod när kunder avslutar 
ett samtal som inte inneburit någon icke-verbal servicehandling med tack). 
Kanske är det funktionen att markera samtalsavslutning som står i för-
grunden för bägge parter. 

6.6.1.2 Topiken ett ton tolkad som småpratsinvit 

I de flesta av samtalen visar sig referenserna till det slutsålda laxpartiet på ett 
ton vara ett smidigt sätt att få kunden att förstå och acceptera faktum utan att 
uttrycka missnöje över att själv bli lottlös. Genom att nämna ett ton fram-
håller man att man verkligen tagit in väldigt mycket lax. I några samtal 
fungerar topiken trots att kunderna gör egna tolkningar av vad biträdet menar 
med att prata om ett ton. De verkar inte se någon relevans i detta, utan 
uppfattar det t.ex. som en invit till småprat, som i Exempel 86, där biträdet 
nämner ett ton två gånger, i olika turer. Kunden, som först visar förvåning 
när hon upprepar ett to::n? med emfas och förlängd vokal (och med interjek-
tionen oj då i sin följande tur), uttrycker i slutet av samtalet sin empati 
genom att se saken ur ett arbetsmiljö- och belastningsperspektiv: då har ni 
lyft mycke ida då. Biträdets skrattande respons tyder på att den synvinkeln 
var oväntad. Kunden markerar inte att hennes yttrande är avsett som ett 
skämt, så det är mindre troligt att biträdet skrattar för att hon uppfattat det 
som ett sådant. Exempel 86 visar på ett tydligt sätt att språklig betydelse 
konstrueras interaktivt under samtalets gång och inte kan betraktas som 
given på förhand, oavsett den ursprungliga intentionen hos någondera sam-
talsparten. 

Exempel 86. Delidisken L3-003.1 (kat. 2). B= kvinna ca 55 år, 
K=kund, kvinna ca 60 år. Samtalstid: 00:20 
K: ha- har ni- hade ni sån här la- billig lax? 
B: den e slu::t faktiskt 
K: de e slut 
B: ja (.) vi hade ett ton å sälja å de har faktiskt gått 
åt här på förmiddan 
K: ett to::n? 
B: ja:: 
K: oj då 
B: ja de har stått kö hela morron här 
K: ja 
B: ja 
K: då kommer de inte in nå mer heller? 
B: nä de va ett ton vi fick för [de priset]>> 
K:             [ja ja::] 
B: >>så att- e vi hade å sälja 
K: då har ni lyft mycke ida då 
B: ☺ja☺  
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I nästa exempel, Exempel 87, verkar kunden uppfatta eller låtsas uppfatta 
turkonstruktionsenheten ett ton har vi sålt – i vilken frasen ett ton får extra 
tyngd genom spetsställning och betoning – som försäljarskryt. Kundens 
skratt tyder på att hennes åke::j (.) de va ju bra är skämtsamt menat. Eventu-
ellt skrattar kunden (också) åt biträdets felsägning: vi::- tog slut för en timma 
sen ungefär. Biträdets respons visar att han uppfattar kundens värdering de 
va ju bra som ett skämt. Han skrattar med kunden och vänder i sin tur saken 
till kundens perspektiv: inte för dej kanske – möjligen som en markering om 
att butiksperspektivet inte behöver drivas alltför långt. Med kundens nä:: i 
tredjeledet, sagt med skrattande röst, avslutas samtalet inom en gemensam 
skämtsamhetsram. 

Exempel 87. Delidisken L7-006 (kat. 2). B= man ca 30 år, 
K=kund, kvinna ca 25 år. Samtalstid: 00:16 
K: (hade ni lax?) 
→ B: ja (.) vi::- tog slut för en timma sen ungefär (.) 
ett ton har vi sålt 
K: åke::j (.) de va ju bra SKRATTAR 
B: SKRATTAR inte för dej kanske  
K: ☺nä::☺ 

Sammantaget finns det sex relationellt orienterade sekvenser i laxsamtalen. 
Som framgår av Bilaga 4 är det fråga om korta sekvenser om två eller tre 
turer, med undantag för sekvensen om kåldolmar i Exempel 85. 

Av Bilaga 4 framgår också att det inte bara är topiken ett ton som ger 
upphov till relationellt tal, utan även laxen. Det ska tilläggas att småprats-
sekvenser som de i Exempel 86 och Exempel 87 knappast är av oönskat slag. 
Tvärtom får den vändning som respektive samtal tar betraktas som lyckosam 
från biträdets synvinkel. I andra fall kan småpratseffekten bli mer problemat-
isk. Efter en sekvens om lax i ett betjäningssamtal blir biträdets narrativ om 
ett ton upptakten till en extremt lång småpratssekvens (se 6.7.1). 

6.6.1.3 Skilda tolkningsramar hos biträde och kund 

Analysen av laxsamtalen ska avslutas med två exempel där biträdets tal om 
ett ton lax visar sig mindre lyckosamt. I Exempel 88 finns en sekvens där 
biträdets användning av det modala satsadverbialet ”ju” (de var ju ett till-
fälligt parti vi hade) presupponerar att kunden är insatt i sakfrågan. Kunden 
uppfattar först inte hela frasen ett tillfälligt parti, och när biträdet upprepar 
frasen leder det till en (dessvärre ohörbar) invändning från kunden. När 
biträdet förtydligar med sin rapport om ett helt ton demonstrerar kunden sitt 
ointresse med en knappt hörbar respons, varefter hon gör en åtbörd mot en 
annan vara och byter topik: °ja: ja° va e de där för nåt? 
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Exempel 88. Delidisken L23-027 (kat. 3). B= man ca 25år, 
K=kund, kvinna ca 70 år. Samtalstid: 00:48 
[---] 
K: finns de lax (.) hade ni nån lax (xxx)? 
B: °den e slut° (.) de va ju ett tillfälligt parti vi 
hade 
K: tillfälligt (vaddå) 
B: de va ett tillfälligt parti 
K: jo:: men ja tycker att (xxx) 
B: nä du de e- de va ett helt ton vi hade å de gick ju 
på:: (.) fyra fem timmar= 
K: =°ja: ja° va e de där för nåt? 
B: de där e si::k 
[---] 

Det är tydligt att denna kund är obenägen se saken ur ett butiksperspektiv, 
oavsett om biträdet pratar om ett tillfälligt parti eller använder frasen ett helt 
ton. Av eventuell betydelse i situationen är att samtalet inte öppnats med 
kundens fråga om lax. Kunden har först fått access hos biträdet, men därefter 
blivit sinkad genom att en annan kund brutit sig in i samtalet och fått biträd-
ets uppmärksamhet med en servicefråga. Kanske är det av irritation över 
detta som kunden inte fäster avseende vid biträdets förklaring om det till-
fälliga laxpartiet. En annan möjlighet är att denna kund frågar efter lax utan 
att veta att det är dagens annonsvara. 

Exempel 89, slutligen, är ett av de få samtal där ett ton nämns innan 
kunden får besked om att laxen är slut. Här kan den omvända ordningen 
bidra till kundens svårigheter att hitta en lämplig tolkningsram. Kunden är 
utrikesfödd och en ovan svensktalare. Han talar mycket tyst, vilket tillsam-
mans med biträdets ökade röstvolym indikerar att han har nedsatt hörsel. 
Flera faktorer utöver vad som sägs på lexikogrammatisk nivå kan alltså bidra 
till att skapa de kommunikationsproblemen som utgör komplikationen i det 
här samtalet ur kategori 4. 

Exempel 89. Delidisken L15-015 (kat. 4). B= man ca 25år, 
K=kund, man ca 65 år. Samtalstid: 00:33 
B: hej 
K: °(xxx) billiga laxen°? 
B: vi hade bara ett ton 
K: °mm° 
B: vi hade bara ett ton lax 
K: °mm?° 
B: ett ton lax hade vi bara den- 
K: °ja (xxx)° 
B: ja den tog slut (.) vi har inge mer (.) vi hade tre 
pallar lax 
K: °å den kosta?° 
B: den kostade tjugenie å nitti 
K: °(tjugenie å nitti)° 
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B: den e- men nu e den slut (.) vi har inge kvar 
K: °de e- de e lax?° 
B: de va lax 
K: °ja° 
B: de va lax vi sålde 
K: °ja (de finns ingen mer)?° 
B: nä de finns ingen lax kvar 
B: +ja sa vi sålde ett [ton+ 
K:                     [°ja ja ja° 
B: tusen kilo lax (.) den e slut 

I detta samtal ingår ett ton inte i någon narrativ, men biträdet försöker gång 
på gång tala om hur mycket lax man sålt, med början redan i tur 3, som 
respons på kundens fråga om den billiga laxen. Den turen, vi hade bara ett 
ton, måste innebära ett nekande, eftersom det är ett svar på en ja/nej-fråga 
(jfr Exempel 82), men kunden gör inte den pragmatiska tolkningen. Ett ton 
nämns fyra gånger; dessutom förekommer parafraserna tre pallar lax och 
tusen kilo lax. Det är länge oklart om kunden inte har uppfattat eller inte för-
stått att laxen är slut. Så sent som i tur 14 vill kunden veta om det är lax de 
talar om. Responsen i tur 15 blir att biträdet svarar i preteritum: de va lax, 
repeterat i tur 17: de va lax vi sålde. Efter att biträdet två gånger nämnt att 
laxen är slut (i turerna 9 och 13), och dessutom implicit i tur 15, frågar 
kunden i tur 18 om det inte finns någon mer lax. Biträdet svarar först 
explicit: nä de finns ingen lax kvar. Strax därpå ökar han röstvolymen och 
upprepar: ja sa vi sålde ett ton (tur 20). Kundens respons i tur 21, ett trippel-
ja, visar att han uppfattat frasen. Det kan tolkas som att han inte vill höra ett 
ord till om något ton. Det slipper han. I den sista turen levererar biträdet i 
stället parafrasen tusen kilo lax och meddelar återigen att laxen är slut. 

6.6.1.4 Återanvändningen av ett ton, i tidsföljd 
Frasen ett ton har använts, och med Jan Anwards term återanvänts, av bi-
trädena i minst tolv samtal före det i Exempel 89. Biträdena arbetar så nära 
varandra att det är rimligt att anta att de också hör hur kollegerna bemöter 
kundernas frågor. I Tabell 25 återges samtliga förekomster av turkonstruk-
tionsenheter (TKE) med frasen ett ton, i kronologisk ordning. 

Som sammanställningen visar förekommer ett ton i alla samtal före det i 
Exempel 89 i en kontext på TKE-nivå med innehållsord som underlättar 
tolkningen av yttrandet. Sådana innehållsord är antingen verben sälja/sålde/ 
sålt och köpt in eller något tidsuttryck (fram till lunch, på förmiddan etc.) I 
vissa fall förekommer båda. I Exempel 71 har kontexten reducerats. Där 
använder biträdet verbet hade: vi hade bara ett ton, och det innehållstomma 
verbet ger inte mycket tolkningshjälp. Adverbet bara har tidigare använts i 
mer utbyggda yttranden (i L5-004 och L10-009.1), tillsammans med hade å 
sälja. I en så här avskalad kontext låter frasen bara ett ton paradoxal. Det är 
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således inte särskilt underligt att Exempel 89 är ett samtal där ett tonstrategin 
fallerar. 

Tabell 25. Förekomst i kronologisk följd av turkonstruktionsenheter med frasen ett 
ton i biträdesturer 
Laxsamtal  Biträde* Turkonstruktionsenheter 
L2-001 B1 – ja:: den e slut (.) de har gått ett ton till- fram till lunch här 
L3-003.1 B1 – vi hade ett ton å sälja å de har faktiskt gått åt här på  

   förmiddan 
– nä de va ett ton vi fick för de priset så att- e vi hade å  
   sälja 

L4-003.2 B1 – ja ja ett ton har gått på morron 
– ja:: (.) ett ton (.) de va bara svisch 

L5-004 B1 – å vi hade ett ton å sälja i morse 
– å vi hade ju skrivi också att de va ett ton å att vi hade  
   bara de för vi hade köpt in de för ett- ett bra pris då å  
   sälja 

L6-005 B1 – vi har sålt ett ett ton 
L7-006 B2 – ett ton har vi sålt 
L8-007 B1 – vi har sålt ett ton här (.) å de va: va vi hade (.) °ja° 
L10-009.1 B1 – nä de va bara ett ton vi hade å sälja 
L11-011 B1 – jo:: vi har redan sålt ett ton idag så de e slut (.) ja 
L12-012 B3 – vi hade ett tillfälligt parti på ett ton som vi sålde sådär  

   billigt 
L13-013.1 B3 – vi hade ett ton som vi sålde slut (vid ett) 
L14:014 B3 – nej vi hade ett parti på ett ton (.) tre pallar (.) å dom sålde  

   vi slut (.) för ungefär en timma sen 
L15-015 B3 – vi hade bara ett ton 

– vi hade bara ett ton lax 
– ett ton lax hade vi bara den- 
– +ja sa vi sålde ett ton+ 

L16-015.1 B3 – vi hade ett parti på ett ton som vi sålde ut (för en timme  
   sen) 

L18-021.2 B4 – vi hade ett ton lax här (xxx) 
L19-022 B3 – vi sålde- äh vi hade ett ton 
L20-023 B3 – ett ton har vi sålt 
L21-025 B2 – nä nä utan de va ett ton vi köpte å de- 
L23-027 B3 – nä du de e- de va ett helt ton vi hade å de gick ju på:: (.)  

   fyra fem timmar 
* B1= kvinna ca 55 år, B2= man ca 30 år, B3= man ca 25 år, B4= kvinna ca 25 år. 
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6.6.2 Sammanfattande reflektion 
Om rationell informationsöverföring vore det enda önskvärda i situationer 
där en kund frågar efter en vara som tagit slut, skulle ett minimalt yttrande-
par som det i det hypotetiska samtalet (Exempel 76) vara tillräckligt: 

K: Lax? 
B: Slut. 

Men så ser samtalsmönstret inte ut. I flertalet fall leder kundens begäran eller 
fråga till att biträdet talar om hur mycket butiken köpt in av varan, en aspekt 
som kan tyckas vara av ringa intresse i ett kundperspektiv. Vissa kunders sätt 
att reagera tyder också på att den aspekten var oväntad. Min inledande fråge-
ställning om varför frasen ett ton används så frekvent i laxsamtalen är 
tvådelad och handlar dels om varför ämnet tas upp, dels om den språkliga 
formen. 

Ett motiv till ämnesvalet kan sökas i samtalsreglerna. I normalfallet är 
den prefererade responsen på en begäran tillmötesgående. När biträdet inte 
kan bifalla kundens önskemål, är det knappast socialt godtagbart att enbart 
leverera ett nekande svar, som i det hypotetiska exemplet. Det uppstår en 
förväntan om en förklaring, vilket reflekteras i berättelserna/rapporterna om 
ett ton lax, även om dessa har varierad funktion i samtalen. De är inte alltid 
igenkännbara som förklaringar. Exempelvis kan samtalsbidraget vi hade 
bara ett ton utgöra ett nej-svar på kundens fråga om den billiga laxen.  

Formen, det faktum att biträdena återanvänder frasen ett ton, dvs. en 
precis angivelse av laxpartiets ursprungsvikt, kan förklaras som ett språkeko-
nomiskt val. Att säga ett ton är ett enklare och ledigare sätt att uttrycka ’ett 
begränsat parti’, som bör vara den avsedda betydelsen (jfr ett visst parti i 
Exempel 84 och ett tillfälligt parti i Exempel 79 och Exempel 88). Det 
verkar som om ett ton-frasen under loppet av någon timme blivit ett konven-
tionaliserat uttryck – utan att uttrycket för den skull fixerats med slentrian-
mässig användning i en längre fast fras. Yttrandena där frasen ett ton ingår 
varierar i den lokala kontexten från språkligt omarkerade yttranden 
(Exempel 77: nä de va bara ett ton vi hade å sälja) och mer markerade 
yttranden som en del av en disprefererad respons (Exempel 82: vi sålde- äh 
vi hade ett ton (.) så vi börja äh halv ni- halv äh tie i morse var slut vid ett) 
till mer utbyggda samtalsbidrag i form av narrativer med ansiktsräddande 
funktion (Exempel 79: tyvärr (.) den e slut vi hade ett tillfälligt parti på ett 
ton som vi sålde sådär billigt (.) så att den tog slut (.) vi börja halv tie i 
morse (.) så va de slut vid ett °kanske kvart över ett° (.) tyvärr vi har 
i:ngenting kvar alls). 

Som vi sett förefaller den medvetna eller omedvetna strategin att inform-
era om det begränsade laxpartiet att vara kommunikativt effektiv i många 
fall. De flesta kunder förstår och accepterar sakläget redan efter en eller ett 
par turer. I vissa samtal väljer biträdet samtalsämnet trots att det inte är 



 
 

 

182 

påkallat av interaktionen med kunden. Ämnesvalet kan verka överflödigt, i 
synnerhet som många kunder på olika sätt markerar att de vill ha snabba 
besked, men det kan ha den fördelen att det reducerar antalet samtal, genom 
att även kringstående kunder blir informerade. I andra samtal drivs samtals-
ämnet fram interaktionellt, t.ex. genom att kunden kräver en förklaring eller 
uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas som förebrående. Om samtals-
bidragen där ett ton ingår har formen av en narrativ eller en rapport påverkar 
inte funktionen, men det kan ha betydelse för förståelsen. I de fall där den 
avsedda tolkningsramen undgår kunden har biträdet använt rapport- och inte 
narrativform. Sett som ett kommunikativt verkningsmedel kan narrativen 
förmodas ha större övertalningskraft. 

Att kunden har en annan tolkningsram än biträdet kan leda till miss-
kommunikation som kräver reparationsarbete. Men utgången kan också bli 
att biträdet lyckas avvärja potentiellt missnöje. 

6.7 Relationellt orienterade samtalsinslag 
Relationellt tal i betjäningssamtalen vid delidisken förs i de flesta fall kring 
topiker som transaktionen ger upphov till. Detsamma gäller den mindre an-
delen informationssamtal där sådant förekommer (se 6.6.1.2). Vilka samtals-
kategorier som innehåller sekvenser av huvudsakligen relationellt orienterat 
tal visas i Tabell 26. Det är 14 av de 40 samtalen som innehåller sådana (dvs. 
35 procent). Hälsningar och avskedshälsningar är inte medräknade i tabellen 
och behandlas inte i det här avsnittet.  

Tabell 26. Antal samtal med och utan sekvenser av relationellt tal i delidisksamtalen 
Samtalstyp 1. Rutin- 

samtal 
2. Utbyggda 
rutinsamtal 

3. Samtal 
med kompli-
kationer som 

löses på ett 
rutinartat sätt 

4.  Samtal 
 med kompli-
kationer som 
kräver inter-
aktivt extra-

arbete 

Totalt 

 Med Utan Med Utan Med Utan Med Utan   
Betjänings-
samtal 

– 4 7 – – 1 1 – 13 

Informa-
tionssamtal 

– 13 6 1 – 2 – 1 23 

Service-
samtal 

– 3 – – – 1 – – 4 

Totalt – 20 13 1 – 4 1 1 40 
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Sekvenser av relationellt tal förekommer i åtta av betjäningssamtalen (se 
Bilaga 5). De som ska behandlas närmare här är tre sekvenser som initieras 
av biträdet och en som initieras av kunden. Samtliga ingår i samtal som kate-
goriserats som utbyggda rutinsamtal. Dessutom behandlas ett kort utdrag ur 
en extremt lång småpratssekvens i ett samtal ur kategori 4. I de två första 
samtalsexemplen förs det relationella talet kring en topik som transaktionen 
gett upphov till. I de senare har topikerna inte någon direkt koppling till tran-
saktionen. 

Vid delidisken finns tid och utrymme för icke-transaktionellt tal medan 
biträdet effektuerar kundens begäran i närheten av kunden, även om tal-
utrymmet i vissa fall begränsas av inslag i ljudmiljön. Exempelvis kan man i 
Exempel 90 notera att det relationella talet upphör i och med att biträdet 
river av ett sjok papper från en pappershållare. I det samtalet föregås det 
relationella talet av en sekvens som gäller önskad mängd av ett par varor. 
Det ena gäller potatissallad, och kunden godtar biträdets förslag till portions-
beräkning med viss tvekan (tror ja), vilket får biträdet att argumentera för 
generell återhållsamhet med denna maträtt, till förmån för något mindre 
mastigt (tomat). Han övergår till relationellt tal i en tur som är ett själv-
ironiskt tillägg: även om de inte syns att ja gör de så (.) ja försöker tänka 
så). Kunden, som tidigt slagit an en lättsam ton, med (mode)uttrycket yes i 
accessfasen, svarar skrattande: de e enklare me. Det relationella talet pågår 
under ärendefasen och upphör efter att biträdet säger förmedlar mina idéer i 
alla fall och börjar prassla med inslagningen. Inget mer sägs förrän biträdet 
inleder nästa samtalsfas med en merförsäljningsfråga. Samtalet därefter åter-
ges inte här, men även merförsäljningsfrågan mynnar ut i relationellt tal (se 
Exempel 69 och Exempel 74, frukosten i morgon bitti den är klar?). Det jag 
tolkar som relationellt orienterad dialog återges i detta och följande exempel 
i fetstil. 

Exempel 90. Delidisken 26-021 (kat. 2). B= man ca 30 år, K= 
kvinna ca 25 år. Samtalstid: 01:43 
B: +nittiofyra::+ 
K: yes 
B: ye::s 
K: äh ja skulle ha äh åtta skivor (.) rostbiff (.) å 
potatissallad till de 
B: mm (.) åtta skivor pratar vi två personer då eller? 
K: ja:: 
B: ja:: (.) vi börjar väl me potatissalladen så skär 
maskin upp (sen då) (.) brukar man räkna ett å ett halvt 
två: hekto per person 
K: ja ja tar de 
B: där har vi knappt fyra (.) jag tror att de räcker 
K: de blir nog bra (.) tror ja 
B: de:: de brukar bli ganska mastigt [om man] tar för 
mycke 
K:       [ja::] 
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(4.0) 
B: sen brukar ja säja då e de bättre å ta en tomat extra 
(.) ☺de känns fräschare också☺ 
(5.0) 
B: även om de inte syns att ja gör de så SNÖRVLAR ja 
försök[er tänka så  
K:    [☺de e enklare me☺ 
B: ja:: SKRATTAR 
(5.0) KNAPPAR IN VARUKOD 
B: förmedlar mina idéer i alla fall RIVER AV PAPPER FRÅN 
EN HÅLLARE 
(PAUS, 27.0) 
B: ja ta::ck? 
[---] 

I Exempel 91 diskuteras olika slags ingredienser till en maträtt. Kunden har 
meddelat att han ämnar göra en äh (.) sån här panini då [---] me lite grön-
saker. Biträdet ger några förslag som kunden inte tilltalas av, och deras 
smakdiskussion om soltorkade tomater övergår gradvis i relationellt tal. 
Huvudsakligen relationellt blir det när biträdet skrattande invänder: oho:: de 
e ju gudomligt.72 Biträdet fortsätter brodera ut sitt förslag med värderingar, 
efter att kunden, skrattande, delvis gett med sig genom att säga: man kanske 
ska vänja sej. Sekvensen finns i slutet av merförsäljningsfasen. Alla biträdets 
initiativ i sekvensen är argumenterande, men framförs i ett informellt stil-
läge, liksom f.ö. själva merförsäljningsfrågan (nä ja funderade (om) om du 
var inne på de här stuket me (.) mozzarella …). Biträdets värderingar och 
topikvalet rödvin, tillsammans med jargong- eller modeuttrycken de matchar 
varann klockrent och ja exakt, får sekvensen att låta mer som en vardags-
konversation mellan vänner än som ytterligare försök till persuasiv försälj-
ning, vilket biträdets argumentation efter merförsäljningsfrågorna också kan 
tolkas som. Det är kunden som får slut på småpratet, genom att initiera 
samtalsavslutning. 

Exempel 91. Delidisken 21-017 (kat. 2). B= man ca 30 år, 
K=kund, man ca 45 år. Samtalstid: 02:28 
[---] 
K: paprika gurka tomat å så där 
B: ja just de (.) nä ja funderade (om) om du var inne på 
de här stuket me (.) mozzarella- 
K: nä nä 
B: soltorkade tomater eller nåt sånt 
K: nä ja e inte så förtjust i dom där soltorkade direkt 
B: nä (.) nä de e ju en speciell smak 
K: ja de e de 
B: (xxx) 

                          
72 Jag har inte karakteriserat de fyra föregående turerna, från […] ja e inte så förtjust i dom 
där soltorkade direkt som småprat, eftersom sekvensen upptas av förklaringar från kunden till 
hans avböjande svar på biträdets merförsäljningsfråga. 
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K: de e väl ganska bra i ma:tla:gning men sen enbart 
tycker ja de e- nä:: 
B: oho:: ☺de e ju gudomligt☺ SKRATTAR 
K: nä a då- SKRATTAR nä (.) man kanske ska vänja sej 
B: soltorkade tomater å ett ri::ktigt jordigt rödvin 
K: äh åkej 
B: de matchar varann klockrent 
K: (får) försöka 
B: °ja° 
K: måste göra de nån gång i alla fall 
B: ja exakt 
K: ja tack ska du ha  
B: hej då me dej  
K: hej då 

6.7.1 Rent småprat 
Avslutningsvis ska jag behandla tre samtal som innehåller sekvenser av ren-
odlat småprat. Jag ska börja med det mest utrerade exemplet, även om det är 
diskutabelt att räkna politiskt färgad argumentation som småprat. I detta 
betjäningssamtal ingår en sekvens om det slutsålda laxpartiet, och efter den 
övergår samtalet i något som är en anomali i mitt material. Kunden, som tar 
de flesta initiativen, vädrar fördomar och kontroversiella åsikter, bl.a. om 
hamstringstendenser hos vissa etniska grupper, ”utlänningarna”, som kunden 
kallar dem. Det försätter biträdet i ett interaktivt dilemma. Ömsom är han 
tillmötesgående mot kunden och uppmuntrar till småprat, vilket visas i 
utdraget i Exempel 92, ömsom gör han försök att avsluta samtalet. Samtalet 
skiljer sig från de övriga också i att biträdet redan effektuerat kundens 
begäran när småpratet startar. I utdraget diskuteras ett tidigare tillfälle, då 
butiken haft ett extrapriserbjudande (paket med frukostflingor).  

Exempel 92. Delidisken 5-004 (kat. 4). B= man ca 25 år, K= 
kvinna ca 45 år. Samtalslängd: 05:13   
[---] 
B: ja de e ju egentligen- egentligen så e de ju vårat fel 
när vi inte skriver nån begränsning (eller) [när vi har 
så där 
K:               [ja men sen 
satte dom ju upp då (.) skrev man ju på skylten ett- ett 
paket per kund eller ☺nånting☺ SKRATTAR 
B: så kom dom in tie personer [samtidigt eller  
K:            [ja å sen ja å så kom dom 
in å så gick dom ju ut å sen så kom dom ju in igen då (.) 
å då var dom ju nya kunder 
B: jo:: (.) de e ju så 
K: °hhja° så att dom fick ju tillkalla vakter de ju höll 
på å bli slagsmål alltså 
(2.0) 
K: dom höll ju på å ge sej på Tobbe då de e- [☺de va ju 
inte roligt☺ 
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B:                 [☺stackars 
Tobbe☺ 
K: ja men som tur var så var de ju vakter som var precis 
utanför så de gick ju snabbt å få in en va:kt då alltså 
B: ja jo nä men de e ju tur de (.) att vi har lite 
°(andra som kommer)° 
K: ja för de e- de e ju nästan läskigt alltså hur- att de 
kan bli så 
B: jo: men så- näe ja vet inte 
[---] 

Småpratssekvensen upptar 77 turer, och samtalet i sin helhet kommer att 
pågå i över fem minuter. Som framgår är kunden bekant med ett annat 
biträde i butiken, ”Tobbe”. Att hon är åtminstone ytligt bekant även med 
biträdet B skulle kunna förklara samtalets karaktär av privatsamtal. Småprat 
brukar röra sig kring neutrala ämnen, och främlingsfientligt vinklade narra-
tiver är knappast vad man väntar sig av ett samtal som förs på en offentlig 
arena. Biträdet fortfar dock att yttra sig i rollen som biträde och talesman för 
butiken. Han använder t.ex. vi-form: … egentligen så e de ju vårat fel … och 
ja jo nä men de e ju tur de (.) att vi har lite (andra som kommer). Jag ska inte 
analysera samtalet mer ingående, utan i stället lyfta fram några andra intres-
santa drag. Anmärkningsvärt i utdraget är att den pragmatiska partikeln ju 
förekommer en eller flera gånger i så gott som varje tur hos de båda talarna. 
Det kan man notera i relationellt orienterade samtalspassager även i andra 
samtal, vilket leder till reflektionen att tätheten i förekomsten av vissa typ-
iska talspråksdrag kan vara ett formellt drag som utmärker yttranden av icke-
transaktionellt slag. Ett annat drag är värt att notera är de långa turerna, 
särskilt kundens. Dessutom finns det interaktionella drag av vardagssamtal 
som kan vara tecken på relationellt tal, nämligen antalet överlappningar, 
vilket i sin tur brukar vara en effekt av att talhastigheten ökar. Ytterligare ett 
tecken på småprat är gemensamt skratt och det paralingvistiska draget att 
talarna yttrar sig med skrattande röst. 

Nästa samtal, Exempel 93, är mer harmlöst, om inte starka drycker också 
ska räknas som ett kontroversiellt ämne. Här ger transaktionen, kundens be-
gäran, dvs. hans förtydligande formulering sillfiléer till nubben, upphov till 
en småpratssekvens som upptar större delen av samtalet. Småpratet sker i 
ärendefasen. Sekvensen börjar med att biträdet skämtar: du har inte nubben 
till sillen °alltså° utan du har sillen till nubben. De samtalande torgför där-
efter sina skilda uppfattningar om sillnubben och nubbar i allmänhet. Små-
pratssekvensen innehåller inga transaktionella element som tyder på att det 
här är ett samtal mellan en som har rollen av biträde och en som har rollen 
av kund. Helt utanför kundrollen agerar kunden som en äldre bekant vilken 
instruerar en yngre i folkliga dryckesvanor. Drag av vardagssamtal finns i 
värderingarna av personligt slag och i språkliga uttryck som nubben; du vet 
gamla skrupler; vissa sorter kinkig som tusan där me och nä exakt. Det är 
anmärkningsvärt att biträdet bryter mot samtalsnormen/artighetsnormen 
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genom att svära. I detta fall, liksom i Exempel 91, är det kunden som sätter 
punkt för småpratet genom att initiera samtalsavslutning. I likhet med 
Exempel 92 är detta ett betjäningssamtal som saknar en merförsäljningsfas. I 
båda fallen verkar småpratssekvensen ha ockuperat utrymmet för en sådan. 

Exempel 93. Delidisken 35–016 (kat. 2). B= man ca 30 år, K= 
man, ca 80 år. Samtalstid: 01:16 
[---] 
B: sillfiléer? 
K: sillfiléer till nu::bben 
(3.0) 
B: du har inte nubben till sillen °alltså° utan du ☺har 
sillen till nubben☺ 
K: (xxx) 
B: näe de hör ju faktiskt ihop (.) åt båda håll så att 
säja 
(2.0) 
B: även om ja ärligt ska e: erkänna att ja (.) äter nog 
hellre sill u::tan nubbe 
K: ja du kanske kan lära dej 
B: ja visst (.) du vet gamla skrupler (xxx) 
K: (xxx) 
B: vissa sorter kinkig som tusan där me 
K: (xxx) 
B: nä exakt ☺de- de har ja full förståelse för☺ 
(7.0) 
K: nä men du vet ska man ta en nubbe så får den va (.) 
is(kyld) 
B: ja jo men de- 
K: (xxx) 
B: få bort smaken så mycket som möjligt 
K: (xxx) ska man inte bita av den heller 
B: nä exakt nä den måste ju kunna sväljas direkt= 
K: =ja (.) tack ska du ha SNABBT TAL 
B: hej då me dej 

I de fyra hittills anförda exemplen är det biträdet som initierar det relation-
ella talet, och i allihop utlöses det av något element i transaktionen (associa-
tivt i fallen med nubben och flingpaketen). Det sista exemplet (Exempel 94) 
skiljer sig på flera sätt. I det samtalet tar kunden initiativet. Det som är 
anmärkningsvärt är småpratssekvensens strukturella placering. Hela denna 
sekvens, som efter de fyra första, interpersonellt inriktade turerna består av 
skämtande, äger rum i accessfasen. Att den ena av de två kunderna (K) 
öppnar samtalet med en personlig fråga till biträdet (ja::så du e här idag 
också?), antyder att samtalsparterna är bekanta med varandra. Biträdet ger 
först ett personligt svar och fortsätter därefter, följande ett (delvis ohörbart) 
initiativ från kunden, med att skämtsamt överbetona sin egen betydelse för 
verksamheten: måste va här å hålla koll på de så att de går rätt till. Han får 
medhåll av K, varpå den andra kunden (K2), som enda kvinna i konstella-
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tionen, ger sig in i samtalet med en skämtsam insinuation: å de tror ni bara 
ni (.) gu::bbar. Både biträdet och K2 skrattar, och biträdet fortsätter med ett 
förment försvar för männens rätt att få tro nå::nting (i alla fall). Även K 
deltar i skrattet, och strax därefter sätter K2 punkt för det icke-transaktion-
ella talet, genom att fråga efter en ostsort. 

Exempel 94. Delidisken 30-024 (kat. 2). B= man ca 25år, K= 
man ca 60 år K2= kvinna ca 60 år. Samtalstid: 00:30  
K: ja::så du e här idag också? 
B: ja:: 
K: du har- du jobbar varje dag? 
B: nästan ja (.) de känns så ibland 
K: xxx (hur de ser ut här) 
B: ja jo (.) måste va här å hålla koll på de [så att de» 
K:               [ja ja menar 
de (serru) 
B: »går rätt till 
K: ja just de (.) jaha 
K2: å de tror ni bara ni (.) gu::bbar 
B: SKRATTAR ja:: 
K2: SKRATTAR 
B: vi måste ju få tro nå::nting (i alla fall) 
K2: ja ja menar de 
B: sen om de e sa::nt eller inte de e en annan sak 
K: näe (xxx) SKRATTAR 
K2: (xxx) SKRATTAR 
[---] 

I denna samtalsöppning tilltalas biträdet som privatperson och inte i biträdes-
rollen. En sådan relationellt orienterad samtalsöppning är svårare att tänka 
sig i en situation där det finns flera andra, väntande kunder. Lågt kundtryck 
kan alltså vara ett element i den situationella kontexten som förklarar att 
småpratet tillåts svälla ut på detta sätt redan i accessfasen. 

6.8 Sammanfattning 
Endast en mindre del av de inspelade samtalen vid den bemannade fisk- och 
delikatessdisken består av samtal som förs i samband med manuell betjän-
ing. Sådana samtal kallar jag betjäningssamtal. Den större delen av materi-
alet utgörs av samtal där samtalandet är den enda eller den huvudsakliga 
aktiviteten. Sådana kallar jag antingen informationssamtal (dvs. samtal där 
kunden söker information om varor i det förväntade varuutbudet) eller ser-
vicesamtal (dvs. samtal som rör allmänna servicefrågor). 

Samtalsstrukturen i betjäningssamtalen kan beskrivas med en modell som 
består av fyra samtalsfaser: accessfasen, ärendefasen, merförsäljningsfasen 
och avslutningsfasen. En motsvarande strukturanalys har inte gjorts för 
informations- eller servicesamtalen. 
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När ärendefasen inleds av biträdet används företrädesvis en ärendefråga 
(dvs. realiseringen av pragmemet ’erbjudande om hjälp’) som består av en 
kort, jakande interjektion, t.ex. ja?. Inget biträde använder klassiska expe-
ditrepliker av typen ”Vad får det lov att vara?” eller ”Vad kan jag stå till 
tjänst med?” Merförsäljningsfasen inleds alltid av biträdet. Inte heller biträd-
ets merförsäljningsfråga (dvs. pragmemet ’informationssökning om ytterlig-
are kundönskningar’) realiseras med konventionaliserade expeditrepliker 
som ”Någonting annat?” eller ”Var det bra så?” I stället använder majori-
teten av biträdena någon variant av frasen ja tack?. 

Samtalsöppningarna sköts i lika stor utsträckning av kunderna som av 
biträdena. Det skiljer sig dock mellan de olika samtalstyperna: flertalet 
betjäningssamtal är biträdesinitierade, medan flertalet informations- och 
servicesamtal initieras av kunden. Vid delidisken används ett turnummer-
baserat accessförfarande, men det är ändå relativt få samtal som öppnas 
genom utrop av turnummer. Mest frekventa är samtal som öppnas direkt 
med en fråga, därefter samtal som öppnas med en hälsningssekvens. Många 
av de kunder som blir involverade i informationssamtal visar genom sättet 
att formulera sin första fråga att de är beredda på respons som inte leder till 
praktisk betjäning. Det är framför allt dessa kunder som tenderar att kringgå 
accessförfarandet genom att framföra sitt ärende direkt. Det ska understrykas 
att analysen av samtalsöppningarna endast gäller det verbalt uttryckta 
accessförfarandet. 

Tvärtemot vad man kanske kunde vänta sig av servicemöten där kunderna 
åtnjuter personligt anpassad service, är både biträdena och kunderna täm-
ligen återhållsamma med artighetsuttryck vid delidisken. Det gäller i 
synnerhet i informationssamtalen. Flertalet av biträdets tack ingår i frasen ja 
tack. Övriga förekomster av tack och varsågod finns i de flesta fall i avslut-
ningsfasen, vanligtvis troligen i samband med överräckning. 

Vad beträffar tilltalsbruket finns det inga förekomster av ni, utan bara du, 
tillsammans med några enstaka vi. Ej heller förekommer titeltilltal vid deli-
disken, utom från en kund till en annan. Icke-tilltal är inte ovanligt, men det 
används inte som ett sätt att undvika tilltal. Vi-tilltalet används av ett av 
biträdena, bl.a. i frågor i uttrycket pratar vi (+ objekt), vilket kan uttydas 
’menar du’, ’tänker du dig’ eller möjligen ’syftar du på’. Det kan tolkas som 
en sorts intimitetsmarkör. I alla fall ska det inte tolkas som undvikande av 
tilltal, eftersom det används parallellt med du-tilltal, i de samtal det före-
kommer. 

Vid delidisken är det ca 1/3 av samtalen som innehåller sekvenser av rela-
tionellt tal. Den största andelen har betjäningssamtalen, och det är främst 
biträdet som initierar relationellt tal. I de flesta betjäningssamtal förekommer 
sådant i ärendefasen, i några fall i merförsäljningsfasen. En tydlig tendens är 
att det relationella talet äger rum medan biträdet effektuerar kundens be-
gäran, och att det sedan får stå tillbaka när den parallellt pågående verksam-
heten kräver transaktionellt tal, som initieras av någondera parten. I de två 
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betjäningssamtal där det inte finns någon merförsäljningsfas upptas större 
delen av ärendefasen av småprat. Att relationellt tal får dominera ett service-
möte är sällsynt i mitt empiriska material, men det skulle krävas fler inspel-
ade betjäningssamtal för att avgöra om det är atypiskt också för samtal vid 
delidisken. 

I informationssamtalen förekommer relationellt tal bara i en liten andel av 
samtalen. När det förekommer är mönstret tydligt: det emanerar från topik-
erna lax/ett ton, det initieras av kunden och det omfattar bara ett fåtal turer. I 
servicesamtalen förekommer inget relationellt tal alls. Jämförelsen med 
informations- och servicesamtalen leder till slutsatsen att det inte är den be-
mannade disken i sig som skapar relationellt tal, utan de spatio-temporala 
faktorerna som skapar utrymme för sådant i betjäningssamtalen, men inte i 
de båda andra typerna av samtal. 



7 Samtal vid en bokhandelsdisk 

I videoinspelningarna som gjordes i bokhandeln deltar ett och samma biträde 
i alla samtalen. Det en kvinna i 70-årsåldern, en deltidsarbetande pensionär 
som har arbetat i bokhandel i hela sitt yrkesverksamma liv. Hennes huvud-
sakliga arbetsuppgift är att stå till tjänst med information vid en disk som är 
placerad inne i butiken, på långt avstånd från kassadisken vid utgången. I 
taket över disken hänger en skylt med texten ”Information”. Vid disken 
hanteras också ärenden som rör en bokklubb, en sorts halvkommersiell läse-
cirkel som bokhandeln administrerar. Under inspelningen arbetade flera 
andra biträden inne i butiken, men det var aldrig fler än två personer sam-
tidigt bakom informationsdisken (hädanefter kallad infodisken). Som kom-
mer att framgå av detta kapitel handlar bokhandelsarbete om en hel del annat 
utöver att samtala med kunder. När biträdet som jag filmade under en för- 
och eftermiddag inte var inbegripen i servicemöten var hon vanligtvis verk-
sam med andra sysslor, som att prismärka, sortera in och ut och flytta om 
böcker i hyllorna. Arbetets karaktär beskrev hon själv så här: 

– Det är egentligen ganska tungt att vara i bokhandel. Många tror att det bara 
är att stå och se fin ut. Men då får man snart lära om, ifall det är det man tror. 

Kapitlets upplägg är i princip detsamma som i kapitel 5 och 6, med den 
skillnaden att det varierande materialet i bokhandeln kräver en mer utförlig 
beskrivning, medan bruket av hövlighetsuttryck kräver mindre utrymme. En 
viktig skillnad är också att en linjär fasstruktursmodell inte visat sig använd-
bar i beskrivningen av dessa samtal. Liksom i de två föregående kapitlen 
ingår en kartläggning av samtalsprocedurer som samtalsöppningar och –
avslutningar och några andra återkommande samtalsdrag. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt om relationellt orienterade samtalsinslag – och avbrutna 
sådana, vilket är ett återkommande drag i dessa samtal. 

7.1 Kategorisering av materialet 
Samtalen vid och omkring disken i bokhandeln är en än mer heterogen grupp 
än samtalen vid delidisken. Materialet sönderfaller naturligt i två grupper, 
nämligen samtal knutna till bokhandelns (förväntade) varuutbud (37 samtal) 
och samtal knutna till bokklubben (15 samtal).73 Samtalen inom respektive 
                          
73 Ett av bokhandelssamtalen (007, band 2) avslutas som bokklubbssamtal. 
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grupp skiljer sig åt i fråga om komplexitetsgrad (se Tabell 27). Ett tydligt 
mönster är att samtalen om bokhandelns vanliga utbud oftare rymmer komp-
likationer än bokklubbssamtalen. 

Tabell 27. Antal bokhandelssamtal i respektive kategori, med typexempel  
Ärende 1. Rutin- 

samtal 
2. Utbyggda
 rutinsamtal 

3. Samtal med 
komplika-
tioner som 
löses på ett 

rutinartat sätt 

4. Samtal med 
komplikationer 

som kräver inter- 
aktivt extraarbete 

 

Totalt 

Bokhandeln 12 (Ex. 95)  3 (Ex. 106)  9 (Ex. 121) 13 (Ex. 108) 37 
Bokklubben  9 (Ex. 96)  3 (Ex. 117)  2  1 15 

Totalt 21 6 11 14 52 

Bokhandels- och bokklubbssamtalen skiljer sig däremot knappast åt när det 
gäller förekomsten av arbete i form av icke-verbala aktiviteter under service-
mötet (se Tabell 28). Av läsbarhetsskäl har kategorierna 1+2 resp. 3+4 
slagits samman i tabellen. Resultaten är tämligen likartade inom resp. grupp. 

Tabell 28. Servicemöten som enbart består av samtal och sådana som även 
inrymmer icke-verbala servicehandlingar 
Ärende 1. och 2. Rutinsamtal och 

utbyggda rutinsamtal 
3. och 4. Samtal med 

komplikationer 
Totalt 

 Enbart 
verbal 

aktivitet  

Inslag av 
icke-verbala 

service-
handlingar 

Enbart
 verbal 

aktivitet 

Inslag av 
icke-verbala  

service-
handlingar 

 

Bokhandeln  5 10   2 20  37 
Bokklubben  3  9   1   2  15 

Summa 8 19 3 22  
Totalt                 27                    25 52 

Ett servicemöte i bokhandeln består huvudsakligen av verbal aktivitet, men 
av de 52 servicemötena är det bara elva som består helt och hållet består av 
verbal aktivitet från biträdets sida.74 De flesta av dessa återfinns inom kate-
gori 1, rutinsamtal. Ett sådant är Exempel 95: 

Exempel 95. Bokhandeln 012, band 2 (kat. 1). K=man ca 45 år. 
Samtalstid: 00:15 
K: hej 
B: hej 

                          
74 Dessa elva samtal motsvarar i aktivitetshänseende kategorin ”Informationssamtal” vid 
delidisken. 
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K: VISAR ULF LUNDELLS BOK FRIHETEN hur lång tid tar de 
innan den här kommer ut i pocket? 
B: ja:: SUCKAR 
K: två år? 
B: ne::j men ett år 
K: ett år åkej (.) när väntas den? 
B: ja: så där nästa vår nån gång kanske 
K: hmm 
B: man törs inte säg- exakt 
K: nä:: STÄLLER TILLBAKA BOKEN 

Det övriga dryga fyrtiotalet servicemöten innefattar även icke-verbala 
servicehandlingar, t.ex. att biträdet går iväg och letar efter böcker, gör sök-
ningar på en dator eller förser kunden med informationsmaterial.75 I särskilt 
hög grad förekommer sådant i samtal med komplikationer. 

Liksom i kategoriseringen av delidisksamtalen måste ’transaktionen’ i 
definitionen på rutinsamtal inbegripa såväl varor som information och ser-
vice. Vill man hålla fast vid att transaktionen gäller varor skulle definitionen 
på rutinsamtal i bokhandeln bli: ’instrumentella samtal som enbart innehåller 
samtalsinslag relaterade till en möjlig transaktion’. Som transaktion räknar 
jag då även bokklubbsmedlemmarnas lån av böcker. Beträffande företeelsen 
att butiken inte har en viss vara så betraktar jag det i de flesta fall som en 
komplikation, av större eller mindre betydelse för interaktionen. Men som 
Exempel 95 visar måste kundens förväntningar vägas in i kategoriseringen 
av bokhandelssamtalen. När kunden från början vet eller misstänker att en 
vara inte finns, kan den obefintliga varan inte betraktas som en komplikation 
i samtalet. 

Längden på servicemötena varierar stort, både vad gäller samtalstid och 
antal samtalsturer. Genomsnittslängden är 27 turer och medianvärdet är 20. 
Det längsta samtalet, som tillhör kategori 4, omfattar 134 turer. Det är ett 
samtal med en äldre bokklubbsmedlem och består till största delen av en 
förhandling om huruvida denna fått ett medlemskort, vid ett tidigare tillfälle. 
Samtalet, som även innefattar olika slags icke-verbala servicehandlingar, är 
drygt sex minuter långt. Ett av de kortaste, Exempel 96, är även det ett bok-
klubbsärende. Det pågår i 7 sekunder och består av en kort sekvens om två 
turer, där kunden informerar biträdet (och i en tredje tur en bredvidstående 
kund) om sitt byte av lånebok. 

Exempel 96. Ultrakort samtal vid Infodisken. Bokklubben 015 
(kat. 1). K=kvinna 65. K2= kvinna. Samtalstid: 00:07. 
K: ja byter här nu 

                          
75 Att jag inte använder beteckningarna betjänings- och informationssamtal när det gäller 
bokhandelsmaterialet beror på att inslagen av betjäning trots allt utgör en liten del av de ser-
vicemöten som även inrymmer sådana. Eftersom flertalet samtal vid denna disk är informa-
tionssamtal skulle det dessutom bli förvirrande att använda beteckningen informationssamtal 
för bara en del av dem. 
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B: ja de går bra de ja 
K2 TITTAR EFTER VAD K LAGT IFRÅN SIG PÅ DISKEN 
K: ja den ska ja ta så får ja lämna den här 

Flertalet av de kortare samtalen, ett tjugotal som omfattar runt 10 turer, rör 
avgränsade bokhandelsärenden som biträdet kan behandla tämligen omgå-
ende, som i Exempel 95. De flesta korta samtal tillhör kategorin rutinsamtal. 
Exempel 97 visar ett sådant som även innefattar icke-verbala servicehand-
lingar. 

Exempel 97. Bokhandeln 013, band 2 (kat. 1). K= kvinna ca 60 
år. Samtalstid: 00:30. 
K: får ja fråga en sak? 
B: mhmm 
K: ja söker (ja hörde en gång) ha hört på radio om Lena 
Einhorns bok 
B: ja:: 
K: en handelsresandes (.) va heter de (.) i livet 
Handelsresande i livet (.) har de kommit ut i handeln? 
B: ja:: ska vi se var vi har den nånstans 
(PAUS) GÅR IVÄG OCH LETAR OCH KUNDEN FÖLJER MED 
K: ska vi se hur de- 
B: där är den 
K: jaha (.) tack 
B: varsågod 
K: tackar så (.)° mycke° 

7.2 Samtalsstruktur 
Samtalsstrukturen i vissa rutinsamtal, t.ex. Exempel 97, är enkel att beskriva. 
Samtalet består av en accessfas, en ärendefas och en avslutningsfas, om man 
tillämpar fasstruktursmodellen från delidisken. Dock ser kundbetjäningen i 
samtalen i bokhandeln sällan ut så, dvs. att kunden framför en begäran och 
att biträdet effektuerar den. I allmänhet betjänar bokhandelskunderna sig 
själva när deras ärenden är okomplicerade, medan det ofta är de mer pro-
blematiska fallen som hamnar vid infodisken. En annan viktig skillnad, som 
gör strukturen mindre förutsägbar, är att målet med samtalet inte sällan är 
mindre bestämt. Kundernas ärenden vid infodisken är mindre direkt kopp-
lade till ett köpbeslut än de är vid delidisken och dess utbud av förbruknings-
varor. Visserligen varierar ärendena även vid delidisken, men valmöjlighet-
erna där är färre. Kunden får välja mellan de befintliga varorna, och möjlig-
heten att exempelvis beställa hem en speciell vara åt en kund diskuteras inte.  

I bokhandeln är handlingsutrymmet för biträdena större, även om det 
varierar från fall till fall. Från butikens håll kanske man inte för en viss typ 
av böcker, boken kan vara slut i butiken, men gå att beställa hem, eller den 
kan vara slut på förlaget och med större eller mindre säkerhet förväntas 
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komma i ny upplaga. När det gäller pappersvaror kanske man har en viss 
sort men inte exakt den som kunden efterfrågar etc. 

Kundens ärende kan vara diffust, också för kunden själv, och ibland har 
kunder flera olika ärenden. I en del fall vill de kanske använda upplysning-
arna de får vid infodisken som en del i ett beslutsunderlag. De kan t.ex. ha en 
vag idé om en bok eller en pappersvara som skulle fylla vissa behov och en 
önskan om att en sådan vara finns att köpa. Ärendesekvenserna kan se 
mycket olika ut, t.ex. om kunderna undrar om det finns böcker i ett visst 
ämne eller om de är osäkra på författare och titel. 

Att biträdet kan behöva lägga ner en del interaktivt arbete på att utröna 
kundernas ärende framgår av Exempel 98, ett samtal ur kat. 3. Att varan inte 
finns blir ingen komplikation, bl.a. för att kunden själv säger att hon bara 
[…] skulle titta om de fanns. Däremot blir det till en komplikation att 
biträdet inte är säker på vad kunden har för mål med samtalet. På grund av 
problematiska drag av ansiktshot och ansiktsräddningar har biträdets tolk-
ningsarbete i samtalet lett till att det kategoriserats som ett samtal med 
komplikationer. Det är oklart om kundens fråga om författaren Kar de 
Mumma gäller om det kommit någon ny bok av honom eller om butiken har 
några av hans böcker över huvud taget. När biträdet förklarat varför man inte 
har några böcker kvar av denna framlidna författare (han e ju död så han 
skriver inte så mycke), följer en frågesekvens om namnet bakom pseudo-
nymen. Kundens fråga (va heter han Zetter-?) kan tolkas som en ansikts-
räddning från kundens sida (för att hon glömt att författaren inte längre är i 
livet), men det tycks göra biträdet tveksam om kundens egentliga ärende. 
Trots kundens avslutningsmarkör (ja: å:kej), försöker biträdet vara behjälp-
lig genom att associera till en annan författare, Marianne Zetterström, den 
förres efterlevande hustru. Men genom att återknyta till sin första fråga 
signalerar kunden att hennes ärende är avklarat (nä ja bara tänkte ja skulle 
titta om de fanns), tillsammans med avslutningsmarkören åkej. 

Exempel 98. Bokhandeln 024 (kat. 3). K=kvinna ca 75 år. 
Samtalstid: 00:38. 
K: ja undrar kommer e- Kar de Mummas- som har skrivit? 
B: näe de finns inget kvar 
K: inte? 
B: som sagt va han ska- han e ju död så han skriver inte 
så mycke vi har haft på rea men vi har inget kvar 
K: nähä ja glömde bort- 
B: nä: de e ju möjligt att han kan komma fram på nån rea 
igen å den e ju i februari de kan komma nån gamla men de 
e- 
K: va heter han Zetter-? 
B: Zetterström 
K: Zetterström ja 
B: ja: 
K: ja: å:kej 
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B å de har inte kommit nåt utav henne heller på länge (.) 
Marianne Zetterström 
K: näha 
B: nä 
K: nä ja bara tänkte ja skulle titta om de fanns (.) åkej 
B: ja ja nä tack 
K: tack 

Biträdets försök att ringa in vad kunden har för ärende kan påminna om ett 
detektivarbete, men i vissa fall kan problemet lösas redan efter ett yttrande-
par, som i Exempel 99, även det kategoriserat som rutinsamtal. Kunden 
minns inte titeln och är osäker på författarnamnet. Biträdet börjar med att 
försöka bestämma genren (jaha e de en roma::n?), och andraledet, kundens 
ämnesangivelse, eventuellt också hennes minneslapp, leder strax biträdet till 
en fackbokshylla, där boken visar sig finnas. 

Exempel 99. Bokhandeln, 007 (kat. 1). K=kvinna, ca 70 år. 
Samtalstid: 01:15. 
K: äh äh ja undrar om ni har en bok ja läste om i Svenska 
Dagbladet då ska vi se TITTAR PÅ EN MINNESLAPP en som har 
kommit ut en norrman som heter Kurt Flytlie- Fryklie å de 
e Wahlström å- 
B: jaha e de en roma::n? 
K: nej då de är om vitaminer å- GER BITRÄDET SIN 
MINNESLAPP 
B: jaha ja undrar om 
K: den kanske inte har kommit  
B: ja tror inte de ja känner inte igen den ja ska titta 
K: ja 
BÅDA GÅR MOT BOKHYLLAN 
K: ja tycker den borde ha kommit ut eftersom de sto i 
Svenska Dagbla- 
B: ja de e inte säkert alla gånger 
K: nä de e nog lite tidigt (hörru) å va ute 
B: ja 
K: den va jättebra skulle va de stog om alla möjliga A B 
C och D-vitaminer 
B: nämen här e den ju HITTAR BOKEN 
[---] 

I analogi med strukturanalysen av delidisksamtalen skulle man kunna kalla 
det som sägs och händer från kundens första tur fram till att biträdet hittar 
boken för en ärendefas, där kundens ärende/önskemål framförs eller utröns 
(även om det inte är självklart att den nya topiken nyrecenserade böcker hör 
dit), men som analysverktyg vore det inte särskilt användbart, särskilt som 
ärendefasen i många fall utgör större delen av samtalet. Man skulle också 
kunna låta utrönandet av ärendet utgöra en egen fas, en undersökningsfas, 
men den fick då i sin tur delas in i en fas där biträdet försöker utröna vad 
kunden har för ärende (som i Exempel 98) och en fas där biträdet undersöker 
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om kundens ärende går att effektuera (som i den senare delen av Exempel 
99). Det är olika aktiviteter, men de kan vara svåra att särskilja. 

Två av de tre samtal som berörts i detta avsnitt är karakteriserade som 
rutinsamtal. Säkert finns det utpräglade rutinärenden (som ”Är laxen slut”-
frågan vid delidisken) även i bokhandeln. Att kunder frågar när en viss bok 
kommer som pocket verkar vara ett sådant, eller när nya medlemmar vill ha 
information om regler och rutiner för bokklubben (se 7.4.1.1). Varje kund-
ärende är knappast unikt, men biträdet behandlar dem gärna så, och låter 
kundens frågor och önskemål styra samtalsförloppet (det vill säga så länge 
kunden håller sig till ämnet; privata associationer och småprat finns det låg 
tolerans för, särskilt när biträdet söker efter svar på en kundfråga, se vidare 
avsnitt 7.6.2). 

Mönstret i dialogstrukturen i bokhandelssamtalen är att biträdet och kund-
en har varannan tur; biträdet har inte fler turer som fallet är i kassasamtalen. 
Kännetecknande för bokhandelssamtalen är en rad fråga–svarssekvenser, 
vanligen med en inledande fråga från kunden och därefter frågor från biträd-
et. Dessa sekvenser följer sällan på förhand givna aktiviteter, vilket är en 
förutsättning för att man ska kunna analysera samtalen utifrån en linjär 
fasstruktursmodell. Den institutionella logiken frammanar inte heller några 
förbestämda topiker. Exempelvis förekommer ingen övertalande försäljning 
i form av merförsäljningsfrågor. Frågar kunden om priset samtalar man om 
det, annars inte, osv. I samtalet om vitaminboken ser prisfrågesekvensen ut 
som visas i Exempel 100. Efter en (ohörbar) invändning från kunden an-
vänds ett visst mått av övertalande försäljning från biträdets sida, när hon 
uppger ett rekommenderat pris jämte det som denna bokhandel tar. Samtalet 
avslutas med att kunden ber att få titta i boken och sedan lämnas att över-
väga ett eventuellt köp på egen hand. 

Exempel 100. Forts. på bokhandeln 007 (kat. 1). K=kvinna, ca 
70 år. Samtalstid: 01:15. 
[---] 
K: e de de- (.) han- (.) va kostar den då? 
B: vi tar tvåhundranittinio kronor 
K: (xxx) 
B: ja å ändå ska den kosta egentligen trehundratjuguåtta 
[---] 

Slutsatsen är att samtalen i bokhandeln inte följer något mönster med faser 
på samma tydligt urskiljbara sätt som rutinsamtalen vid kassan och betjän-
ingssamtalen vid delidisken. Mönster för samtalens globala struktur finns 
säkert, men ett antal olika. Utifrån mitt empiriska material har det inte gått 
att fastställa en ordning mellan bestämda sekventiella element. En struktur-
analys skulle kräva en dynamisk modell (jfr Ventola 1987), men det avstår 
jag ifrån eftersom det inte ger något användbart raster för mina analyser. 
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7.3 Samtalsöppningar 
Samtalsöppningarna i samtalen i bokhandeln följer inte något standardiserat 
mönster. Ett styrt accessförfarande finns det knappast behov av vid info-
disken. Det är sällan fler än en kund som står vid disken, och köbildning 
förekommer knappast. Kunder som väntar på att få tillträde hos ett biträde 
rör sig gärna en bit ifrån disken. Vissa sysselsätter sig under tiden med att 
titta på böcker och diverse annat och visar inte att de är potentiella hjälp-
sökare förrän biträdet ser ut att vara (på väg att bli) klar med den föregående 
kunden. Dessutom befinner sig biträdet inte alltid bakom infodisken när kon-
takten med kunden etableras – faktiskt bara i elva av servicemötena. När 
biträdet är verksam med andra sysslor än kundkontakter, befinner hon sig 
vid sidan om disken eller längre bort, ute bland bokhyllorna. 

Själva upplägget med en infodisk inbjuder kunden att vara den som söker 
kontakt, och i flertalet samtal är det också kunderna som börjar den verbala 
interaktionen, vilket framgår av Tabell 29. Sammanställningen gäller de 38 
samtal som är inspelade från samtalets början.76 I tabellen skiljer jag mellan 
samtal där biträdet inledningsvis befinner sig bakom disken och samtal där 
hon inte gör det. Det visar sig att iscensättningen med disken och skylten 
”Information” har mindre betydelse för samtalsöppningarnas form än man 
kanske kunde tro. Men så bär biträdet också en namnskylt vid bröstet, med 
bokhandelns logotyp, som liksom skylten över disken signalerar att här finns 
hjälp av få. 

Tabell 29. Samtalsöppningar i samtal vid infodisken i bokhandeln (totalt 38 samtal) 
Samtalsöppning 
(=första turen) 

Alla samtal Biträdet befinner 
sig bakom disken

Biträdet befinner 
sig utanför 

disken 
 Biträde Kund Biträde Kund Biträde Kund 
Fråga 4  12 –   2 4  10 
hej  4  4 2  –  2   4  
hej hej –  1  –  1  –  –  
hejsan –  1  –  – –   1  
goddag –  1  –  1  –  –  
Deklarativ –   4 –  2  –   2  
hej + fråga –   3 –  1  –   2  
hej + deklarativ –  1  –  –  –   1  
hej + deklarativ + fråga –  1  –  1  –  –  
Metafråga –   2 –  1  –   1  
Summa  8 30   2 9  6  21  
Totalt            38              11            27 

                          
76 I 14 av de 52 samtalen är samtalsöppningarna avkapade vid inspelningen. Det beror på in-
spelningsförfarandet (videokameran stängdes av när det inte fanns några kunder). 
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I Tabell 30 redovisas dikotomiförhållandet, som finns hos både biträdet och 
kunderna, att öppna samtalet antingen direkt eller indirekt, dvs. med något 
slags försekvens. Ett mönster som känns igen från delidisken är att kunder 
tenderar att öppna med omedelbart fokus på sitt ärende, t.ex. med frågor som 
arkivbeständigt papper har ni dä? och har ni Lugn (.) bara Lugn? Ibland 
sker det i kombination med gestik, exempelvis att kunden visar upp en vara. 
En kund håller t.ex. fram en kulspetspenna och säger: motsvarande blyerts-
penna finns den här? Just denna kund hade sökt sig till infodisken efter att 
ha blivit ditskickad av ett annat biträde, men sådana direkta samtalsöppning-
ar förekommer oavsett om biträdet befinner sig bakom, utanför eller en bit 
bort från disken. Till skillnad från informationssamtalen vid delidisken före-
kommer de inte i samband med med att kunder bryter sig in i pågående 
samtal. Regeln i bokhandeln tycks vara ”en kund i taget”; här finns bara ett 
fåtal exempel på inbäddade samtal, och de sker när den först expedierade 
kunden för stunden är upptagen med annat, som att studera en broschyr eller 
en baksidestext. Det händer att sådana inbäddade samtal initieras av biträdet 
(ville du också ha hjälp?). 

Tabell 30. Procedurer för direkt och indirekt samtalsöppnande i bokhandels-
/bokklubbssamtalen 
               Biträdet talar först                  Kunden talar först 
Direkt  Indirekt  Direkt Indirekt 
Erbjudande om hjälp, 
t.ex. ville du ha 
hjälp?  
Övrigt: hade du nån 
bok me dej? +hallå+ 
boken som du har- 
  
 

Hälsning 
  

 Begäran om 
information, t.ex. 
har ni Lugn (.) 
bara Lugn? 
Begäran om 
service, t.ex. 
ja ska förnya 
medlemskapet 
Påpekande om eget 
agerande, t.ex. 
ja byter här nu 

Hälsning 
Metafråga, t.ex. får 
ja fråga en sak?   

De kunder som öppnar med en deklarativ är i de flesta fall bokklubbsmed-
lemmar som antingen signalerar att de är i behov av service (t.ex. ja ska 
förnya medlemskapet) eller gör biträdet uppmärksam på en handling de utför 
utan biträdets inblandning (t.ex. ja byter här nu; Exempel 96). En upp-
lysning som den senare kan tyckas överflödig men är förståelig med tanke på 
biträdets kontrollfunktion: en av hennes uppgifter är att övervaka att bok-
klubbsmedlemmar lämnar igen en bok när de lånar en ny, vilket kunder i 
allmänhet verkar vara medvetna om. Kontrollfunktionen blir synlig i sam-
talsöppningen hade du nån bok me dej? +hallå+ boken som du har-, en 
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fråga till en nybliven medlem som bytt bok utan att biträdet noterat det. När 
biträdet öppnar med en fråga i övriga fall är det med en realisering av prag-
memet ”erbjudande om hjälp”. Explicit erbjudande om hjälp förekommer 
inte i situationer där biträdet befinner sig bakom disken, så i det avseendet 
förefaller iscensättningen med infodisken påverka samtalsöppningarna. 

Ett fåtal samtal inleds med en försekvens där kunden ställer en metafråga. 
Den kund som säger: får ja fråga en sak? (Exempel 97) går fram mot 
biträdet när hon är sysselsatt med en trave böcker. I situationen betyder det 
väl närmast ’har du tid med mig nu?’. Att en sådan fråga skulle ställas när 
biträdet befinner sig bakom disken är mindre troligt, men andra typer av 
metafrågor kan förekomma. Det visar samtalsöppningen i Exempel 101, av 
en kund i sällskap med en pojke. I början av samtalet står både biträdet och 
en kollega bakom disken. Frågan är riktad till dem båda och uttrycker en 
önskan om hjälp inom ett specifikt område: 

Exempel 101. Bokhandeln 024, band 2 (kat. 4). K=Kvinna, ca 
50 år med K2=pojke ca 14 år. Samtalstid: 02:57. 
K: får vi fråga nån som e bra på barnböcker (.) 
ungdomsböcker? 
[---] 

Liksom när det gäller delidisksamtalen är en hälsningsritual inte något domi-
nerande inslag i interaktionen i bokhandeln. Öppningssekvensen hej – hej, 
som hör till mönstret i kassasamtalen, förekommer även i bokhandeln men 
bara i en fjärdedel av samtalen, och här är den lika ofta initierad av kunden 
som av biträdet. Kunderna besvarar biträdets hälsning, men till skillnad från 
kassabiträdet besvarar bokhandelsbiträdet inte alltid kundernas hälsning. Ett 
skäl till denna asymmetri kan vara att kunderna fortsätter sin hälsnings-
inledda tur direkt med en fråga eller en begäran, utan att invänta eller få 
respons på hälsningen: 

Exempel 102. Bokhandeln 023, band 2 (kat. 1). K=kvinna ca 40 
år. Samtalstid: 01:22. 
K: hej diskettbox e de dom här som ni har - 
B: ja: de e de som ligger bakom där  
[---] 

Men det finns också flera andra exempel på att kundernas hälsning följs av 
en kort paus och att biträdet ändå inte hälsar tillbaka: 

Exempel 103. Bokhandeln 002, band 2 (kat. 3). K=man ca 25 
år. Samtalstid: 00:16. 
K: hej (.) Guide Michelin har ni den? 
B: tror inte (.) över vilket-? 
[---] 
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Det är väl i och för sig inte särskilt anmärkningsvärt att kundens hälsning 
inte besvaras. När samtalet i Exempel 103 startar står en annan kund och 
väntar, och kunden som frågar efter en guidebok ger själv intryck av att vilja 
ha snabbt besked, vilket senare märks i att flera av hans responser överlappar 
biträdets tal (se Exempel 120). Samtalet tar 16 sekunder. Men det är högt 
tempo vid konsumkassan också, så det förklarar inte ensamt varför en häls-
ningsritual inte ingår i något etablerat samtalsmönster i bokhandeln. Det 
visar även Exempel 104, där en kund stått i barnboksavdelningen och väntat 
medan biträdet servat en annan kund. Den väntande kunden säger hejsan, 
efter att ha fått ett explicit erbjudande om hjälp. Biträdet hälsar inte tillbaka, 
och kunden behåller turen med ett tvekljud. Kundens ärendefråga, som 
avslutar turen, uttrycks kort. Den består bara av en boktitel, uttalad med 
frågeton. 

Exempel 104. Bokhandeln 018 (kat. 3). K= man, ca 45 år. 
Samtalstid: 01:15.   
B: ville du också ha hjälp? 
K: ja (.) hejsan äh Historien om Någon? 
B: ja tyvärr så e den slut 
[---] 

Merritt, som studerat samtalsmönster i servicemöten i 70-talets USA, hävdar 
att biträdets närvaro i serviceområdet innebär ett outtalat erbjudande om 
service, liksom kundens närvaro i serviceområdet innebär en outtalad begär-
an om service. Merritt betraktar därmed den fysiska närvaron som en tyst 
inledning på ett servicemöte. I hennes figur ”Typical sequencing of acts in 
service encounters” (1976a:100) öppnas det typiska samtalet därefter anting-
en med att biträdet explicit erbjuder service (”May I help you?” etc.) eller att 
kunden explicit begär upplysning om varutillgång (”Do you have …?” eller 
”Do you sell …?”). Merritt betraktar hälsningen som överflödig, och 
atypisk: ”As for greetings they seem to be atypical for service encounters 
and are certainly not required. Where they are most likely is in small shops 
that have low customer density.” (1976a:9) Hälsningar förekommer i större 
butiker när kunden inleder en begäran om service, som i Exempel 105, dvs. 
på liknande sätt som i mitt Exempel 102. 

Exempel 105. Från Merritt 1976a: ”(1) notions store (A-40, 12-
14-73)”. C = customer S = server 
C: H’lo. I want uh some uh two packs of Phillies blond 
please. 
S: Phillies blond. Two packs didya say? 
(moving away to get) 
[---] 

Merritt hävdar att hälsningen i hennes exempel, i likhet med de flesta häls-
ningsuttryck, markerar början på en period av ökad tillgänglighet för interak-
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tion (1976a:10). Merritt ser alltså hälsningen som en öppningssignal för 
språkligt samspel, inte primärt som en hövlighetsmarkör. Det är också så jag 
vill förklara den sparsamma användningen i bokhandeln. Hälsningsord före-
kommer företrädesvis när biträdet just varit inbegripen i andra samtal, med 
kunder eller kolleger. Tendensen är alltså att hej används när det finns ett 
situationellt behov av att markera en tydlig början på samtalet. Använt av 
biträdet fungerar det då som signal om tillgänglighet (ungefär: ’så, nu är jag 
redo’), och använt av kunden signalerar det begäran om access (ungefär: 
’jaha, nu är det väl min tur’). 

Merritts tes om biträdets närvaro som ett tyst erbjudande om service ute-
sluter inte att erbjudandet även framförs explicit, vilket visar sig i hennes 
egen undersökning. Det hör dock inte hör till mönstret i bokhandeln. Och om 
man använder ”närvaro i serviceområdet” i snäv bemärkelse, dvs. att biträdet 
står bakom disken, så förekommer det över huvud taget inte, inte ens de 
korta uttrycken ja? eller ja tack?, som hördes vid delidisken. I min under-
sökning stöds Merritts tes framför allt av det faktum att många kunder startar 
den verbala interaktionen direkt med sitt ärende, vilket då även gäller 
serviceområdet i den utvidgade bemärkelse som Merritt ger det: överallt där 
man kan vänta sig i att bli bemött som kund. 

7.3.1 Icke-verbala samtalsöppningar 
Att bara räkna verbalt uttryckta drag som samtalsöppningar, som jag har 
gjort här, ger en förenklad bild av hur servicemöten inleds. Ett samtal som 
visar på ögonkontaktens funktion som samtalsöppnare, och som ger stöd åt 
Merritts tes, är Exempel 106, där kunden tycks tolka biträdets icke-verbala 
handling som ett samtalsinitiativ. Samtalet startar med en hälsningssekvens 
och är kategoriserat som ett samtal öppnat av kunden, men det kan ifråga-
sättas, med tanke på vad som utspelas i det fortsatta samtalet. Det hela är en 
aning förbryllande. Varför initierar kunden detta samtal, med ett biträde som 
sitter bakom en infodisk, när han inte tycks ha något ärende? Samtalet ingår i 
kategori 2, utbyggda rutinsamtal. Som ett till övervägande del icke-transak-
tionellt samtal är det en anomali i bokhandelsmaterialet. 

Exempel 106. Bokhandeln 004, band 2 (kat. 2). K=man, ca 55 
år. B sitter vid infodisken  
 1 K: hej hej  
 2 B: hej 
 3 K: äh (.) ja bara går omkring 
 4 B: jaså jaha [varsågod SKRATTAR] 
 5 K:           [men ja ha::r valt den här] i  
          alla fall VISAR UPP EN BOK 
 6 B: ja:: 
  (2.0) 
 7 K: tittar på er fi:na butik 
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 8 B: ja:: (.) de går bra de 
 9 K: ja de e bra 

En trolig förklaring är att kunden initialt reagerar på att biträdet, som just 
avslutat ett telefonsamtal, tittar upp mot honom. Han är den enda kund som 
just då befinner sig i närheten av disken. Om vi tänker oss att han uppfattar 
biträdets sätt att söka ögonkontakt som en fråga (dvs. pragmemet 
’erbjudande om hjälp’), kan hans tur 3 (äh (.) ja bara går omkring) betraktas 
som ett andraled till denna tysta fråga. Andraledet är en förklaring som leve-
reras med tveksamhetsmarkören äh och en mikropaus, vilket kan vara ett 
tecken på att kunden själv uppfattar sitt avböjande svar som en disprefererad 
respons. Med den tolkningen får man se hälsningssekvensen som en 
inbäddning. 

De påföljande samtalsdragen ger stöd åt en sådan tolkning. I tur 4 ger 
biträdet bekräftande respons (jaså jaha) och ett erbjudande (varsågod), följt 
av ett skratt. Gissningsvis skrattar biträdet åt att hon ger klartecken till något 
som är en självskriven rättighet för en bokhandelskund. I tur 5 fortsätter 
kunden med en förklaring och anknyter bakåt, till sin tur 3, genom attityd-
markörerna men och i alla fall. Överlappningen ger belägg för en sådan 
anknytning – kundens förklaring är inte en respons på att biträdet säger var 
så god och skrattar i tur 4. Biträdet ger ny bekräftelse med sitt ja i tur 6. Nu 
uppstår en två sekunder lång paus och därefter tar kunden ett nytt initiativ, 
med en ny förklaring (tittar på er fi:na butik). Biträdet ger på nytt 
bekräftelse i tur 8 (ja::) och fortsätter efter en mikropaus turen med ett 
förstaled, återigen en sorts erbjudande: de går bra de – här uttrycker biträdet 
både att det går bra att se sig omkring och implicit att kunden gärna får 
beundra butiken. I andraledet i tur 9, ja de e bra, en omformulering, ut-
trycker kunden acceptans. Biträdets turer 4 och 8 har likartat innehåll och 
likartad struktur, med den skillnaden att den senare delen av tur 8 sägs med 
emfas, och utan att följas av skratt. Därmed understryker biträdet sitt erbjud-
ande. Det kan tolkas som en reparation av den skrattande avslutningen på tur 
4, eftersom biträdets ensamskratt kan ha uppfattats som ansiktshotande (som 
en reaktion på att kunden avviker från beteendenormen i en bokhandel, som 
tillåter kunden att ”gå omkring”). Tolkad på detta sätt blir biträdets tur 8 ett 
yttrande med ansiktsräddande funktion. 

Tre av kundens turer är förklaringar, och formen på turerna 3 och 5 tyder 
på att dessa är disprefererade responser, vilket blir förståeligt om de tolkas 
som att kunden avböjer något slags erbjudande. Det talar för att den egent-
liga samtalsöppningen i bokhandelsexemplet äger rum före kundens verbalt 
uttryckta hälsning i tur 1. Nu kan man invända att det står kunden fritt att av-
böja ett erbjudande om service, och att sådana svar därför inte skulle behöva 
få en språkligt markerad form. Merritt påpekar att “the customer is not 
obligated to ratify the next stage of a bona fide service transaction; that is, he 
may defer any commitment to the selection decision stage (”No thank you, 
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I’m just looking.”) if he wishes” (1976a:57). Capone (2005:1364f), däremot, 
argumenterar för att “I’m just looking around”, detta kanoniska negativa svar 
från kunder i butiker, inte behöver tolkas som ett indirekt sätt att avböja ett 
erbjudande. I stället för att vara ett avböjande, ska det kanske tolkas som ett 
mellanting mellan “No, thanks” och “Yes, please”. Det är nämligen, enligt 
Capone, inte ovanligt att biträdet, efter att ha hört svaret, håller sig kvar nära 
kunden på respektfullt avstånd och utan att inleda ett samtal, redo att hjälpa 
till om kunden så önskar. 

Även om min analys av yttrandeparen ger en trovärdig förklaring till 
kundens samtalsbeteende är det fortfarande gåtfullt att kunden, en alldaglig 
medelålders man, lägger ner så pass mycket möda på att förklara sig inför 
biträdet. Alternativa tolkningar av den situationella, sociala kontexten finns 
givetvis. Det är t.ex. möjligt att kunden initialt haft ett ärende, när han öpp-
nar samtalet med hälsningen hej hej, men sedan hejdat en impuls att fråga 
om råd, varför han i stället meddelar att han bara går omkring. Att han visar 
upp sin bok kan då vara ett försök att rädda ansiktet. Man kan också erinra 
sig Schank & Abelsons påpekande att individer kan vara utrustade med 
script som är ytterst personliga, och att personliga script inte alltid är mål-
orienterade (1977:63ff.). 

Vid sidan av ”närvaro i serviceområdet” finns annat som kan tolkas som 
ett tyst erbjudande om hjälp, t.ex. att biträdet närmar sig kunden och söker 
ögonkontakt, som i Exempel 107, där kunden står några meter utanför info-
disken när biträdet kommer fram mot henne: 

Exempel 107. Bokhandeln 032 (kat. 1). K= kvinna ca 30 år. 
Samtalstid: 00:06. 
B: GÅR FRAM MOT EN KUND   
K: ja håller på å väntar hon ska in på lagret 
B: jaha ja då så  
K: hon hittar inte de här  
B: nä nä  

Sådan uppsökande verksamhet tycks vara något biträdet ägnar sig åt bara om 
hon misstänker att kunden stått och väntat ett tag på att bli hjälpt. 

7.4 Användningen av hövlighetsuttryck 
I det här avsnittet redovisas helt kort först kundernas bruk av artighetsuttryck 
och sedan biträdets bruk, som inte är särskilt frekvent. Tonvikten ligger vid 
hövlighetsuttryck som avslutningsmarkörer – och i nästa avsnitt (7.4.2.1) 
frånvaron av sådana. Hälsningsuttryck har redan behandlats, i avsnittet om 
samtalsöppningar (7.3). 
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7.4.1 Artighetsuttrycken tack och varsågod 
I bokhandelsmaterialet är tack vanligare i kundernas än i biträdets yttranden. 
Det förekommer mer frekvent som ensidig artighetsfras, dvs. i turer som inte 
föregås eller följs av turer där tack eller varsågod förekommer. Kunderna 
tackar i 35 samtal. Som man kan se i Tabell 31 är det framför allt i servic-
möten där biträdet utför servicehandlingar vid sidan av den verbala aktivi-
teten som kunderna tackar. Det gäller både förekomsterna i andelen samtal 
och det relativa antalet förekomster, i jämförelse med servicemötena som 
enbart består av verbal aktivitet. 

Tabell 31. Förekomst av interjektionerna tack och varsågod i 35 (av 52) bokhandels- 
och bokklubbssamtal 
Interjektioner Servicemöten där biträdet utför 

servicehandlingar utöver den 
verbala aktiviteten* 

Servicemöten med enbart 
verbal aktivitet** 

 Biträde Kund    Biträde Kund 
tack/tackar 13 35  4  5  
varsågod  7 –   1 –   
Summa 20 35  5  5 
* Förekomster i 29 (av 41) samtal 
** Förekomster i 6 (av 11) samtal 

I de flesta samtal där tack förekommer är det i samband med att samtalet 
avslutas (se Tabell 32). Det gäller också biträdets tack, som när det före-
kommer oftast är en kvittering på kundens tack.77 Biträdet tackar i 15 samtal, 
och det finns inget samtal där biträdet ensam säger tack (eller varsågod). För 
biträdets del är andelen tack oberoende av om hon enbart har samtalat eller 
om hon också har utfört en servicehandling.  

Biträdet är tämligen sparsam även med frasen varsågod. Hon säger aldrig 
varsågod som svar på att en kund har tackat för informationen eller service-
mötet. Den enda förekomst som finns i ett servicemöte med enbart verbal 
aktivitet är när biträdet ger responsen jaså jaha varsågod till kunden som 
meddelat att han ”bara går omkring” (Exempel 106). I övriga fall använder 
hon varsågod i anknytning till servicehandlingar, som när hon överräcker ett 
objekt eller när hon ledsagar kunder för att titta på något speciellt i butiken 
(varsågod här borta i hörnan då så ska vi se). 

7.4.1.1 Frånvaro av artighetsuttryck 

Ett mönster är att biträdet inte använder artighetsuttrycket varsågod i situa-
tioner där biträdet föreslår kunden att titta vidare på egen hand, utan i stället 
visar artighet genom att använda ett uttryck med modalverb, t.ex.: ja (.) ja:: 
                          
77 Kunderna använder till skillnad från biträdet också utbyggda tackfraser som tack(ar) så 
mycke, tack ska du ha, tack för hjälpen, tack i alla fall och tack så hjärtligt tack. 
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(.) då kan du titta där, eller uttrycker sig mer indirekt: de kanske går bra å 
stå här å titta (riktat till en äldre man som går med käpp). Med sådana in-
lindade konstruktioner visar biträdet artighet genom att inte tränga sig på och 
inkräkta på kundens frihet och handlingsutrymme. Artighetsmarkören varså-
god används heller inte i samband med att biträdet lämnar över medlemskort 
till nyblivna bokklubbsmedlemmar och förklarar betalnings- och lånerutiner. 
I de fyra bokklubbssamtal där pragmemet ’uppmaning att betala i kassan’ 
ingår, realiseras det i påståendeform, i några fall på liknande sätt som i det 
förra exemplet, med handlingsverbet betala modifierat av kan och får:  

− B: så där där så betalar du i kassan (xxx) (så kvitterar dom) på den 
där (019) 

− B: så där å då kvitterar dom därnere å så får du börja me en bok där 
(029) 

− B: sådär då får du börja me en bok så kvitterar dom på den nere i 
kassan (021 band 2) 

− B: här då kan du- (.) får du betala i kassan så får du den där boken 
(003 band 2) 

Imperativform är svår att tänka sig i yttranden av detta slag, också om upp-
maningen mildrades av en artighetsmarkör (i analogi med tandläkarens till 
erbjudande förklädda order: ”Varsågod och skölj!”). Givetvis ska den som 
vill bli medlem betala, men att bli medlem är frivilligt; dessutom kan den 
potentiella medlemmen ändra sig på väg till kassan. 

Att biträdet är sparsam även med andra hövlighetsuttryck blir synligt 
framför allt i samtal med komplikationer. I de tiotal fall där efterfrågade 
varor inte ingår i utbudet eller inte finns för tillfället, hör artigt beklagande 
uttryck inte till mönstret. I ett fall förekommer tyvärr (Exempel 104), och i 
ett samtal (Exempel 121) använder biträdet uttrycket ja e ledsen. 

Ursäkter förekommer annars inte. Avsaknaden av sådana visas särskilt 
tydligt i ett samtal ur kategori 4, Exempel 108, där det uppstår en konflikt 
mellan kunden och biträdet. Konflikten bottnar i att kunden anser att butiken 
felat, dvs. samma typ av konflikt som i fallet med Daimkunden i Konsum-
butiken (se 5.5.1). Misshälligheten etableras redan i det första yttrandeparet. 
Kundens initiala uppträdande röjer viss irritation, när han håller upp en 
medhavd penna framför biträdet och säger: motsvarande blyertspenna finns 
den här? Kunden har av ett biträde i kassan blivit hänvisad till infodisken 
med sin fråga. Eftersom pennor inte tillhör infopersonalens ansvarsområde, 
utan kassapersonalens, hänvisar biträdet nu kunden tillbaka: mm de har dom 
nere i kassan blyertspennor. För en kund som inte är insatt i butikens interna 
organisation, kan sådant agerande uppfattas som byråkratisk förskansning 
(Lysgaard 1972:87ff), dvs. att den anställda vägrar befatta sig med uppgiften 
(’det är inte mitt bord’). Biträdets ovilja att svara blir särskilt svårförståelig 
när hon befinner sig under en skylt med texten ”Information”. Kundens 
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negativa reaktion visar sig i att han uttrycker sig spydigt och ler/grimaserar: 
ja: dom skickade mej hit (.) så de e inte så stor mening å gå tillbaks dit. I 
detta samtal har parterna lika stor del av talutrymmet, men båda försöker 
dominera interaktionellt (genom att inte vänta på sin tur, och genom att 
använda ökad röstvolym i ett av yttrandeparen), såväl som genom att styra 
samtalets innehållsliga inriktning. I den första halvan av samtalet försöker 
båda hålla fast vid sitt perspektiv och sätt att prata om problemet. Kunden 
avgår med segern genom att använda ironi: jaha så de går inte? Biträdets 
respons, nä ja vet ingenting, bemöter han med fortsatt ironi: ett fnysande 
skratt och ett instämmande ja, sagt med skrattröst. Inför dessa ansiktshot 
väljer biträdet att ändra sitt agerande, och lämnar disken. Problemet löser 
hon genom att lämna över kunden till en kollega. 

Exempel 108. Bokhandeln 010, band 2 (kat. 4). K= man ca 55 
år. B2= Kvinna ca 30 år. Samtalstid: 00:37. 
K: VISAR EN MEDHAVD PENNA motsvarande blyertspenna finns 
den här? 
B: mm de har dom nere i kassan [blyertspennor GÖR EN GEST 
MOT KASSAN 
K:            [ja: dom skickade mej hit 
(.) så de e inte så stor mening [å gå tillbaks dit 
LER/GRIMASERAR 
B:             [nä:hä men de e [de e dom 
som har hand om» 
K:                  [jaha 
B: »dedär så ja [vet ingenting- 
K:        [så de går inte? 
B: nä ja vet ingenting [om pennorna där nere så-  
K:    [SKRATTAR OCH FNYSER ☺ja☺ 
B GÅR IVÄG MOT KASSAN OCH KUNDEN FÖLJER MED 
K: ja de e ingen mening me att ja går fram å tillbaka å   
   [får höra att ja ska- HARKLAR SIG 
B: [nä: 
B: TILL B2 vet du om de finns nån sån här blyertspenna 
som liknar den [här? 
K:         [+Cross+ (.) nä den ska inte likna [+de 
ska va exakt den pennan+  
B:                    [+jaså 
du ska ha Cross+ ja vi har haft Cross förut de vet ja 
K: de ska va den [pennan» 
B:         [ja: 
K: »ja undrar om blyertspennan [finns 
B: TILL B2           [Johan har skickat fram 
kunden till information 
B2: ja ska gå å kika eh i skåpet 
B: ja: 
B2 GÅR MOT KASSAN OCH KUNDEN FÖLJER EFTER 

Biträdet ber inte kunden i Exempel 108 om ursäkt, och hon kommer inte 
med någon förklaring. Till skillnad från kassabiträdet väljer hon inte heller 
att se saken från kundens perspektiv och ta på sig skulden på så vis. Det är 
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inte överraskande, i mötet med denna kund, som själv beter sig konstant 
oartigt. Även sedan biträdet gått kunden till mötes genom att visa upp en 
möjlig lösning på problemet, yttrar han sig ansiktshotande. Efter biträdets 
fråga till kollegan (vet du om de finns nån sån här blyertspenna som liknar 
den här?), anmärker han på hennes ordval: Cross (.) nä den ska inte likna de 
ska va exakt den pennan. (Först nu nämner han pennans namn, och biträdets 
svar: jaså du ska ha Cross ja vi har haft Cross förut de vet ja, avslöjar att 
hon har kännedom även om pennor, vilket hon tidigare förnekat.) Men bort-
sett från det faktum att just denna kund knappast inbjuder till artigt bemötan-
de, kan man konstatera att konventionen i bokhandeln inte kräver artighets-
markörer av biträdet i någon större omfattning. Det kan förklaras av att 
biträdet agerar i en expertroll, och som sådan delar med sig av sitt kunnande. 
Det kan också förklaras med att kopplingen till försäljning är indirekt, eller 
obefintlig. Betalning sker på en annan plats i butiken, och eventuella köp-
beslut fattar kunden vanligen på egen hand. I bokhandeln är det kommer-
siella draget inte lika utpräglat som t.ex. i en matbutik. 

7.4.2 Hövlighetsuttryck som avslutningsmarkör 
Det finns inget mönster av formella samtalsavslutningar i bokhandelsmateri-
alet, och en femtedel av samtalen innehåller inga formella avslutnings-
markörer över huvud taget. Beträffande artighetsuttrycken så förekommer 
utbyte av sådana t.ex. bara i mindre än hälften av samtalen (18 av 52). I hela 
materialet finns bara ett samtal där biträdet är ensam om använda ett artig-
hetsuttryck (varsågod) i avslutningssekvensen. Det är när hon ger tillbaka en 
minneslapp till en kund. Som Tabell 32 visar förekommer ensidiga artighets-
uttryck betydligt oftare hos kunden, i bokhandelssamtalen, inte i bokklubbs-
samtalen. 

Tabell 32. Användningen av ömsesidiga/ensidiga hövlighetsuttryck i 
avslutningssekvenser (i 52 samtal) 
Förekomster Bokhandeln 

 (37 samtal) 
Bokklubben 
 (15 samtal) 

B-initierat utbyte av artighetsuttryck 
Artighetsuttryck bara i B:s tur 
B-initierat utbyte av avskedshälsning 
Avskedshälsning bara i B:s tur 

 4 
 1 
– 
– 

 2 
– 
– 

 1 
K-initierat utbyte av artighetsuttr. 
Artighetsuttryck bara i K:s tur 
B-initierat utbyte av avskedshälsning 
Avskedshälsning bara i K:s tur 

 7 
12 

– 
 1 

 5 
 1 
 1 
 1 

Avskedshälsningar förekommer bara i några enstaka fall. Ensidiga sådana 
förekommer efter utbyte av artighetsuttryck. Ett enda samtal, Exempel 109, 
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avslutas med utbyte av avskedshälsning. I det samtalet, som ingår i kategori 
2, utbyggda rutinsamtal, har en bokklubbskund haft ett långt samtal med bi-
trädet kring sitt val av lånebok.  

Exempel 109. Bokklubben 020 (kat. 2). K=kvinna, ca 60 år. 
Samtalstid: 04:16.  
[---] 
K: å sen e de så (xxx) när ja kommer till Visby på 
semestern då kan ja byta 
B: ja då kan du byta där ja just de 
K: å de gjorde ja 
B: e ni på- i Visby på semestern 
K: ja vi brukar alltid åka dit 
B: jaha jaha EN ANNAN KUND VÄNTAR 
K: så de e jättebra 
B: ja ja ja de e de  
K: ja hej då 
B: hej 

Det är kunden som tar initiativ till att avsluta samtalet genom att säga ja hej 
då (besvarat med hej från biträdet). Strax dessförinnan har en väntande kund 
dykt upp, vilket kan vara en förklaring till biträdets svaga uppbackning i den 
relationellt orienterade sekvens som föregår avslutningen. På kundens initi-
erade småprat om sin semestervistelse, ger biträdet visst gehör (e ni på- i 
Visby på semestern, utan frågeton), men i biträdets föregående tur (ja då kan 
du byta där ja just det) och turerna därefter (jaha jaha och ja ja ja de e de) 
bemöts småpratet med responser som inte kan ses som fortsättningssignaler. 
Kanske är det frånvaron av uppbackningar som resulterar i kundens avskeds-
hälsning, hej då. 

7.4.2.1 Samtal utan formella avslutningsmarkörer 

Några samtal finns det som avslutas med andra slags avslutningsmarkörer än 
hövlighetsuttryck (t.ex. å::kej, ja de e bra eller ja de var de), men förvånans-
värt många samtal i bokhandeln (11 st.) avslutas utan formella avslutnings-
markörer. Det kan bero på att ingen av parterna riktigt vet om samtalet är 
färdigt (jfr 7.2), men får nog ändå tas som intäkt för att avslut helt enkelt inte 
är så viktigt att markera i alla situationer, t.ex. för att det inte står kunder i 
kö. I en del fall tar samtalen bara slut, som Exempel 110. 

Exempel 110. Bokklubben 029 (kat. 1). K=kvinna, ca 40 år. 
Samtalstid: 02:13. 
[---] 
B: sen kan du sätta den den där brickan där PEKAR 
K: mm 
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Det är troligt att det i en del kundmöten försiggår icke-verbala samtalsavslut-
ningar, minspel t.ex. och subtila kroppsrörelser som inte syns på filmen, dvs. 
sådant som får den här typen av samtalsavslutningar att verka mindre 
abrupta i samtalssituationen än de ger intryck av när de presenteras i tran-
kriberad form här. I en del fall kan avslut också signaleras med prosodiska 
medel, som i Exempel 111, där biträdet inleder sin avslutningstur med emfas 
och stigton (ja ja:: men nu …) och avslutar med fallande ton (… nu kan du 
börja närsomhelst). Kunden, som med den föregående turen (ja jo men e-) 
antyder att hon vill ha mer eller annan information än hon fått av biträdets 
föregående svar (ja:: sen håller den på till sista augusti), har öppnat samtalet 
genom att be om en broschyr. Att biträdet använder avslutningsprosodi, och 
att hon väljer att uppfatta kundens avbrutna fråga som en begäran att repa-
rera sitt föregående svar, kanske är ett sätt att meddela ointresse för att ge 
detaljerad information om sådant som står att läsa i broschyren. 

Exempel 111. Bokklubben 008, band 2 (kat. 1). K= kvinna, ca 
65 år. Samtalstid: 00:18. 
[---] 
K: de kan man börja me när som helst då? 
B: ja:: sen håller den på till sista augusti 
K: ja jo men e- 
B: ja ja:: men nu nu kan du börja närsomhelst 

Vanligare än sådana abrupta slut är dock att det finns innehållsliga aspekter 
som signalerar avslut, t.ex. att biträdet hittar en efterfrågad bok och säger ja 
(.) där ligger den till kunden som följt med henne. Det kan också förhålla sig 
så att biträdet just inte tror sig kunna göra mer för kunden i en viss fråga, 
som Exempel 112, där biträdet inte kan ge definitivt besked om när en bok 
kommer som pocket.  

Exempel 112. Bokhandeln. 011, band 2 (kat. 1). K= man, ca 25. 
Samtalstid: 00:16 
[---] 
B: ja (.) så du får vänta 
K: hmm (.) de e inge annat å göra 
B: ne::j (.) men de e ju möjligt att han kommer i höst då 

En återkommande situation där det propositionella innehållet skapar en 
naturlig avslutning på samtalen är när kunden får förslag om att leta vidare 
på egen hand, som i Exempel 113. 

Exempel 113. Bokhandeln 026 (kat. 2). K= kvinna, ca 55 år. 
Samtalstid: 01:53. 
[---] 
B: du kan ju titta (xxx) 
K: ja ja ska titta litegrann i den 
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Det förekommer också att kunden initierar avslut på liknande vis: mm då kan 
ja titta själv. Dock fungerar inte alla realiseringar av pragmemet ’förslag om 
att leta vidare på egen hand’, eller motsvarande yttranden från kunden, som 
en samtalsavslutning. Det visar Exempel 114, ett samtal ur kategori 4, samtal 
med komplikationer som kräver interaktivt extraarbete. Samtalet öppnas med 
att kunden säger: får vi fråga nån som e bra på barnböcker (.) ungdoms-
böcker? Kunden (K), som har den potentielle unge läsaren (K2) med sig, får 
en rad bokförslag av biträdet. När K viskar något åt pojken skakar denne på 
huvudet bakom biträdets rygg. Det visar sig att kunden har en viss bok i 
åtanke, men om den kan hon inte erinra sig mer än att den ligger på en 
engelsk topplista och att den recenserats samma dag i en av morgon-
tidningarna. Strax därpå börjar K försöka avsluta samtalet (vi kikar lite här 
de e här vi ska leta i alla fall), men biträdet, som inte blivit klar över vilken 
bok kunden syftar på, fortsätter att ge boktips. Mestadels riktar biträdet sig 
då direkt till K2. 

Exempel 114. Forts på bokhandeln 024, band 2 (kat. 4). 
K=Kvinna, ca 50 med K2=pojke 14. Samtalstid: 02:57 
[---] 
→K: nä ja förstår att de e svårt å få reda på en bok så 
(.) vi kikar lite här de e här vi ska leta i alla fall 
B: ja TILL K2 om du e intresserad av ishockey så e dom 
här väldigt bra PEKAR MOT HYLLAN 
K2: ja:: 
→K: jaha vi kikar lite här då 
→B: ja de e här som ni ska titta (.) TAR UT EN BOK UR 
HYLLAN å så den här guldjakten då 
K2: mmm 
→K: +vi kikar lite här+ 
B: ja (.) de de e en hel del nya här 
K: hmm 
B: TAR UT EN BOK UR HYLLAN om guld- elefantguld (.) den 
här har fått bra kritik 
K: TILL K2 läs på baksidan 
B: å sen har han kommit me en ny också (.) VISAR BOKEN 
den här (.) de e en känd författare (.) så frågan e va du 
tycker om å läsa 
K2: °ja° 
B: om spöken kanske men de kanske e lite (xxx) lätt för 
dej (.) har du läst Mankells böcker då (.) TAR UT EN BOK 
UR HYLLAN de e deckare °dom e väldigt omtyckta° 
K: °mm° 
B: dom e mycke spännande 
K2: ja ja har inte läst nån 
B: nä (.) å likaså dom här (.) dom finns i pocket dom 
första 
K2: °ja° 
B: de e också en sån här känd författare °som e 
spännande° 
K2: mm 
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→B: men de e här du ska titta 
→K: de e här vi ska leta 
B: ja: 
→K: vi letar här +tack för hjälpen+ 
B: tack 

Pragmemet förekommer två gånger i samtalet, och som varianter hos kunden 
(’begäran om att leta vidare på egen hand’) hela fem gånger. Den tredje 
gången det förekommer hos kunden är det prosodiskt markerat med ökad 
röstvolym: +vi kikar lite här+. Upprepat så många gånger har detta pragmem 
förlorat i styrka som avslutningssignal. Samtalet tar slut först efter att kund-
en dels betonar pronomenet (vi letar här), dels tar till starkare röst och en 
tydlig avslutningsfras (tack för hjälpen). Då finner biträdet för gott att av-
sluta, med ett tack. I detta samtal visar sig alltså biträdet ha övertaget genom 
att vara den som har rätten att avsluta samtalet. Kunden har initialt bett om 
expertishjälp (får vi fråga nån som e bra på barnböcker (.) ungdoms-
böcker?), och därmed kanske förhandlat bort rätten att bestämma över 
samtalets utveckling under konsultationen. 

7.5 Kundtilltal 
När kunden tilltalas direkt (i 37 av samtalen) används så gott som alltid du-
tilltal. I ett fall, Exempel 115, förekommer ett ni, som biträdet uttalar med 
svag röst. Kunden, en ung man, har öppnat samtalet med den högtidligare 
hälsningsfrasen godda. 

Exempel 115. Bokhandeln 022, band 2 (kat. 1). K=man, ca 25 
år. Samtalstid: 00:30 
K: godda 
(1.0)  
K: äh (.) kopiera de hära skulle ja vilja göra 
B: jha 
(4.0) B STUDERAR K:S ORIGINAL 
B: ett? 
K: ett °ex ja° 
(PAUS) B GÅR OCH KOPIERAR 
B: dä::r hh två kronor som °ni° betalar i kassan då 
K: tack °ska du ha° 

Efter sin (obesvarade) hälsning byter kunden till en mer vardaglig stilnivå. 
Efter ett tvekljud framför han sitt ärende, utan artighetsmarkörer (kopiera de 
hära skulle ja vilja göra). Biträdet svarar med en begäran om precisering. 
Hennes turer består av en respons (jha) och en minimal fråga om hur många 
ex han vill ha (ett?). Därigenom undviker biträdet direkt tilltal. När ärendet 
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är utfört säger biträdet dä::r vid överräckandet. Även prisuppgiften uttrycks 
korthugget, och utan artighetsmarkörer: två kronor. Den följs av en upp-
lysning om att betala i kassan, och här väljer biträdet ni-tilltal: som °ni° 
betalar i kassan då. Tilltalsordet kan vara valt för att svara mot kundens 
hälsningsfras, men det kan också tolkas som ett kollektivt ni (dvs. ”ni kunder 
betalar i kassan”). Och kanske uppfattar kunden det så, eftersom han nu 
avslutar med du-tilltal: tack ska du ha. 

I kassamaterialet förekommer du-tilltal i vartenda samtal. Att så inte är 
fallet i bokhandeln kan förklaras av att många samtal förs kring topiker som 
inte involverar kunden (se t.ex. Exempel 95 och Exempel 97, om böcker av 
Lundell och Einhorn). Det är annorlunda i samtal där kunden förväntas göra 
någonting, inbegripet att svara på frågor. Biträdet använder t.ex. du-tilltal i 
alla bokklubbssamtal utom ett. I undantaget (det ultrakorta Exempel 96) an-
vänder biträdet icke-tilltal: ja de går bra de ja. Samma konstruktion före-
kommer i Exempel 106, kunden som ”bara går omkring”, och jag tolkar det 
där som en parafras till det varsågod som också förekommer i samtalet, inte 
som uttryck för en strategi att undvika tilltal. Däremot säger den relativt 
stora andelen samtal utan direkt tilltal (14 samtal) kanske ändå något om bi-
trädets förhållningssätt gentemot kunden: samtalen blir inte onödigt person-
liga (se vidare 7.6). Ändå använder biträdet direkt tilltal betydligt oftare än 
kunden. Proportionerna i antal förekomster av du är 196 i biträdets yttranden 
mot 27 i kundens yttranden.78 Det är alltså ca sju gånger vanligare att biträdet 
använder direkt tilltal än att kunden gör det. 

Något samband mellan icke-tilltal och kundernas ålder finns inte. 

7.6 Relationellt orienterade samtalsinslag 
Att döma av mina inspelningar är bokhandeln inte ett ställe dit man går som 
kund för att umgås genom en stunds socialt prat, utom möjligen som bok-
klubbsmedlem. Som framgår av Tabell 33 är flertalet bokhandelssamtal sak- 
och uppgiftsorienterade; elva av 52 samtal (ca 21 procent), innehåller rela-
tionellt orienterade samtalssekvenser. Hälsningar och avskedshälsningar är 
inte medräknade i tabellen och behandlas inte i det här avsnittet. 

I bokhandeln genererar komplikationer i samtalen inte relationellt tal (se 
Bilaga 6). Flest relationella samtalsinslag, och längst sådana sekvenser, fin-
ner man i bokklubbssamtal där kunden vill ha hjälp att välja ny lånebok, och 
biträdet och kunden är bekanta sedan tidigare. Att värdeomdömen och per-
sonliga reflektioner kommer till uttryck i samband med val av böcker be- 
 

                          
78 Av dessa finns 80 förekomster i biträdets yttranden i bokhandelssamtal (mot 9 i kundens). 
Du-förekomsterna är alltså flest i bokklubbssamtalen. Det finns t.ex. 35 förekomster i ett av 
dessa, ett samtal som är 6 minuter långt. 
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Tabell 33. Antal samtal med och utan sekvenser av relationellt tal i bokhandels-
/bokklubbssamtalen 
Samtalstyp 1. Rutin- 

samtal 
2. Utbyggda 
rutinsamtal 

3. Samtal 
med kompli-
kationer som 

löses på ett 
rutinartat sätt 

4.  Samtal 
 med kompli-
kationer som 
kräver inter-
aktivt extra-

arbete 

Totalt 

 Med Utan Med Utan Med Utan Med Utan   
Betjänings-
samtal 

– 12 3 – 2 7 3 10 37 

Informa-
tionssamtal 

– 9 3 – – 2 – 1 15 

Totalt – 21 6 – 2 9 3 11 52 

traktar jag som en del i transaktionen i såväl bokklubbs- som i bokhandels- 
samtalen, eftersom det är ett led i att nå syftet med servicemötet för båda 
samtalstyperna. Av vissa samtal framgår att biträdet dessutom kan ha an-
vändning för kundens åsikter i möten med kommande kunder, som ett sätt att 
skapa sig en bild av de delar av bokbeståndet hon själv inte hunnit läsa. En 
samtalspassage som den i Exempel 116, ett bokklubbssamtal om Mankell-
romanen Pyramiden, har jag därför inte karakteriserat som relationellt orien-
terad, trots att den har starka relationella inslag. (Den handlar om vad biträd-
ets dotter tyckte om boken.) Däremot betraktar jag det som relationellt tal 
när kunden strax därefter övergår till att prata om sina egna många olästa 
böcker. Det är markerat i fetstil i transkriptionen, liksom motsvarande sek-
venser i de följande exemplen. 

Exempel 116. Bokklubben 028 (kat. 2). K= kvinna ca 70 år. 
Samtalstid: 01:45. 
[---] 
K: då ska vi se HARKLAR SIG va vi ska ha för bok här då 
(.) den här Pyramiden (.) ja ja- 
B: ja har du läst den? 
K: ja vet inte om ja har läst nån recension av den nej 
B: den- (.) ja Viveka min dotter har läst den hon sa att 
den var bra fast de e mycke som följer upp de gamla å man 
får se- 
K: ja just de så de var den ja 
B: ja får se varför han var så där lite strulig som han 
var innerst inne 
K: ojda: 
B: ja har du sett att den finns- B HAR HITTAT BOKEN 
K: ja den finns in- ja ni har mycke å ja som inte skull- 
ja har så mycke böcker  
B: ja 
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K: men så tänkte ja de e så många bra böcker ja måste 
vara me här också igen 
[---] 

Karakteriseringen av sekvenserna i Exempel 117 följer samma princip. 
Kundens responser på biträdets förslag (om en bok av Elsi Rydsjö) ser jag 
som transaktionellt orienterade, även om de låter som expressivt småprat 
(hörru Rydsjö då å allting hörru) och den senare responsen (hon e snäll 
tanten i alla fall) verkar vara en värdering som rör författaren som person, 
snarare än boken – en trolig tolkning är att kunden syftar på bokens förväntat 
oförargliga innehåll. Samtalssekvenser av denna typ, där biträdet bistår 
kunden i att fatta beslut, i det här fallet genom att backa upp kundens värder-
ingar, betraktar jag alltså som transaktionella. Annorlunda förhåller det sig 
med den påföljande samtalssekvensen. När biträdet tar initiativet att låta 
kundens återhållsamma respons på ett nytt förslag (en bok av Robin Pilcher) 
leda till en dialog om kundens personliga litterära preferenser, är det otvivel-
aktigt att det transaktionella talet har övergått i relationellt tal. Kunden på-
börjar något som kunde bli en narrativ, om hur hon blir retad av personer i 
sin närhet, men den topiken lämnas därhän. Biträdet fortsätter att tala om 
kundens boksmak, och komplimenterar kunden genom att säga: ja:: men du 
vill ju ha lite mer klass. En komplimang som denna visar på närhet mellan 
parterna, vilket också framkommer i kundens avskedshälsning: då så lille 
vän. 

Exempel 117. Bokklubben 003 (kat. 2). K= kvinna, ca 75 år. 
Samtalstid: 01:44. 
[---] 
B: men hä::r då VISAR EN BOK AV ELSI RYDSJÖ, ALLTING HAR 
SIN TID 
K: hörru Rydsjö då å allting hörru 
B: ja: 
K: hon e snäll tanten i alla fall 
B: ja ja 
K: å liten och lätt vi tar henne 
B: ja de här är ju den här Pilchers so::n som har skrivit 
en bok 
K: °ja° 
(2.0) 
B: (du e) misstänksam (om den där) 
K: ja just de 
B: nä de är som en vanlig sån här (.) som inte du gillar 
kanske en vanlig (.) kärleksroman SKRATTAR 
K: SKRATTAR [[☺du vet dom»  
B:     [[nä men du vill ju ha lite- 
K: »dom retar mig så säger dom fick dom varann på slutet☺ 
B: ja:: men du vill ju ha lite mer klass 
K: ja 
B: va ja förstår 
K: ja (.) då så lille vän tack ska du ha 
B: ja mm tack hej 
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Det hör till undantagen att biträdet tar ett initiativ som det i Exempel 117. Ett 
framträdande mönster är att biträdet ytterst sällan är den som initierar rela-
tionellt tal. Det sker i så få fall som två av drygt tjugo sådana sekvenser i 
hela bokhandelsmaterialet. I båda fallen sker det i mötet med en välbekant, 
äldre kvinnlig bokklubbsmedlem. Bekantskap sedan tidigare servicemöten 
märks särskilt tydligt i Exempel 118. I det samtalet är det inte transaktionen 
utan det personliga mötet som utlöser detta prat, och utdraget skulle kunna 
vara hämtat ur ett vardagssamtal, t.ex. ett samtal mellan två kunder. Det fort-
satta samtalet leder dock strax över till kundens aktuella bokval. Dialogen 
som visas i utdraget förlöper i ett påfallande snabbt tempo, med en för kund-
samtal ovanligt stor andel överlappande tal, från bägge parter. Det förstärker 
intrycket av vardagssamtal, men vid slutet av långa överlappningar är det 
biträdet som står tillbaka och låter den andra parten fortsätta sin tur.  

Exempel 118. Bokklubben 020 (kat. 2). K=kvinna, ca 60 år. 
Samtalstid: 04:16.  
K: hejsan 
B: hej hej(.) jaha: ja fundera på de ja har inte sett dej 
på så länge så tänkte ja= 
K: =va sa du? 
B: ja tänkte häromdan på dej ja har inte sett dej på så 
länge tänkte ja [e du inte me längre tänkte ja] 
K:              [a de beror på att ja har skicka min man] 
å å byta»  
B:  [ja:: sen e inte ja här varje da heller längre så att 
de e kanske därför som-] 
K: »[därför ja har jobbat så varje dag se::nt men nu 
börjar] ja trappa ne::r serru [så att ja tänkte-  
B:                            [jaha:: ja:: 
K: ja har sprungit här nästan ja hade tagit en bok å nu e 
den slut på två dar 
B: ja:: 
[---] 

Man kan också tolka det hastiga taltempot som ett uttryck för de samtalandes 
medvetenhet om att personligt relationellt tal som det i Exempel 119 inte 
överensstämmer med den institutionella samtalsnormen. I bokhandelsmate-
rialet finns inga exempel på småprat om vädret och liknande. Ej heller 
förekommer relationellt tal under vilket man kommenterar varorna eller 
transaktionsprocessen, dvs. en typ av tal med karaktär av utfyllnadsprat, när 
servicemötet lämnar utrymme för sådant. Det relationella tal som initieras av 
kunderna är i de flesta fall socialt identifierande eller tal som innebär själv-
presentation. Småpratet kan vara frikopplat från aktiviteten i bokhandeln, 
som när kunden pratar om sin förestående semester (Exempel 109) eller om 
sina många olästa böcker (Exempel 116). Det kan också vara aktivitets-
anknutet, som i Exempel 119. Där inleder en bokhandelskund en narrativ om 
sin systers bokklubbsmedlemskap och positiva syn på bokklubben, i sam-
band med att hon begär information om hur bokklubben fungerar. 
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Exempel 119. Bokhandeln 007, band 2 (kat. 4). K= kvinna, ca 
70 år. Samtalstid: 03:44. 
[---] 
K: ja ja tänkt- så här» 
B: ja ja: 
K: »om ja läs- ut en bok [min syst- 
B:       [ja då kommer du in å byter 
K: ja min syster har haft [en gång- 
B:        [ja ja °ja° 
K: hon predikar så gott om de här 
B: °ja: ja::° (men de)- ja: 
K: å så kom de en reklam om de här 
B: ja 
[---] 

Kunden i Exempel 119 har talsvårigheter och talar stackatoartat, men det är 
knappast det som föranleder biträdets minimala responser, som är fortsätt-
ningssignaler av påskyndande slag. Responserna här är helt olika de utbygg-
da responser hon gett tidigare i samtalet, i transaktionellt orienterade sek-
venser. Biträdets benägenhet att avstyra kunders småpratsinitiativ tas upp i 
avsnitt 7.6.2.  

7.6.1 Ansiktsrelaterat tal  
Innan jag går över till att analysera några inslag av relationellt tal med 
ansiktsräddande funktion, måste jag som bakgrund stanna upp vid en svår-
bestämd typ av samtalsbidrag. Det handlar om tal i samband med att biträdet 
ger förslag om andra inköpsställen, till kunder som frågar efter böcker som 
inte ingår i butikens utbud, vilket sker i Exempel 120 och flera andra samtal. 
Det är svårt att avgöra om denna företeelse ska räknas som transaktionellt 
eller relationellt orienterad kommunikation. 

Exempel 120. Bokhandeln 002, band 2 (kat. 3). K=man, ca 25 
år. Samtalstid: 00:16. 
K: hej (.) Guide Michelin har ni den? 
B: tror inte (.) över vilket-? 
K: Spanien 
B: näe (xxx) 
K: ja ja jaha 
→B: men hör inne på Travello mitt över gatan dom säljer 
ju bara guider [å sånt» 
K:             [ja ja 
B: »så dom kanske kan ha de 
K: ja  
B: dom har nog större utbud [än va vi har 
K:          [just de ja just de 
B: ja 
K: tack så mycke 
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Ur kundens perspektiv är biträdesförslaget (men hör inne på Travello …) 
transaktionellt, men ur biträdets är det mer relationellt, eftersom det är ett 
frivilligt samtalsbidrag som inte är kopplat till transaktionen i denna butik. 
När kunder själva frågar explicit om biträdet känner till några andra, 
tänkbara inköpsställen, märker man av kundernas sätt att fråga att kunderna 
är medvetna om att den typen av information inte ingår i biträdets plikter. 
Därför kunde biträdets förslag om konkurrenten på andra sidan gatan karak-
teriseras som relationellt tal, men det har jag inte gjort. Man kan ju också se 
det som ett inslag i biträdets uppgift att försöka lösa problem i samband med 
ett ärende (och därmed som ett uttryck för hjälpsamhet i en mer långsiktig 
försäljningsstrategi som innefattar gott anseende för butiken). 

I Exempel 121 söker kunden efter en bok om sällskapsdans, en bok som 
beskriver danssteg. Det är ett exempel på ett önskemål från kunden som 
bokhandeln inte kan tillgodose. Kunden frågar själv efter ett alternativt in-
köpsställe: vet du vem som kan tänkas ha de?, och fortsätter direkt med en 
ny fråga: de e ingenting som e nån storsäljare kanske eller? Kunden, en 
medelålders man, låter besvärad. Någonting är pinsamt eller känsligt i situa-
tionen. Kanske är det frågan om vem som kan tänkas ha boken, eftersom den 
andra frågan ger biträdet möjlighet att slippa besvara den första. Men mer 
troligt är att det är ärendet kunden finner genant. Med sitt tidigare yttrande, i 
en bisats, om att boken är tänkt som present, låter han förstå att det inte är 
han själv som behöver danslektioner. Efter den första av kundens båda 
frågor följer en inskottssekvens av relationellt tal. Först svarar biträdet med 
ett litet skratt (nä:: de e de inte de e sällan) och sedan utvecklar hon respons-
en till att bli ansiktsräddande för kunden (de händer ju att nån frågar efter 
de och men den vi hade de va balett å de e ju inte riktigt samma sak). 
Därefter besvarar hon den första frågan. Inskottssekvensen tyder på att 
biträdet har uppfattat att det är ärendet kunden är besvärad över. Det kan 
också nämnas att detta är det enda samtal där biträdet använder uttrycket ja e 
ledsen. Eventuellt skulle därför även det beklagande uttrycket karakteriserats 
som relationellt. 

Exempel 121. Bokhandeln 029, band 2 (kat. 3). K=man, ca 40. 
Samtalstid: 00:41. 
B: hej 
K: hej (.) har ni någon bok om da::ns? 
B: de e nog dåligt [me de 
K:                 [de e dåligt °me de° 
B: ja:: (.) ja tror (.) vi har haft nånting sånt GÅR MOT 
EN HYLLA OCH K FÖLJER EFTER (xxx) en sånhär stor som de 
inte finns nån kvar 
K: näe de här skulle vara en mindre bok som beskriver 
danssteg å int- 
B: [näe 
K: [(som ja skulle ge bort) som present 
B: ja (.) nä:: de har vi inte (.) ja e ledsen 
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K: ja åkej vet du vem som kan tänkas ha de? de e 
ingenting som e nån storsäljare kanske eller? 
B: nä:: de e de inte de e ☺sällan☺ 
K: ja å::kej 
B: °sällan° de händer ju att nån frågar efter de 
K: ja 
B: men den vi hade de va balett å de e ju inte riktigt 
samma sak 
K: näe de va annat de åkej 
B: de kanske (.)de finns en dansskola uppe vid Torngatan 
dom kanske- 
K: dom kanske säljer nånting (.) ja å::kej 
B: ja: 
K: tack ska du ha 

Ansiktsräddande relationellt tal i samband med ett mindre känsloladdat ären-
de finns i Exempel 122. Det är ett samtal ur kategori 3. I två av turerna 
uttrycker sig kunden på sätt som kan uppfattas som ansiktshotande mot 
honom själv. Även biträdets tur, egentligen borde du ta med dej äh (.) prov, 
kan uppfattas som ansiktshotande kritik. Kunden ska köpa en ny pappers-
rulle till sin fax och vet inte vilken storlek det ska vara. Han hade tänkt ta 
med sig den tomma rullen, men glömt den hemma. Kunden uttrycker irrita-
tion över detta, genom gestik. Biträdet säger några ansiktsräddande ord om 
att det är så det brukar vara när man ska komma ihåg något. Då framställer 
sig kunden på nytt i ofördelaktig dager, genom att avslöja sin tidigare expo-
nerade reaktion över glömskan: ja: ja ja svor men de kanske inte hördes hit 
men ja svor (xxx), berättar han, och avslutar med ett (ansiktsräddande) skratt. 
Varpå biträdet levererar sin ansiktsräddning nummer två: ja nä de hörde ja 
inte (.) näe, dvs. en artigt nedtonande respons. 

Exempel 122. Bokhandeln 026, band 2 (kat. 3). K = man 60. 
Samtalstid: 01:10.   
[---] 
B: egentligen borde du ta med dej äh (.) prov 
K: ja (.) de va de ja trodde ja hade men de hade ja inte 
B: näe 
K: den blev kvar (xxx) på hallbordet SLÅR FLERA SLAG MED 
EN PAPPERSRULLE MOT ENA HANDEN 
B: ja men så e de när man ska komma ihåg nåt (.) ofta (.) 
°skriver man en nota va man ska handla så ligger den kvar 
på bordet° 
K: ja: ja ja svor men de kanske inte hördes hit men ja 
svor (xxx) SKRATTAR 
B: ja nä de hörde ja inte (.) näe 
K: nä: jaha: 
[---] 

Ytterligare ett exempel på relationellt tal av biträdet med eventuellt ansikts-
räddande funktion finns i samtalet med kunden som ”bara går omkring” 
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(Exempel 106), som behandlades i samband med samtalsöppningar (se 
7.3.1).  

7.6.2 Avbrutet/ignorerat småprat 
Att biträdet behandlar relationella samtalsinslag som ovidkommande (t.ex. 
det om systerns medlemskap i bokklubben, i Exempel 119, eller Visby-
semestern, i Exempel 109) och på olika sätt markerar att sakfrågan står i 
fokus är ett återkommande drag i bokhandelssamtalen, och i ett par fall även 
i bokklubbssamtalen. Särskilt märkbart är det när biträdet är sysselsatt med 
att söka information för att kunna svara på frågor eller lösa problem i sam-
band med kundens ärende. Småpratsförsök som avbryts eller bara ignoreras 
av biträdet visas i Bilaga 7. Inpass om vem ska få en viss bok i present och 
varför, som i Exempel 123, är typiskt sådant som ignoreras. Tidigare i sam-
talet har kunden fått hjälp att hitta en utannonserad, men diskret exponerad 
bok om Egypten. Nu ställer hon en fråga om rabatt på boken, samtidigt som 
biträdet letar efter annonsen i en boktidning. Kunden börjar prata om sitt 
barnbarn just som biträdet hittat den, men avbryter sig själv (det är samma 
stackatotalande kund som i Exempel 119). Biträdet är koncentrerad på tran-
saktionen. Hon besvarar frågan om rabatten och ignorerar småpratsförsöket. 

Exempel 123. Bokhandeln 007, band 2 (kat. 4). K= kvinna, ca 
70 år. Samtalstid: 03:44. 
[---] 
K: de va nån rabatt som- 
B: ja de e väl men- HITTAR ANNONSEN här e den (.) här  
(3.0) 
K: jaha nu kän- nu tänker ja ge mitt barnbarn han börjar 
å läsa om-  
(2.0) 
B: ja den ko::star tvåhundraförtinie (.) den kostar de 
(.) även me den där kupongen då 
[---] 

Ett annat exempel på att biträdet är koncentrerad på ärendet är Exempel 124. 
Kunden söker efter en fågelbok för barn, som han tror sig ha sett i en annons. 
Biträdet letar utan att finna någon sådan i en boktidning, vilket här räknas 
som en komplikation som kräver interaktivt extraarbete (kategori 4). När bi-
trädet omsider blir varse att boken är tänkt för det lilla barnet, som mannen 
har med sig i barnvagn, föreslår hon som alternativ en pekbok med fåglar, 
trots initiativet från kunden, där han talar om barnets stora fågelintresse. 

Exempel 124. Bokhandeln 023 (kat. 4). K= man, ca 30 år, med 
barn i vagn. Samtalstid: 03:53. 
[---] 
B: sen har vi en där Titta på fåglar! 
(5.0) 



 
 

 

221 

B: Vid fågelbordet den e- 
(2.0) 
B: hur gammal e barnet? 
K: han e ett å -t halvt ☺han [tycker pippi-☺] 
B:          [jaha: men då] kanske han e- 
ja 
K: han tycker pippi [e jättekul] SKRATTAR  
B:             [ja::] 
B: de kanske finns nån sån här pe::kbok med fåglar 
(6.0) 
K: °han e mycke intresserad av pippi [☺faktiskt☺°] 
B:       [°ja:°] men de e 
klart den där kan man ju ha nytta av sen å vi::sa honom 
°lite fåglar° 
K: mm 
(6.0) EN RINGSIGNAL HÖRS 
Barnet: +de ringer+ 
K: °jaha° 
B: sen finns de ju pe::kböcker men de finns väl inte nån 
me bara fåglar tror ja 
K: nä ja tror vi nöjer oss me-  
B: ja:: 
K: spöket så länge 
[---] 

Nu är det inte givet att kunden avser att börja småprata om barnets special-
intresse. Sannolikt vill kunden i stället motivera sitt ärende, dvs. valet av en 
faktabetonad bok: just detta lilla barn är ovanligt försigkommet i sitt ornito-
logiska intresse! Men även med den pragmatiskt troliga tolkningen är kund-
ens förklaring: han tycker pippi e jättekul (följt av ett skratt) relationellt 
orienterad, till skillnad från biträdets påföljande tur: de kanske finns nån sån 
här pe::kbok med fåglar. När kunden upprepar sin förklaring: han e mycke 
intresserad av pippi faktiskt (med skrattande röst) ger biträdet dock relation-
ell respons – innan hon på nytt tar upp topiken pekböcker. Biträdet fäster 
alltså inget större avseende vid kundens relationella inpass, trots att kundens 
ansiktsräddande ensamskratt (Landqvist 2001:74ff) kan tolkas som vädjan-
den om relationell respons. 

Det mest utpräglade exemplet på biträdets sak- och uppgiftsorientering 
vid interaktivt mer krävande komplikationer är Exempel 125. Det visar tyd-
ligt att biträdet bara lyssnar efter information som hon behöver, i det här 
fallet för att identifiera en dagsaktuell bok om siden, som kunden frågat om. 
Samtalet innehåller en lång sekvens där biträdet först ställer frågor och sedan 
ger förslag, samtidigt som hon gör sökningar på datorn. Kunden är meddel-
sam och försöker vara till hjälp genom att nämna förlagets namn (vilket tro-
ligtvis inte underlättar datorsökningen). Kunden refererar också flera gånger 
till ett radioprogram där boken presenterats. Biträdet ger ingen eller minimal 
respons på denna del av kundens tal. Småpratet som avbryts och ignoreras är 
kundens två försök under denna långa sekvens att berätta att hon själv jobbat 
på Almgrens sidenväverier. Kunden i Exempel 125 talar mycket snabbt. 
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Exempel 125. Bokhandeln 005, band 2 (kat. 4). K=kvinna, ca 
75 år. Samtalstid: 02:07. 
K: hej  
B: hej  
K: ja hörde ett program på radio i morse (.) Siden Natur 
och Kultur har gett ut en bok som heter så skriven av Eva 
(xxx) nånting 
B: äh de e en roman va? 
K: °Natur och Kultur° nä: de e nog mera en 
dokumentatio::n för de handlade just om bland annat om 
hur de var på artonhundratalet Almgrens Sidenväveri ja 
jag har ju (xxx)- på trettititalet så jobbade ja [(.) 
B:                                               [+hette 
den bara Siden?+ 
K: ja:: °Natur och Kultur° å hon hette Eva om de va Berg- 
ja (.) men de stog- dom pratar om de ikväll igen på 
program ett på radio sjutton- de blir nitton å noll tre 
repris (.) den kanske just har kommit ut då 
B: SÖKER PÅ DATORN va hette va hette hon sa du? 
K: ja Eva Berg- 
B: Öhrlén näe: 
K: nä Eva Ber- °Natur och Kultur var de bokförlag° (.) 
Eva 
B: ja här står här står ja slog de på titeln då de kom 
inte upp men de har nog inte kommit ut än då 
K: de kanske inte har kommit ut 
B: nä 
K: eftersom dom pratar om de i radio   
B: ja: 
K: å de i kväll så- i samma dom pratade om de tio över 
tolv i dag te halv ett 
B: ja ja 
K: tjugo minuter prata [dom» 
B:     [ja 
K: »om denna bok och hur de var dom här kvinn[or-» 
B: SÖKER PÅ DATORN   [La::ng men 
de e ju en bok Siden och sammet 
K: »som satt å vävde siden då den hette Siden och dom 
jobbade ja har ju själv jobbat vid Almgrens [på 
administrationen- 
B:               [ja:: (.)°ja° 
de finns ingenting som heter varken Eva eller nånting 
K: °mycke märkligt° 
[---] 

För kunden är förmodligen de egna arbetserfarenheterna från ett sidenväveri 
en nog så viktig aspekt i sammanhanget, men för biträdet är det irrelevant. 
Hennes upptagenhet vid att lösa problemet lämnar inget utrymme för rela-
tionellt tal, men heller inte för transaktionellt tal som saknar omedelbar rele-
vans, som kundens upplysningar om radioinslaget om denna bok. Det är trol-
igt att biträdet tolkar även det senare som relationellt orienterade samtals-
bidrag. 
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7.7 Sammanfattning 
Bokhandelsbutikens fysiska utformning, med en tydligt utmärkt informa-
tionsdisk, inbjuder kunden att vara den som tar kontakt. I flertalet samtal är 
det också kunderna som börjar den verbala interaktionen, men det gäller 
även de samtal som öppnas när biträdet befinner sig strax bredvid eller en bit 
ifrån disken. 

En hälsningsritual hör inte till det dominerande interaktionsmönstret. För 
kundernas del är tendensen att de hellre öppnar direkt med en fråga än med 
en hälsning. När biträdet öppnar samtalen sker det antingen med ett hej eller 
direkt, med en realisering av pragmemet ’erbjudande om hjälp’. Explicit er-
bjudande om hjälp förekommer inte i situationer där biträdet befinner sig 
bakom disken, men i övriga avseenden tycks iscensättningen med informa-
tionsdisken inte inverka på samtalsöppningarnas form. I vissa fall har icke-
verbala drag, exempelvis blickkontakt, samma funktion som ett explicit er-
bjudande om hjälp. 

Något mönster av formella samtalsavslutningar finns heller inte i bok-
handelsmaterialet. En femtedel av samtalen avslutas utan formella avslut-
ningsmarkörer. Att kunder bara undantagsvis står och väntar på att få hjälp 
är en förklaring till att det inte är så viktigt att markera avslut på ett tydligt 
sätt. En annan förklaring kan vara att samtalsparterna inte alltid vet om sam-
alet är slut eller inte. När det gäller samtalsstrukturen finns inget förutsägbart 
mönster i samtalens sekventiering, vilket i sin tur är en effekt av att samtalen 
sällan följer på förhand givna aktiviteter, eller topiker. 

Frekvent användning av artighetsuttryck är inget som kännetecknar sam-
talen i bokhandeln. Till mönstret hör att biträdet inte använder artighets-
uttryck i situationer när hon (inlindat) uppmanar kunden att betala i kassan 
eller när kunden får förslag om att titta vidare på egen hand. Ömsesidig an-
vändning av artighetsuttryck förekommer i mindre än hälften av samtalen. 
Artighetsuttryck är vanligare i kundernas än i biträdets yttranden. Kunderna 
tackar företrädesvis i servicemöten där biträdet utför servicehandlingar vid 
sidan av den verbala aktiviteten.  

Du-tilltalet ersätts av icke-tilltal i en relativt stor andel av samtalen. Det är 
dock knappast fråga om undvikande av tilltal, utan kan förklaras av att 
många samtal förs kring topiker som inte involverar kunden, t.ex. boktitlar. 
Det finns inget samband mellan icke-tilltal och kundernas ålder. 

Relationellt tal är tämligen sällsynt i bokhandelsmaterialet. Det före-
kommer i ungefär 1/5 av samtalen, och bara i några enstaka fall är det initi-
erat av biträdet. De flesta förekomsterna finns i bokklubbssamtal där biträdet 
samtalar med en bekant kund om dennes val av lånebok. Då är inte värder-
ingar och reflektioner som rör böcker inräknade, eftersom sådant karakteri-
serats som transaktionellt tal. 

Topikerna i de relationella inslagen rör inte element i transaktionen utan 
företrädesvis topiker som är socialt identifierande för kunden. Småprat om 
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väder och andra allmänna ämnen förekommer inte alls. Överlag visar biträd-
et en tendens att avvisa småpratsförsök till förmån för transaktionellt tal, 
framför allt i samband med att hon söker information för att hjälpa kunden 
med ett ärende. Det är särskilt märkbart i samtal med komplikationer, som 
sällan genererar småprat. Däremot ägnar biträdet i vissa, för kunden känsliga 
situationer utrymme för relationellt tal med ansiktsräddande funktion. 



8 Diskussion 

Huvuddelen av detta kapitel ägnas åt jämförelser mellan resultaten i kapitel 
5–7. Resultaten sätts i relation till andra studier, och i tillämpliga delar görs 
jämförelser även med resultaten från den historiska delstudien. Kapitlet in-
leds med en diskussion om relationellt orienterat tal och om kategoriseringen 
transaktionellt – relationellt tal.  

8.1 Relationellt kontra transaktionellt tal 
Min mamma pratade så mycket med expediterna i mataffärerna att vi tre 
söner vägrade följa med in, och väntade utanför medan hon handlade klart. 
Mest frågade hon onödiga frågor om biffen verkligen var bra, vilket den alltid 
var, vilket vi alltid påpekade. Vi förstod inte att hennes prat inte handlade om 
köttkvalitet utan om sociala kontakter. (Rasmusson 2005:170) 

Citatet av Ludvig Rasmusson, som var barn medan man ännu handlade över 
disk, visar hur sammanflätade de transaktionella och relationella inslagen i 
kundsamtal kan vara. Uppdelningen som jag har gjort, där jag försöker fri-
lägga huvudfunktioner, är en analytisk konstruktion. Om fru Rasmussons 
fråga om biffen förekommit i min studie, hade jag, liksom de unga sönerna, 
karakteriserat den som transaktionell, men i den empiriska analysen blir dis-
tinktionen mindre entydig. Krasst sett handlar möten mellan butiksbiträden 
och kunder om att byta produkter mot pengar. Samtalsmålet med kundsamtal 
är i grunden sak- och uppgiftsorienterat, men det innebär inte att samtalandet 
enbart går ut på att överföra information. Att det även har en relationell sida, 
formulerar Lamoureux på följande vis, i slutordet på sin avhandling: 

When servers and customers interact in retail settings, they set in motion a 
large number of competing forces. The needs and wants of the customer can 
be seen to be balanced with the relative motivations and abilities of the 
service provider. During service encounters, information about products 
and/or services is sometimes exchanged and sales may be transacted. 
Concurrently, interactants manage interpersonal relationships. (1985:111) 

Det gäller för övrigt för allt språk, att det innefattar både en innehållskompo-
nent och en relationskomponent, som Helen Spencer-Oatey (2000:2) uttryck-
er det. När det exempelvis uppstår oenighet mellan två personer, finns det en 
innehållslig aspekt (vad de är oense om), men samtidigt en relationell aspekt 
(t.ex. att bristande respekt mot endera samtalsparten kommer i dagen eller att 
oenigheten leder till aversion). 
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I mitt empiriska material finns det inte något kundsamtal som är helt igen-
om transaktionellt. Dock kan man stöta på sådana. Det visar det avlyssnade 
kassasamtalet (Exempel 126), som består av ett enda yttrande, biträdets 
komprimerade betalningsuppmaning: 

Exempel 126. Ultrakort kassasamtal, butik vid Södra station. 
(B=biträde, K=kund) 
B: etthundratjugofem 
K BETALAR MED JÄMNA PENGAR, TAR SINA VAROR OCH GÅR 

Några exempel på helt igenom relationella samtal finns det inte heller i mitt 
material, däremot finns det sådana sekvenser, t.ex. småprat i kassan om väd-
ret och hemkokt(!) fågelmat. Från sådant småprat är det inte möjligt att här-
leda vem av talarna som har biträdes- respektive kundrollen. Att det förhåller 
sig så har jag prövat genom att i en enkät (”Vem säger vad vid kassan?”) låta 
femton personer ange trolig talare bakom turerna i dessa båda småprats-
sekvenser. I andra samtal däremot, t.ex. sådana med ansiktsräddande rela-
tionella inslag från biträdet, lyckades majoriteten av försökspersonerna 
pricka in rätt talare. 

I många av de inspelade samtalen finns en glidning mellan transaktionell 
och relationell orientering, och det var också det som vållade mest problem 
vid kategoriseringen. Ett mindre problematiskt fall är sekvensen i Exempel 
127. Trots att den innehåller flera turer av misstänkt relationellt slag (de 
handlar om var kunden bor och hennes köpvanor), vill jag inte säga att sek-
vensen har ett sådant fokus. För att skilja ut transaktionellt inriktade samtals-
passager, ställde jag frågan om detta samtalsinslag behövs för transaktionens 
genomförande, och det menar jag att det gör här. Kundens tur ja ja bor ju 
brevid här är ett indirekt avböjande svar på biträdets erbjudande om att ringa 
henne när boken har kommit, liksom förklaringen ja har ju alltid ärende 
nästan varje dag. Därför är sekvensen som helhet kategoriserad som transak-
tionellt orienterad. 

Exempel 127. Bokhandeln 005, em. K=kvinna ca 75 år. 
Samtalslängd: 02:07. 
[---] 
B: ja kan ju skriva opp å ringa dej om den kommer om du 
vill 
K: ja ja bor ju brevid här 
B: ja då kan du ju komma in å titta 
K: ja kommer  
B: ja  
K: ja har ju alltid ärende nästan varje dag 
B: ja hmm tack 
[---] 

I andra fall är det en svårare avvägningsfråga om en sekvens ska bedömas 
som behövlig för transaktionens genomförande eller inte. Om topikerna lig-
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ger helt utanför aktiviteten och verksamheten i butiken är kategoriseringen 
oproblematisk, men när topiken rör ett element i transaktionen, som fallet är 
i Exempel 128, måste den situationella kontexten vägas in i bedömningen. 
Kunden sätter stopp för ett pågående kassasamtal (en småpratssekvens om 
regnet och torkan) med sitt påpekande om var prislappen sitter på en av hen-
nes varor. Eftersom kunden väljer att öppna samtalet med denna informer-
ande talhandling, får man förmoda att åtminstone kunden anser att påpek-
andet är av betydelse för transaktionen i det egna servicemötet – oavsett om 
det ursprungliga syftet helt enkelt var att påskynda processen i det service-
möte som pågick. Det talar för att den första turen är transaktionellt orien-
terad. Men därefter bygger de samtalande upp en narrativ om hur ett pre-
supponerat manligt biträde agerat och tänkt när prislappen hamnade där den 
gjorde, och dessa skämtsamma spekulationer är inte lika självklart orienter-
ade till den aktuella transaktionen i kassan. 

Exempel 128. Konsumkassan 018. K= kvinna ca 25 år. 
Samtalslängd: 00:31  
K: här sitter den där lappen °vet du som°- 
B: har han tagit på båda ställena 
K: ja:: °de har han gjort° 
B: [[han har garderat sej 
K: [[peta hål i påsen SKRATTAR °så satte han en till där° 
B: så 
[---]  

I det här fallet har jag kategoriserat de två sista turerna i utdraget som 
relationellt orienterade. Att sekvensen ändar med en narrativ, och att kunden 
skrattar, ger stöd för den tolkningen; möjligen också det överlappande talet. 
Dock är det tveksamt om inte också de två föregående turerna hör dit, som 
led i det samskapande berättandet. Man kan också argumentera för att hela 
sekvensen är relationellt orienterad. Kundens information till biträdet lär ha 
föga betydelse för transaktionen, i synnerhet som varan visade sig vara för-
sedd med två, identiska prislappar, så kunden verkar använda prislappen som 
förevändning för att få access. För den senare tolkningen talar resultatet av 
enkäten ”Vem säger vad vid kassan?” Medan transaktionella yttranden som 
följer processen vid kassan visade sig lätta att gissa talaren bakom, var det 
svårt för nio av de femton tillfrågade att härleda talarna bakom yttrandena i 
sekvensen med prislapparna. Att hitta prislappar är en central uppgift för ett 
kassabiträde, och knappast något en kund förväntas göra. 

Ett exempel på samtalsinitiativ som kan vara ett gränsfall mellan den ena 
och den andra typen av tal är erbjudanden eller förslag om vissa varor från 
biträdet. Exempel på detta är när kassabiträdet avviker från ”kassascriptet” 
och tipsar kunder om laxerbjudandet: har du sett billiga laxen vi har ida? 
och har du passat på å köpa lax ida som e så billig nu då? Ska biträdets 
initiativ tolkas som ett försök till merförsäljning, kamouflerat till småprat? 
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Det är den tolkning som ligger närmast till hands, när sådana erbjudanden 
ges i en butikskontext. Enkätundersökningen visar också att yttrandet har du 
passat på å köpa billig lax ida […] och dialogen som följer hittar rätt av-
sändare. Det är troligt att det är den första tolkning som många kunder också 
gör. Kassan är visserligen en slutstation för transaktionerna, men möjlig-
heten att gå tillbaka in i butiken finns alltid. Tolkningen att biträdet försöker 
sälja mer bygger på antagandet att kassabiträdet alltid agerar inom biträdes-
rollen. Det finns det belägg för att hon inte alltid gör. Och om man argu-
menterar för att det yttersta syftet för ett biträde alltid är att sälja, borde man 
då inte betrakta allt som biträden säger, inklusive rent småprat, som i grund-
en transaktionellt orienterat? Aktiv försäljning ingår normalt inte i kassa-
biträdens arbete (och just i fråga om laxen verkar ytterligare reklam extra 
opåkallad när farhågan var att partiet inte skulle räcka åt alla). Eftersom 
biträdet dessutom använder laxen som småpratsinvit i flera andra samtal, har 
jag valt att betrakta dessa tips om laxen som initiativ till relationellt tal. I 
delidisken, däremot, är merförsäljning ett strukturellt element i merfråge-
fasen, så där är det mer oproblematiskt att kategorisera exempelvis biträdets 
tips om soltorkade tomater som transaktionellt. Att jag bedömt likartade 
samtalsinitiativ olika i de här fallen, alltså att biträdet ger förslag om varor, 
visar att den specifika kontexten och aktiviteten måste vägas in i bedöm-
ningen. Det är också vad Janet Holmes, som studerat småprat på arbets-
platser, slår fast: ”Crucially, small talk must be identified in context, defined 
by the way the participants orientate to the discourse and the often subtle and 
ambiguous functions they achieve through its use.” (2000:56) 

Som framgått kan många yttranden ha relevans för transaktionen i högre 
eller lägre grad. Det mest rimliga är att placera in yttrandena på ett kontinu-
um mellan polerna transaktionellt (T) eller relationellt tal (R), som i Figur 5. 
Figuren och resonemanget bygger på Holmes slutsatser (2000:38). 

T................TR................RT................R 
Figur 5. Typifiering av olika samtalsinslag i kundsamtal. T = transaktionellt tal.  
R= relationellt tal. 

Ett typexempel på samtal som hör hemma i polen T är det avlyssnade sam-
talet, där det enda samtalsbidraget är betalningsuppmaningen etthundra-
tjugofem. I T hamnar också t.ex. kassasamtalen ur kategorin rutinsamtal, 
hälsningarna borträknade. TR i figuren ska utläsas ’transaktionellt tal med 
relationella inslag’. Här vill jag placera sekvensen i Exempel 127 och de tre 
första turerna i Exempel 128. RT står för ’relationellt tal med viss koppling 
till transaktionen eller aktiviteten’. Där placerar jag de två sista turerna i 
Exempel 128, liksom det mesta annat som jag karakteriserat som relationellt 
tal. Vid polen R hamnar det renodlade småpratet. Dit räknar jag prat som 
inte på minsta sätt berör den aktuella transaktionen, aktiviteten vid service-
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stället eller den övriga verksamheten i butiken. Det tydligaste exemplet är 
sekvensen om regn och grundvatten i kassasamtalet (Exempel 56), där kund-
en bl.a. säger: int- inte är man socker å inte är man salt smälter lite smälter 
inte allt. 

8.1.1 Finns det formella drag som synliggör relationellt tal? 
Som framkommit av mina analyser har jag behandlat relationellt tal i första 
hand som en innehållslig kategori. För att undersöka om det möjligen finns 
formella drag som utmärker relationellt tal, har jag jämfört några utvalda 
språkdrag i relationella yttranden med transaktionella, i kassa- och delidisk-
materialen. Personliga pronomen, som vokativt du och uttryck som vettu, 
hörru och hörni är tänkbara kandidater, eftersom de signalerar intimitet med 
lyssnaren. De visar sig inte användbara som markörer för identifiering av 
socialt prat; sådana förekommer rikligt även i yttranden som jag karakteri-
serat som transaktionella. Likadant förhåller det sig med pragmatiska partik-
lar som ju och då, återkopplingsframkallare som eller hur? och va? och 
uttryck för epistemisk modalitet som tycker, tror och vet, väl, nog, kanske 
och säkert. Epistemisk modalitet är en av de formella aspekter som Coates 
(1998), i en studie av lättsamt prat mellan väninnor, undersökt som en poten-
tiell markör för samarbete, eftersom olika sätt att mildra utsagor kan tjäna 
målet att upprätthålla goda relationer. Andra formella drag som kan för-
modas synliggöra talarens subjektivitet är värderande adjektiv, men också 
sådana förekommer även i den transaktionella dialogen. Dock rör det då sig 
oftare om mer allmänna adjektiv som bra, fel, rätt och billigare, mot de rela-
tionella samtalspassagernas starkare och mer specifika adjektiv som kinkig, 
äckligt, fräschare och gudomligt, och förstärkta värdeomdömen: himla bra, 
väldans gott och helt fantastisk. 

Utöver starka och förstärkta värdeomdömen, är det jag har funnit av form-
ella drag som förekommer exklusivt i relationellt orienterade samtalssek-
venser dels vissa verb som uttrycker mänskliga tillstånd (t.ex. känner/känns 
och orkar), dels svordomar (eufemistiska visserligen, och bara två före-
komster: tusan och jädrigt). Detta magra utfall visar att samtalsstilen är täm-
ligen informell och vardaglig även i kundsamtalens transaktionellt orien-
terade delar. Exempelvis innehåller transaktionella passager slang- eller 
modeuttryck som exakt, precis, skippar, yes, stuket och typ (i fraser som typ 
parmaskinka) och utpräglade talspråksformer på pronomen, t.ex. våran och 
den dära. Även ljudhärmande interjektioner förekommer (de va bara svisch 
– om ett ton lax som försvann) och interjektioner som uttryck för känslor (oj 
då, å herregud). Vad denna denna jämförande undersökning framför allt 
visar är att det inte finns något binärt förhållande mellan transaktionellt och 
relationellt tal, vilket inte var oväntat. 

Det är således inte metodiskt fruktbart att försöka särskilja transaktionellt 
och relationellt tal efter vissa formella språkdrag, däremot möjligen tätheten 
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av dem. Den pragmatiska partikeln ju förekommer t.ex. mer frekvent i sek-
venser av relationellt tal. I vissa passager i relationella sekvenser tenderar 
turerna att bli längre än i transaktionella turer. Dessutom finns det interak-
tionella drag som kan vara tecken på relationellt tal, t.ex. ökad talhastighet 
och mängden överlappande tal, av ett icke konkurrerande slag. Med större 
täthet i relationella yttranden förekommer också det paralingvistiska draget 
att talaren yttrar sig med skrattande röst. Det, tillsammans med gemensamt 
skratt, verkar vara det säkraste tecknet på att talet är icke-transaktionellt 
orienterat.  

8.1.2 Variationer i utrymmet för relationellt tal 
En jämförelse mellan materialen från de olika inspelningsställena visar att 
förekomsterna av relationellt tal skiljer sig åt i flera viktiga avseenden. Störst 
andel samtal med relationellt orienterade samtalssekvenser har förvånande 
nog kassamaterialet, 27 av 46. Minst har bokhandelsmaterialet, 11 av 52. 
Delidiskmaterialet ligger mittemellan. Där innehåller 14 av de 40 samtalen 
relationella sekvenser. I bokhandeln tas initiativet i de flesta fall av kunden, i 
betjäningssamtalen vid delidisken i de flesta fall av biträdet, och i kassan av 
biträdet och kunden i ungefär samma utsträckning. Kassabiträdet visar följ-
samhet både när kunden tar initiativ till relationellt tal och när kunden mar-
kerar ointresse för sådant. Det är tydligt att kassasamtalen återgår till instru-
mentalitet när kunderna inte samtycker till biträdesinitierade småpratsförsök, 
vilket är en slutsats som Lamoureux (1985:75) också dragit. I hans studie 
gällde den servicemötet generellt. Man kan också uttrycka det så att det är 
kunden som bestämmer om den vill avvika från kassascriptet eller ej. 

En intressant skillnad är att komplikationer genererar relationellt tal i 
kassan, vilket sällan är fallet i bokhandeln. I kassan kan det t.ex. handla om 
ansiktsräddande småprat, utlöst av att kunden ger uttryck för självkritik om 
processen stannas upp på grund av något kunden gjort eller underlåtit att 
göra. Bredvidstående personer spelar en roll här, eftersom det relationella 
talet även kan fungera som en indirekt förklaring, adresserad till otåligt vänt-
ande kunder. Däremot tycks väntande kunder inte påverka servicemötena i 
bokhandeln. Att det finns ett konstant kundtryck i kassakön är alltså en 
faktor som bidrar till att förklara variationen mellan serviceställena i dessa 
två butiker. 

Skillnaderna blir särskilt påtagliga i samtal ur kategori 4, samtal med 
komplikationer som kräver interaktionellt extraarbete. I sådana förekommer 
relationellt tal i 8 av 9 samtal i kassan, mot endast 2 av 14 samtal i bok-
handeln. När biträdet i bokhandeln försöker lösa ett problem markerar hon 
att hon bara vill ha relevant information. Emotionella krav från kunden får 
stå tillbaka för de kognitiva krav uppgiften ställer. Det visar sig i att biträdet 
ignorerar småpratsinitiativ och koncentrerar sig på ärendet. I sådana situa-
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tioner är det alltså biträdet som ser till att samtalet återgår till instrumen-
talitet.  

Vad man pratar om vid sidan av transaktionen varierar också. I kassan rör 
flertalet relationella inslag topiker med anknytning till något element i trans-
aktionen, t.ex. att man kommenterar varorna på bandet. Det är ofta ett slags 
kringprat som det finns tid och utrymme för medan kunden letar fram pengar 
eller medan biträdet utför föga uppmärksamhetskrävande aktiviteter som att 
hålla upp streckkoder framför skannern. Liknande kringprat förekommer vid 
delidisken, i de flesta fall samtidigt som biträdet ger manuell betjäning och 
exempelvis väger upp och prismärker varor. Att de flesta av informations-
samtalen, alltså samtal som inte innefattar manuell betjäning, är enbart trans-
aktionella visar att det är den manuella betjäningen som skapar utrymme för 
relationellt tal och inte den bemannade disken i sig, vilket f.ö. även samtalen 
vid infodisken i bokhandeln visar. 

I den mån man kommenterar varorna i bokhandeln är det inte i socialt 
syfte utan relaterat till ärendet. De relationella inslagen rör företrädesvis 
topiker som är socialt identifierande för kunderna. Det kan t.ex. gälla deras 
läsvanor och preferenser som bokläsare. Allmänt småprat förekommer inte 
alls. Det gör det däremot både i kassan och delidisken, om än i liten utsträck-
ning även där, med tre sekvenser av rent småprat från respektive service-
ställe. 

Förhållandet att samtalsämnena inte sträcker sig särskilt långt bortom 
angelägenheterna i servicesituationen gäller även i andra slags servicemöten, 
som de McCarthy (2000) studerat på en frisersalong och en körskola. 
McCarthy finner inte någon grund för att beteckna ens samtalen hos hår-
frisörskan som ”prattle or babble”, som ryktet om sådana samtal gör 
gällande: 

[…] although there seems to be a good deal of ’casual conversation’, the field 
is circumscribed by those topics relevant to the business at hand, and to 
topics that construct and reconstruct the satisfactory ongoing client–server 
relationship. (2000:96) 

Svaret på frågan om varför det finns en så pass stor variation mellan de olika 
serviceställena och butikerna måste sökas i de varierande förutsättningarna 
på respektive serviceställe. En grundtanke inom aktivitetsteori är att en 
specifik aktivitets struktur eller egenskaper framkallar starka förväntningar 
(Levinson 1979:377). Det är särskilt märkbart i bokhandeln, där samtals-
mönstret visar att biträdet har förväntningar på att yttrandena ska relatera till 
kundens ärende. Att bokhandelsbiträdet är mer avvisande till icke-aktivitets-
anknutet tal är förståeligt, eftersom samtalandet är huvudaktiviteten och ett 
viktigt led i problemlösningen. Biträdena i kassan och delidisken kan tillåta 
mer icke-aktivitetsanknutet tal, eftersom hanteringen av varorna ofta går på 
rutin. Åtminstone för erfarna biträden kan det manuella arbetet skötas paral-
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lellt med en stunds icke-transaktionellt tal. Prov på sådan simultanförmåga 
visade framför allt den äldre av de manliga biträdena vid delidisken, som 
föreföll road av att slänga käft med kunderna. Förutsättningen är dock att 
processen inte stannas upp. Småpratet ska helst inte inkräkta på aktiviteten, 
särskilt inte om andra kunder står och väntar. Som McCarthy (2000:104) 
visat är det de spatio-temporala förhållandena som sätter gränser för det 
icke-transaktionella talet. Så förhåller det sig också i samtalen i min studie. I 
de allra flesta fallen kilas det relationella talet in när övriga aktiviteter läm-
nar tid och utrymme. Sekvenserna är oftast korta, och småpratet får stå till-
baka när den pågående verksamheten kräver transaktionellt tal. 

Ändå är det anmärkningsvärt att en så pass stor andel av servicemötena i 
kassan innehåller relationellt tal. Jag hade förväntat mig att inspelningen 
skulle fånga betydligt fler odelat instrumentella kassasamtal, samtal av lik-
nande slag som det i Exempel 129. Utdraget är från varufasen. Det är jag 
själv som är kunden i denna ”goddag yxskaft”-sekvens; samtalet är nedteck-
nat och kommer alltså inte från mitt empiriska material. 

Exempel 129. Kassasamtal i en konsumbutik i Stockholms 
innerstad. 
[---] 
K FÅR SYN PÅ NÅGOT OBEKANT LÄNGST NER I KUNDVAGNEN. TAR 
UPP VARAN I HANDEN, TITTAR OCH LUKTAR PÅ DEN 
K: aha:: (.) de e ingefära RÄCKER FRAM VARAN MOT BITRÄDET 
K: de kanske e nåt dyrbart som du ska ta hand om? 
B: medlemskort? 
[---] 

Även om det kanske inte heller är så vanligt att biträden visar sådan noll-
tolerans för utvikningar till ämnen vid sidan om den transaktionen, kan man 
undra om det inte förekommer exceptionellt mycket relationellt tal i mitt 
kassamaterial. Resultatet kan jämföras med Kuiper & Flindalls studie 
(2000:203) av utgångskassor på en stormarknad i Nya Zeeland, där ungefär 
1/3 av samtalen visade sig ha ”small talk overlays”. Och då gör forskarna 
utifrån sitt resultat ändå bedömningen att det finns en utbredd uppfattning i 
Nya Zeeland om att det är viktigt med ”a friendly chat between server and 
served”. Som en tänkvärd kontrast nämner de en nederländsk stormarknad 
som Kuiper brukat bevista. Det enda som normalt yttrades vid utgångs-
kassorna där var att biträdet frågade om kunden samlade bonuspoäng: Spaart 
u airmiles? (2000:186). 

När det gäller kassasamtalen som jag spelade in tror jag att flera faktorer 
kan ha bidragit till att de blev relationella i ovanligt hög grad. En är att 
kassabiträdet jobbat länge i samma butik och känner många av kunderna. 
Som bl.a. McCarthy (2000:90) påpekar är det av betydelse om parterna i ett 
servicemöte känner varann sen tidigare. Att mycket av forskningen kring 
korta servicemöten har funnit mer att kommentera om de transaktionella än 
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om de relationella inslagen kan ha att göra med att det ofta varit fråga om 
möten mellan obekanta. Exempelvis sökte sig Merritt (1976a:27) just till 
kontexter där hon och hennes medhjälpare skulle kunna spela in möten 
mellan främlingar. Av det skälet valde hon t.ex. inte kvartersbutiker. 

En annan faktor är att biträdet som jag spelade in bara jobbade med kassa-
arbete en dag i veckan, vilket fick till följd att hon satte extra värde på kon-
takten med kunderna. Det uppgav hon själv i intervjun. Resten av hennes 
arbetstid upptogs av bl.a. fackliga förtroendeuppdrag. I intervjun sa hon 
också att det hon ser som mest positivt med kassaarbetet är kontakten med 
olika sorters människor. Ytterligare en faktor skulle kunna vara att inspel-
ningen råkat få med en ansamling av samtal med komplikationer, vilket 
medfört en extra stor andel relationellt tal. Vid sidan av dessa förklaringar 
kan inspelningseffekten ha spelat viss roll. Det är inte omöjligt att biträdet 
stundtals kryddade kassasamtalen med småprat för att göra inspelningarna 
mindre förutsägbara och tråkiga. Det är en tanke som slagit mig vid analysen 
av hennes något krystade initiativ att fråga kunderna om de varit och fiskat. 
Den sortens småprat tycks ha gjort även kunderna smått konfunderade (se 
vidare 8.2). 

8.1.3 Servicearbetares småprat – avkoppling eller 
självexploatering? 

Inte var hon speciellt vänlig mot kunderna heller, så jag vågade inte ha henne 
vid disken mer än i nödfall. Jag sa: Det räcker med att kunna se dem i 
ögonen. Ett leende kostar inte mer än en krona. Jag sa: Säg något Extra till 
dem ibland, vilket väder vi fått, till exempel. Det hjälpte inte. Hon kunde inte 
det där lilla extra, som är all försäljnings grund. (Tunström 1998:47) 

Den som sjunger småpratets lov och beklagar sin medhjälpares oförmåga är 
en handlare på landsorten i en av Göran Tunströms romaner. I sociologiska 
termer talar denna fiktiva butiksägare om servicearbetets emotionella krav. 
”Cashiers and salespeople may have to produce short bursts of niceness 
many times a day”, skriver Hochschild på detta tema i The managed heart 
(1983:150), och många kritiska studier av servicearbetet som känsloarbete 
(emotional labour) har gjorts i hennes efterföljd, i Sverige bl.a. av Kristina 
Abiala (2000). Inför emotionella krav kan den anställda välja att vara mer 
eller mindre mentalt distanserad. Känsloarbete kan stanna vid ytligt agerande 
eller utgå ifrån en djupare nivå i personen. Eller också kan det hanteras så att 
yrkesrollen internaliseras och blir en del av den egna identiteten. Det finns 
en inneboende spänning i servicemötet, enligt Abiala, en spänning mellan 
individens inre och rollkraven. Samtidigt som det på ett plan är två männi-
skor som möts, finns kommersialism och exploatering av sociala normer på 
ett annat plan: 
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Servicearbetaren skall bete sig på ett sätt som verkar bekräfta de normer vi 
har för möten vänner emellan: hälsningen, vänligheten, fasaden. Det kan i 
och för sig vara resultatet av en uppriktig önskan hos den anställda att upp-
träda vänligt, men det kan också vara resultatet av arbetsgivarens krav och ett 
mera ytligt agerande av servicearbetaren. Kunden kan inte riktigt veta vilket. 
Tanken är att han/hon skall känna sig väl till mods och svara med ett ömse-
sidigt utbyte (som förhoppningsvis leder till att kunden handlar). (2000:159) 

Abiala (2000:156) har av en enkät till bl.a. kassörskor fått fram att över 75 
procent av arbetsdagen för de flesta av dessa består av direkta kundkon-
takter. Av enkäten framgår också att de som söker sig till servicejobben är 
sådana som vill arbeta med människor. Kraven i arbetet är dock paradoxala. 
Servicearbetaren ska på en gång ha ett genuint intresse för andra människor 
och en instrumentell hållning till dem (s. 47). En av de beskrivningar av 
servicemötet Abiala återger är att det är en ”pseudo-relation”, som har vuxit 
fram för att minska kunders motstånd mot att behandlas som utbytbara 
(s. 23f). 

Det finns en grundläggande motsättning mellan ”the commercial idiom” 
och ”the service idiom”, menar Guy Oakes (1990:68). Medan konsensus 
eftersträvas enligt den serviceinriktade interaktionslogiken, är säljprocessen 
enligt den kommersiella interaktionslogiken instrumentell: ”Everyone is em-
ployed as a tool for maximizing sales.” (1990:38) 

In the mode of discourse, the sales process is conceived of as a strategic 
interaction that typically involves a contest between salesperson and pro-
spect. The purpose of this contest is to maximize the salesperson’s commis-
sions of sales. [---] 

In the other mode of discourse, the sales process is understood as the per-
formance of a service. The prospect is regarded not as a potential antagonist 
who is manipulated to generate commissions, but as a client whose needs are 
paramount in the transaction. Because sales personnel are conceived of as 
service professionals who offer their expertise to clients, their performance is 
controlled by the rules that govern professional conduct and require a respect 
for client’s autonomy and integrity. This view represents the sales process 
and sales personnel in the terms of a service idiom. [---] 

This account of the sales process and sales personnel seems paradoxical. 
How can the ruthless gamester also qualify as the caring service professional? 
How can a role defined in purely commercial terms also be governed by a 
professional ethic? How can performances assessed solely on the basis of 
costs/benefit criteria also be expected to measure up the standards of a ser-
vice ideal? (1990:5f) 

I personalutbildningsmaterial ges föga utrymme åt de motstridiga krav som 
Oakes och Abiala berör. I den mån problemet uppmärksammas, i de äldre 
handböckerna, handlar det om biträdets ansvar att samtala personligt och 
sköta försäljningen i lämpliga proportioner, och då anbefalls måttfullhet i 
tillmötesgåendet mot kunders sociala behov. 



 
 

 

235 

I butiker på landet bruka kunderna nästan fordra att butikspersonalen skall 
prata med dem, vilket endast är ett tecken på den personliga kontakten mellan 
folk på landsbygden. Det vore givetvis oklokt att bortse från detta faktum, 
men även här gäller att hålla måtta. (Biträdeshandboken 1949:261) 

Att servicearbetarens småprat också kan utnyttjas kommersiellt framgår av 
metakommentarer om småprat i utbildningsmaterial. Det visar Coupland 
(2000:12f), med ett exempel från en skrift till de anställda på British Tele-
com, ”Talk works: How to get more out of life from better conversations”. 
Ett av råden lyder: ”Respect small talk. It’s an important way to establish 
and demonstrate our closeness to people …” Det följs av ett sedelärande 
exempel, under rubriken ”Conversations that make difference”. Läsaren 
uppmanas göra antagandet att Gail (en kund) vill prata en stund om inget 
speciellt: 

It may be just Gail’s way of saying ’I like you. I value your company.’ To 
dismiss this kind of conversation – small talk, as we call it – as unimportant 
is to deny Gail the opportunity to demonstrate her friendship. (British Tele-
com 1997, citerat efter Coupland 2000:13) 

Coupland refererar till Faircloughs tes om en allmän social trend mot kon-
versationalisering av offentliga samtal, och hur dessa tenderar att bli koloni-
aliserade av informalitet och pseudo-intimitet. Från det perspektivet kan man 
betrakta småprat inom servicenäringen som påtvingat, som något som utnytt-
jas för att skapa förtroende och engagemang eller för att för att ”smörja de 
kommersiella hjulen”, menar Coupland (2000:12). 

Att biträden småpratar med kunder för att ge sken av genuin omtanke om 
kunden, och därmed exploateras av arbetsgivaren, är den ena sidan av saken. 
Den andra sidan är att biträdena själva kan ha lust att prata med kunder för 
att uppleva någon form av social interaktion, vilket Rafaeli (1989:256) fram-
håller i sin studie av kassörskearbetet på stormarknader. Man behöver prata 
med någon, men ljudnivån gör det svårt att prata med andra kassabiträden, så 
det blir kunderna man interagerar med. (Att det heller inte är legitimt att 
biträden pratar med varandra under arbetstid, framgår av Åmossas (2004:48) 
analys av personalhandboken NK-vett och NK-sätt. I den finns skämteckning 
av tre snacksaliga (kvinnliga) försäljare och en kund som lutar sig mot disk-
en och säger: ”Varför är det ingen som expedierar här?” En snarlik bild åter-
kom i NK:s personaltidningar.) 

Kundernas upplevelser ligger utanför mitt ämne, men informell interak-
tion kan skapa motstånd hos kunderna, t.ex. om de uppfattar det som ett 
slöseri med tid (Rafaeli 1989:267). En annan för kunden mindre gynnsam 
effekt är att biträden kan ta hjälp av ett personligt/informellt tonfall för att 
distansera sig från servicerollen, och på så vis lägga över arbetsuppgifter på 
kunden. Ett exempel på detta är den kamratligt färgade uppmaningen du får 
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jättegärna hänga tillbaka plaggen där du tog dom, yttrad till en ung, kvinn-
lig kund av ett kvinnligt biträde utanför provrummet i en klädbutik.  

I sin studie av samspelet mellan busschaufförer och passagerare gör Eche-
verri (1999:25) en reflektion som nyanserar den negativa bilden av småprat 
med kommersiella förtecken. Ur förståelsesynpunkt kan det vara en rimlig 
slutsats att kunder hellre vill höra yttranden som står i samklang med script-
et. Price m.fl. konstaterar också att ”service satisfaction are likely to be 
greater when both customers and employees hold similar scripts” (1995:86). 
Emellertid kan det skapa viss förtjusning om parterna istället frångår scriptet, 
eller agerar utifrån ett annat script. En ”serviceleverantör” kan ”tentativt 
skapa det goda bemötandet” genom att för en stund våga distansera sig från 
den förväntade handlingsproceduren, t.ex. genom att använda självironi och 
humor (Echeverri 1999:25). 

Ytterligare en aspekt till småpratets försvar, som framförs av McCarthy, 
är att småprat, som förvisso kan vara tröttsamt för alla inblandade, trots allt 
kan vara att föredra framför det än värre alternativet att det inte sägs något 
alls: 

We are all, in our daily lives, thrown into situations where we are obliged to 
talk to people we might otherwise not choose to cultivate; the dilemma upon 
whose horns we perch uneasily in those situations is that talk may be an 
effort, may be banal and tiresome for one or all parties, but that the alter-
native, silence, is even more threatening and unacceptable. (2000:104f) 

8.2 Verbalt rutinarbete 

Rutinisering är av godo av många skäl, bl.a. att det är ekonomiskt och tids-
mässigt rationellt, men av ondo om det leder till ett brott mot andra sam-
hälleliga värden om vad som är gott, rätt och riktigt i umgänget mellan 
människor i ett samhälle. (Echeverri 1999:149) 

Rutinisering av återkommande uppgifter innebär inte nödvändigvis tröttsam, 
mekanisk upprepning. Det kan också ge fördelar, vilket citatet av Echeverri 
påminner om. I min studie står kategorin rutinsamtal i kassan fram som det 
tydligaste exemplet på verbalt rutinarbete. De fysiska aktiviteterna är i 
grunden desamma hos både kund och biträde, och vissa talhandlingar åter-
kommer i vartenda samtal efter likartat mönster. Som Kuiper och Flindall ser 
det gäller detta kassasamtal generellt: ”The actions which the checkout 
operators perform are almost entirely rule-governed.” (2000:187) Men trots 
att kassasamtal har en förutsägbar grundstruktur, finns det mycket som inte 
är förutsägbart. Inte ens de okomplicerade rutinsamtalen där allt går som 
smort låter exakt likadant.  
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Om man leker med tanken att kunden skulle möta ett datoriserat kassa-
biträde (likt ”Eliza”, den datoriserade psykoterapeuten), skulle samtalen 
ganska snart urarta till total misskommunikation. I den 74 minuter långa 
inspelningen från kassan är det bara i ca 1/4 av samtalen som allt går som på 
räls. Inslag i de övriga samtalen är sådant som att en kund har tagit fel vara, 
blivit blöt på händerna av ett fiskpaket eller står med en massa tomburkar 
som hon inte vet var hon ska göra av. En har för lite pengar med sig, och för 
en annan fungerar inte kortet. Biträdet kan behöva göra ett avbrott för att 
fylla på med växelpengar. Ibland är priset på en vara inte inlagt på datorn. 
Någon i kön uttrycker irritation över att det inte går fort nog, och en kund är 
arg för att hon inte hittat en utannonserad vara. Det blir kassabiträdet som får 
ta emot deras klagan. Ytterligare en vill prata om ösregnet hon ska ut i, med 
sin tårtkartong. Det mesta av det uppräknade är vad jag kategoriserat som 
komplikationer, men Kuiper och Flindall betraktar även sådant som en del 
av rutinen: 

[…] an armed hold-up is not part of the routine but asking a checkout 
operator for a product one has not been able to find is a routine event, 
although not one that occurs with great frequency. (2000:189) 

Rutin eller inte; ideligen dyker det upp frågor, kommentarer, småskämt och 
andra inpass som ingen kassabiträdenas Eliza skulle ha en chans att bemöta 
på ett adekvat sätt. Visst finns det många drag av språkliga ritualer, men be-
tydligt mindre på uttrycksnivå än man kanske kunde tro. ”Varje enskild 
språksituation som omramar en kommunikation är unik, dvs exakt samma 
konfiguration av faktorer återkommer aldrig”, skriver Ulf Teleman (1993: 
156), och syftar på språkanvändning generellt. Men utsagan visar sig gälla 
även för den verbala interaktionen i kassan, också i de mest utpräglat rutin-
betonade kassasamtalen. Att det finns utrymme för individuellt tal och ut-
flykter från den traditionella, formelartade grundstrukturen och dess begräns-
ningar framkommer även av Kuiper & Flindalls studie. Deras studie visar 
också att det fanns stora individuella skillnader mellan de nio kassabiträden 
som spelades in (2000:198ff). 

Inspelningen av samtalen vid delidisken om den slutsålda laxen är en 
dokumentation av hur biträdena hanterar en repetitiv arbetsuppgift, som de 
fått på sin lott just som inspelningen pågick. Gång på gång måste de besvara 
samma fråga. När de fått frågan minst arton gånger – förmodligen betydligt 
fler, eftersom laxen tog slut en dryg halvtimme innan jag började spela in – 
kan man höra hur två av dem diskret beklagar sig inför varandra över den 
tjatiga uppgiften. 

Att biträdena tröttnar är lättförståeligt, men som språkligt fenomen är 
denna rutinbetonade uppgift fascinerande. Utifrån Jan Anwards (2004) teo-
retiska ansats kan man se hur biträdena återanvänder samma lexem (ton), 
inte bara i Anwards mening i samma samtal, men i en räcka av samtal. 
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Frasen ett ton ingår en eller flera gånger i nitton av de tjugotre inspelade lax-
samtalen. Ursprungligen förekom frasen i ett annonsblad, och i några av 
samtalen finns direkta referenser till annonstexten. Ett biträde säger: å vi 
hade ju skrivi också att de va ett ton å att vi hade bara de för vi hade köpt in 
de för ett- ett bra pris då å sälja. Ett biträde refererar till annonsen med ett 
citat: vi skrev i annonsen fö::rst till kvarn. 

I många av samtalen används frasen ett ton i samma kontext som den som 
omgärdar frasen i annonsen. Men ett ton återanvänds också i nya kontexter. 
Då är det fråga om vad Anward kallar ”recycling with différance” (2004:42). 
Efter hand kan man märka att biträdenas engagemang mattas av, när de be-
svarar kundernas frågor. Berättelserna blir mindre innehållsrika. Använd-
ningen av ett ton modifieras så att frasen återanvänds i mer avskalade ytt-
randen. Då blir det mer svårtolkat, särskilt för en av kunderna, visar det sig, 
när ett av biträdena i svaret på hans första fråga om den billiga laxen an-
vänder ett ton i ett yttrande avsett som ett nekande: vi hade bara ett ton. 
Biträdet har troligen kvar en mental föreställning om den ursprungliga kon-
texten, men det uttrycks inte explicit och andemeningen når inte fram till 
kunden. Biträdet och kunden har inte samma ursprung och kulturella bak-
grund. Med Gumperz (1982:131ff) kan man förstå vad som händer i det här 
samtalet som att kunden inte uppfattar några kontextualiseringssignaler, t.ex. 
prosodiska drag, om i vilken kontext han ska tolka biträdets yttranden om ett 
ton, eller kopplingen mellan biträdets avsikt och hans egen begäran om billig 
lax. Men misskommunikationen behöver inte ha kulturella förtecken. För-
utom att kombinationen bara ett ton är motsägelsefull, kompliceras dialogen 
ytterligare av att biträdet i det här samtalet dröjer med att tala om att laxen är 
slut. Först i sin femte tur säger han det uttryckligen. Det hela resulterar i att 
kunden måste fråga om bra många gånger innan han får klart för sig att det 
inte finns någon lax för honom att köpa. 

Det finns en viktig skillnad mellan rutinsamtalen i kassan och det jag kal-
lat ett rutinärende vid delidisken. Kunderna i kassan är välbekanta med ritu-
alen där, och kassasamtalen är rutin för bägge parter. I laxsamtalen är det 
bara för biträdena som detta är ett rutinärende – tillsammans med många tid-
igare tillfällen, förmodligen, då de konfronterats med kunder när butiken inte 
haft vad kunderna frågat efter. 

Extraerbjudandet på lax sätter avtryck också i kassasamtalen, bl.a. som 
småpratstopik. Även här förekommer språklig återanvändning. Biträdet välj-
er att använda orden fiskat/napp/nappat i tre samtal, och lyckas få igång 
småprat två av dem. Den första gången det förekommer i materialet nämner 
biträdet själv både varit å fiskat och ett bra napp, i två olika turer. I det andra 
samtalet återanvänder hon frasen ett bra napp. Denna gång blir det inget 
småprat, för här möter biträdet en kund som är vaksam på att allt går rätt till. 
I sekvensen som föregår laxsekvensen har kunden kontrollerat att hon fått 
det korrekta priset på en annan extraprisvara. Med fortsatt fokus på transak-
tionen svarar kunden nu genom att uppge priset på sin lax (ja hundratjuen). I 
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det tredje samtalet lyckas småpratsinviten bättre. Där återanvänder biträdet 
frasen varit å fiskat, något utbyggd: varit ute å fiskat. Det får kunden att 
associera till fiske i konventionell mening. Kunden svarar: de har nappat 
dåligt i sommar, vilket får biträdet att återanvända nappar, i överförd be-
märkelse på nytt. Sekvenserna återges här i kronologisk följd: 

Exempel 130. Konsumkassan 030 (kat. 2). K= kvinna ca 65 år, 
K2= man ca 30 år 
(–––) 
B: TAR TAG I LAXPAKET å du har varit å fiskat också 
K: ja 
B: de va väl bra 
K: de e jättebra 
B: va ett bra napp va (.) himla bra pris 
(–––) 

Exempel 131. Konsumkassan 033/034 (kat. 4). K= kvinna ca 70 
år, K2=man ca 70 år. Samtalstid: 01:40 
(–––) 
B: då har du fått ett bra napp där 
K: ja hundratjuen 
B: mm 
(–––) 

Exempel 132. Konsumkassan 039 (kat. 2). K= man ca 60 år. 
Samtalstid: 01:18 
(–––) 
B: du har varit ute å fiskat ser ja 
K: de har nappat dåligt i sommar 
B: ja men de nappar desto bättre nu då 
(–––) 

Med återanvändningen av fångstmetaforer framstår biträdets småprat som 
mer rutinmässigt än personligt. Det visar att inte bara det transaktionella utan 
även det relationella talet kan rutiniseras. 

Det är dock en sak om biträdet själv väljer att kopiera sitt relationella tal, 
och en helt annan om någon överordnad försöker göra verbalt återbruk till 
norm. En som studerat serviceanställdas reaktioner på sådan normativ kont-
roll är sociologen Mike Sosteric (1996), med den brittiska labour process-
teorin som utgångspunkt. Studien gjordes genom deltagande observation på 
en nattklubb i Kanada, och Sosteric intresserade sig för ett arbetsmedel som 
serviceanställda kan använda i olika grad, nämligen sin subjektivitet. Sub-
jektivitet innebär här att man tar sin personlighet i anspråk och har ett aktivt 
och medvetet förhållningssätt till arbetet. Nattklubben hade en publik av 
studenter och intellektuella, och de anställda, som rekryterats från samma 
led, valde att se gästerna som sina kompisar. De månade om att vara sig 
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själva och odlade en gruppnorm om anti-servicetänkande: här gällde indi-
vidualitet och naturlighet, inga påklistrade leenden och liknande. Så kom en 
ny ägare som ville kontrollera personalen och få dem att uppträda service-
inriktat, vilket ledde till att personalen undandrog sin subjektivitet. Man 
gjorde som man blev tillsagd, och sa vad man förväntades säga, med den på-
följden att nattklubben förlorade sin dragningskraft på gästerna. 

8.2.1 Användningen av fasta uttryck 

Jag var ju jag: en innanför staket och vallgravar instängd varelse med en 
exakt uppsättning gester och åtbörder, med ett exakt utmätt ordförråd och 
färdiggjutna meningar som oavlåtligt upprepade sig. Med samma tonfall. 
Med samma brist på energi. God dag, god dag, välkommen åter, tackar som 
frågar, lilla frun. (Tunström 1998:225) 

Det är Tunströms romanfigur som talar igen. Avståndstagandet från färdig-
gjutna meningar delar denne handlare med många kolleger utanför romanens 
värld. Varningar för ”patentuttryck” eller ”standarduttryck” och biträdes-
repliker av typen ”Vad får det lov att vara?” tycks ha varit legio i utbild-
ningsskrifterna från 40- och 50-talen. Idealet var att hälsa på kunden och be-
hålla ögonkontakten tills kunden själv framförde sitt önskemål. Så står det i 
en av handböckerna, och så beter sig också biträdena i betjäningssamtalen 
från Ica-film, i de föredömliga versionerna. I ett av rollspelen förekommer 
uttrycket kan ja hjälpa fröken?, men även mina intervjuade pensionärer tog 
avstånd från uttryck av typen ”Ingenting annat?” eller ”Var det bra så?” 
Sådant menade de sig inte ha sagt. Enligt normen skulle man i stället an-
vända specificerade merförsäljningsfrågor, anpassade till den individuella 
kunden. 

Jag kan också konstatera att återkommande pragmem inte realiseras i 
form av klassiska expeditfraser i mitt inspelade material. Inte ens frågan 
”Var det bra så?” förekommer, varken i kassan eller i delidisken. Men fasta 
uttryck finns det. De tydligast framträdande exemplen är ärendefrågan ja? 
och merfrågan ja(ha) tack? i delidisken. Till de fasta uttrycken i kassan kan 
räknas hälsningen hej, betalningsuppmaningen i form av summan + tack, 
frågan har /hade du medlemskort? och biträdets avslutande tack. Frasen 
trevlig helg, kan nog också räknas dit, även om den förekommer i mindre 
omfattning, den liksom frågan vill(e) du ha hjälp? i bokhandeln, som bara 
ställs till kunder som ser ut att ha väntat en stund. 

Föga förvånande visar realiseringarna av de mer eller mindre obligator-
iska pragmemen, entydigt, att biträden nuförtiden arbetar under krav på ett 
mycket snabbare tempo än förr. En komprimerad merförsäljningsfråga jaha 
tack? förekom faktiskt redan på 50-talet, i alla fall i ett av Ica-films betjän-
ingsspel. Men den frekventa användningen av ärende-/merfrågorna ja? och 
ja tack? i nutida betjäningssamtal pekar på att det skett en utveckling mot 
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mindre utbyggda uttryck, jämfört med rekommenderade frågor av äldre snitt, 
som ”Vad kan jag hjälpa min herre med?” och ”Får det kanske lov att vara 
något mera? Vi har just fått in finfina äpplen.” Detsamma gäller den kompri-
merade betalningsuppmaningen summan (+ tack). Det finns inga exempel i 
mitt historiska material på hur en betalningsuppmaning kan ha låtit förr i 
tiden, men det är svårt att tänka sig ett bodbiträde från 40-talet säga femtinie 
å femti tack till fru Andersson eller doktorinnan Boman, när det var dags att 
betala. Att han skulle välja att säga enbart summan – femtinie å femti – är 
ännu svårare att tänka sig. 

8.2.1.1 Frasförslag i service management-anda 

Man kan skönja en process i kundsamtalets förändring och hitta vissa av-
tryck av vad man som Nordberg (2005:206) kan kalla för en ”servicefiering” 
i språkbeteendet. Under inflytande av service management-ideologin före-
kom det här och var på 80- och 90-talen vissa propåer om lämpliga biträdes-
fraser. ”Tack för att du handlat på [varuhusets namn]”, var en sådan, ”Tack 
[kundens förnamn] och välkommen åter!” en annan. En av mina intervju-
personer nämner att hennes chefer på en stormarknad imponerades av ett 
biträde som sa sådant som ”Välkomna hit till min kassa!”, ”Ha en trevlig 
dag!” och ”Välkommen tillbaka!”, men det har inte framgått om de också 
försökt införa uttryck av det här slaget och upphöja dem till allmän norm. 
Att kassabiträdet i mitt inspelade material använder uttrycket trevlig helg 
tyder dock på ett visst genomslag av en sådan anda. Detsamma gäller, vill 
jag hävda, kassabiträdets obligatoriska hej, även om en del biträden själva 
inte vill hålla med om den beskrivningen. I åtminstone några butiker har 
kassabiträden beordrats säga hej till varenda kund. På en stormarknad i 
Stockholm uppges butiksledningen ha påbjudit ni-tilltal till kunderna, som 
en förment kvalitetsmarkör, och för Pressbyråns personal har bl.a. merfrågan 
”Något annat?” blivit ett oeftergivligt krav. 

Faran med att dialogen standardiseras och tränas in i förväg är att service-
anställda hindras från att göra ett bra jobb om de inte tillåts anpassa sina svar 
till vad situationen kräver, menar den amerikanska sociologen Robin 
Leidner: 

A service interaction must work on two levels: as a work process with a 
specific goal, and as a human interaction. The danger in routinizing human 
interactions is that if workers do not, or are not allowed to, respond flexibly, 
form may come to supersede meaning, thus increasing the likelyhood of 
failure on both levels. In other words, rigid routines strictly enforced can 
actually prevent workers from doing an adequate job, harming both costumer 
satisfaction and employee morale. (1993:18)  

Försök att styra de anställdas språkbruk utsätts för en kritisk granskning även 
av Deborah Cameron (2000), i boken Good to talk? Living and working in a 
communication culture. Camerons tes är att den globaliserade ekonomin och 
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kundvårdstänkandet inom företagen har drivit fram en kommunikationsinfla-
tion. Anställda inom servicesektorn programmeras till att simulera naturlig-
het inför kunderna. De måste ständigt le, vara tillmötesgående och upprepa 
sina artighetsfraser. Extremexempel på detaljreglering finns hos callcenter-
företagen, men även i snabbmats- och butikskedjor tränas och övervakas 
servicepersonalen till ett standardiserat interaktionsmönster. Avvikelser be-
straffas, den som inte följer mallen riskerar avsked. Kunskapsstoffet i de 
studiematerial som används består av ett hopkok på försäljarfolklore, för-
åldrad beteendevetenskap och olika psykoterapimetoder. De anställdas upp-
trädande formas, stylas, efter klichéartade föreställningar om kommunika-
tionsskicklighet. Resultatet blir ett beteende som går stick i stäv med verklig 
kommunikationsskicklighet, menar Cameron. 

Att stylas på det sätt som Cameron beskriver, utifrån förhållanden i Stor-
britannien och USA, är dock inte något utbrett fenomen inom den svenska 
servicesektorn. ”Rutinisering av samspelet med kunderna […] verkar inte så 
vanligt bland servicearbetare generellt i Sverige”, är den slutsats Abiala drar 
av sin enkät, där bara 9 procent av de tillfrågade uppger att de använder sig 
av inlärda ord och gester mot kunderna (2000:83). Att svenska butiksbiträd-
en mestadels tycks ha varit befriade från sådant är också vad de uppgett i 
mina intervjuer. Det visar sig även i moderna handböcker och studiematerial, 
som i huvudsak är uppbyggda som diskussionsunderlag. Påverkan uppifrån i 
organisationen har varit mer indirekt och inte syftat till direkt reglering av 
butiksbiträdenas språkbruk. Under 80- och 90-talen tycks det framför allt ha 
varit personalens synsätt man velat påverka, exempelvis införlivandet av 
normen om att sätta kunden i första rummet. 

Ovanstående resonemang underbygger slutsatsen att de mönster som kan 
urskiljas i kundsamtal, t.ex. kassabiträdets flitiga användning av tack och 
varsågod, främst får ses som en produkt av upprepad interaktion, eller i Per 
Linells termer, att de är resultatet av ”många ackumulerade mikrointerak-
tioner” (2002:5). Det hindrar inte att beteendet samtidigt kan vara en indirekt 
effekt av att biträdet tränats i servicetänkande, vilket framgick i intervjun att 
hon gjort, under en följd av år (se även 8.2.2.8). 

8.2.2 Samtalsrättigheter och skyldigheter 
Inventeringen i denna avhandling av vilka samtalsrättigheter och skyldig-
heter som respektive part i kundsamtal har och har haft under 1900-talets 
senare hälft, är inspirerad av Frasers (1990) och Fraser & Nolens (1981) 
artighetsteoretiska ansats om samtalskontraktet, the conversational contract. 
Fortsättningsvis i detta avsnitt, försöker jag väva in en bild av det samtals-
kontrakt som kunderna och biträdena verkar följa i sina respektive roller, 
med fortsatt fokus på rutinbetonade samtalsdrag, i framför allt biträdenas 
yttranden. Genomgången ger samtidigt en bild av vilka drag i den svenska 
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artighetskulturen som reproduceras i butiker. Efter bruket av olika slags 
hövlighetsuttryck diskuteras biträdets mer indirekta artighetsarbete. Avslut-
ningsvis beskrivs några samtalsförpliktelser som utgår ifrån verksamhetens 
sätt att tala om den egna kommunikationen. Det handlar om fenomenet att 
”vända kunden” och ett par kända deviser som uttrycker föreställningar om 
kundens rättigheter allmänt sett. 

8.2.2.1 Hälsningen som frivilligt eller obligatoriskt åtagande 

”Kunden är bunden av färre regler för samspelet än servicearbetaren”, på-
pekar Abiala (2000:110). Abiala beskriver servicemötet som ”påfallande 
ojämlikt” överlag, och exemplifierar med att kunden inte ens behöver ”hålla 
sig till vanliga hövlighetsnormer som att besvara en hälsning eller svara på 
tilltal”. Enligt Abiala är det i allmänhet kunden som avgör samtalstonen och 
om det över huvud taget blir en dialog. ”Det är hans/hennes pengar det 
handlar om. Han/hon köper service.” 

Hälsningen som frivilligt eller obligatoriskt åtagande är dock inte något 
som visar klara skiljelinjer mellan kunden och biträdet i mitt empiriska 
material. I kassan besvarar flertalet kunder biträdets hälsning. Det gör många 
kunder inte t.ex. i Kuiper & Flindalls studie (2000:191), trots att även nya-
zeeländska biträden öppnar med en hälsning (i 88 procent av fallen). I bok-
handeln besvarar kunderna hälsningen från biträdet i de fåtal fall det före-
kommer (4 samtal). Där är det biträdet som ibland inte hälsar när kunden gör 
det (i 7 av 13 samtal). Mest frivillig för kunden verkar hälsningen vara i 
delidisken. Där händer det i ungefär lika många samtal att kunden besvarar 
en hälsning från biträdet som att kunden låter bli att hälsa tillbaka (7 resp. 8 
samtal). I två samtal vid delidisken hälsar kunden först. I det ena besvaras 
hälsningen av biträdet, i det andra inte. 

Att biträden ska hälsa är en stabil norm i utbildningsmaterialen från 40-
talet och framåt. I ett tidigt nummer av Ica-tidningen (12/1946, s. 29) ut-
reddes frågan ”Vem skall hälsa först?”, under rubriken ”Spelöppningen”: 
”Det enklaste svaret på denna fråga är den artigaste hälsar alltid först – och 
artigast vill säljaren gärna vara.” I den gamla betjäningsbutiken förväntades 
biträdena hälsa på varenda kund, om man ska tro Biträdeshandboken från 
KF: ”Då en kund kommer in i butiken, bör han hälsas välkommen av var och 
en av personalen, som befinner sig i butiken.” (1949:254) Tanken att biträd-
ena skulle beordras om att hälsa på alla kunder i dagens stora butiker är ab-
surd. Hälsningsplikten i matbutiker åligger numera bara den som sitter i kas-
san, där den standardiserade samtalsöppningen kan relateras till den homo-
gena koreografin vid kassans löpande band. Kassabiträdets monotona hej ger 
funktionella vinster för både biträdet och kunden. I bokhandeln, däremot, är 
hälsningen överflödig som accessmarkör, vilket också gäller delidisken med 
dess nummerlappssystem. Det kan förklara varför bokhandelsbiträdet hälsar 
så sällan och inte är så noga med att hälsa tillbaka när kunden gör det. 
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Hälsningsceremonin som företeelse i det sociala livet utanför butiken är 
tätt packad med innehåll, enligt Johan Asplund, som betonar ömsesidigheten 
i en hälsningssituation: ”När du hälsar på din granne förväntar du dig att han 
skall returnera din hälsning, vilket han också gör. Först erkänner eller bejak-
ar du honom, därefter erkänner eller bejakar han dig.” (1987:17) Hälsnings-
ceremonin är förknippad med ett visst välbefinnande. Den är vad Asplund 
kallar ett responsorium, vilket innebär att den som låter bli att returnera en 
hälsning gör sig skyldig till asocial responslöshet (s. 11). Det amputerade 
responsoriet får den hälsande att känna sig illa till mods. Asplund hävdar 
t.o.m. att den som undanhåller någon en fri nyttighet, som hälsningen är, 
ägnar sig åt en form av maktutövning på mikroplanet (s. 23). 

I ett avseende uppvisar kunderna ett beteende som kan tyckas sticka av 
rejält mot vedertagna artighetsnormer. Det är de kunder som öppnar samtalet 
genom att fokusera på sitt ärende direkt. Exempelvis förekommer i bok-
handeln öppningsfrågorna har ni Lugn, bara Lugn? och arkivbeständigt 
papper har ni dä?, med flera liknande. Kuiper & Flindall (2000:189f) pekar 
på samma fenomen i sin studie. Normalt öppnas samtalen med en hälsning, 
men när en sådan utelämnas är när kunden slänger fram en fråga direkt, som 
deras exempel visar: 

Customer: Do you have today’s paper?  
Operator: No. We don’t sell the paper. Sorry. 

Ett sätt att tolka den uteblivna hälsningen i sådana här fall är att kunden 
signalerar önskemål om ett minimalt kundsamtal, för att det ska gå så fort 
som möjligt. Alternativt kan kunden avstå från hälsningen, eller någon annan 
typ av försekvens, t.ex. får jag fråga en sak?, för att stjäla så lite tid av 
biträdet som möjligt. Det senare kan gälla i de fall då biträdet redan är 
involverad i ett servicemöte. I Saaris jämförande studie (1995:83) visar sig 
de sverigesvenska servicesamtalen oftast inledas med hälsningsord (till 
skillnad från de vanligen oinledda finlandssvenska servicesamtalen). Mitt re-
sultat, både från delidisken och bokhandeln, motsäger alltså Saaris resultat 
på den punkten. 

8.2.2.2 Rätten att öppna samtalet 

I anslutning till hälsningsförfarandet ska jag fortsätta med samtalsöppnandet 
som interaktivt fenomen, dvs. som ett sätt för endera parten att ge eller få 
access till servicemötet. I kassan finns ett tydligt mönster att det är biträdets 
rättighet att öppna samtalet, inte kundens. Biträdets kontroll över access-
förfarandet märks t.ex. i samtal där kunden öppnar samtalet och biträdet 
reparerar genom att initiera en hälsningssekvens.  

Lamoureux’ amerikanska studie (1985:90) visar att kunderna ofta är den 
av parterna som pratar först, och att de har en rad strategier för att göra detta. 
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Så förhåller det sig även i min studie, kassan borträknad. I bokhandeln är det 
naturligt nog kunden som söker access. Det är också kunden som öppnar de 
flesta samtal, inte bara när biträdet befinner sig bakom informationsdisken. I 
delidisken sköts samtalsöppningarna av kunden eller biträdet utan något 
annat mönster än att kunder som förväntar sig manuell betjäning tenderar att 
vänta på att biträdet ger access. Men påfallande ofta verkar samtalsöppning-
arna ske lite som det faller sig. Här förefaller biträdenas flexibilitet en aning 
märklig, eftersom det finns ett etablerat accessförfarande. I många andra 
sammanhang där man tillämpar turnummersystem, får kunder foga sig i 
striktare regler. En förklaring till att biträdena inte ensamma styr kundernas 
access, via turnummersystemet, är att kunder som tagit turlapp kan avvika 
från servicestället. Ibland bara tillfälligt, och då hör de kanske inte när deras 
nummer ropas ut. Förlorar de sin tur vill de ogärna köa på nytt, med en ny 
kölapp. En annan förklaring är att otåliga kunder ser till att få access (med 
service-/informationsfrågor) under samtalsuppehåll eller pauser i pågående 
servicemöten. 

8.2.2.3 Ursäkter är ingens skyldighet 

I delidisken finns flera exempel på kunder som bryter sig in i pågående 
samtal med ärendefokuserade frågor som har du inte fått hem mortadellan? 
och var ligger svamparna hörrudu? shiitake å såna där, frågor som biträd-
ena också besvarar. Sådana inbäddade samtal visar att en del kunder tycker 
sig ha rätten att avbryta andra samtal utan att be om ursäkt, vilket svär mot 
allmänna samtalsregler. Kanske är det här är ett exempel på en normföränd-
ring i kundsamtal. Det är det i alla fall i jämförelse med normen i en 
mjölkbutik på 50-talet, där biträdet kunde säga ”Var så vänlig och vänta på 
Er tur” till en kund, tillika borgmästarinna, som försökte tränga sig före i kön 
(Savås 2000:15). 

Det är en allmän iakttagelse, som gäller hela mitt material, att varken bi-
träden eller kunder säger ursäkta eller förlåt. En enda förekomst av förlåt (i 
bemärkelsen ’hur sa?’) har jag hittat, i ett kassasamtal. Om en vara är slut, 
kan biträdet använda uttryck med satsadverbet tyvärr, men oftast säger de 
inte det heller, och aldrig använder de inledningssatser eller avslutnings-
satser som jag är ledsen, jag beklagar/det är beklagligt (med ett undantag: 
bokhandelsbiträdet i Exempel 121). 

Resultatet av min undersökning tyder på att explicita ursäkter inte längre 
är en del av den artighetskultur som reproduceras i butiker. Eventuellt kunde 
resultatet blivit ett annat om jag gjort inspelningar vid kundtjänstdiskar och 
andra ställen där man tar emot reklamationer, men som Elert (1980:433) 
visat finns det urskuldanden av två olika slag. Förutom den typ som före-
kommer vid en ren urskuldningssituation, kan urskuldanden användas ”i 
andra situationer för att uttrycka en (spelad) ödmjuk och självdeprecierande 
inställning då man indirekt ger ett annat slag av yttrande”. Som exempel på 
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sådan metakommunikativ användning ger Elert förlåt, kan du/ni … , vid 
begäran av upplysningar eller tjänster. Det är framför allt frånvaron av ur-
säkter av den senare typen som är värd att notera i min studie. 

Vid begäranden använder kunderna inte den traditionellt artiga frasen ”be 
att få”, inte vid delidisken och inte i bokhandeln. I kassan finns en enstaka 
förekomst av frasen. Den används av en person som inte är infödd svensk. 
Han säger be tvo fem, när han vill att biträdet ska växla en tiokrona. Modala 
uttryck vid begäranden är också lågfrekventa. Vid kassan finns en före-
komst: den där fisken °du° skulle ja kunna få den vägt. I bokhandeln finns 
tre förekomster: hej ja skulle vilja byta den här boken; äh kopiera de hära 
skulle ja vilja göra; äh ja skulle vilja höra om ni har fått in dom där äh 
färgpatronerna till äh skrivaren. Vid delidisken finns det ingen. Där ut-
trycker kunderna sina begäranden mer direkt: äh ja skulle ha ä åtta skivor (.) 
rostbiff och jo ja skulle ha lite Lönneberga skinka.  

Artigt urskuldande uttryck verkar således inte höra till någondera partens 
samtalsskyldigheter. Några rekommendationer om att använda sådana har 
jag heller inte sett i några av de nyare personalutbildningsmaterialen, men i 
sådana är det över lag glest med explicita rekommendationer. Ett par exem-
pel finns i de äldre materialen. I ett av utbildningsmaterialen från 70-talet 
förekommer en ursäkt i en föreslagen replik till en av butikens ”trogna 
kunder”: ”Förlåt mig, men kan du/ni vänta en sekund …”. Längre tillbaka, i 
ett av de filmade betjäningsspelen från 1950, förekommer en ursäkt i butiks-
chefens replik till kunden som fått otjänliga frukostägg: god dag fru Berg de 
va verkligen beklagligt de här ja hörde om äggen å sån otur att de skulle 
hända just på söndan också.79 

Att utebliven artighet kan få negativa följder för relationen, visar sig i ett 
av kassasamtalen (Exempel 48), i fallet med Daimkunden som ilsknade till 
när biträdet skämtade i stället för att be om ursäkt för att kunden fått leta för-
gäves efter den utannonserade godispåsen. I det samtalet sker en förhand-
ling, som leder till att biträdet måste erkänna att butiken gjort fel. Biträdet 
anstränger sig därefter för att rätta till felet (Exempel 49), men hon ber inte 
explicit om ursäkt. 

Kanske stämmer Janet Holmes iakttagelse i en nyzeeländsk studie av 
ursäkters form och funktion (1998:233) in även på svenska förhållanden. 
Holmes tolkar ursäkten som ett uttryck för värnande om relationen och drar 
den preliminära slutsatsen att ursäktsstrategier spelar en mer avgörande roll 
för upprätthållandet av relationer mellan vänner än de gör i relationer mellan 
främlingar (liksom faktiskt i relationer mellan närstående). Men att framföra 
ursäkter explicit är bara en av flera olika strategier för framförandet av så-
dana. Övriga strategier är enligt Holmes att man ger en förklaring eller redo-
görelse (som finns i ett ton-redogörelserna i många av laxsamtalen) eller att 

                          
79 Betjäningsspel om reklamerade ägg, ett exempel på föredömlig betjäning. Film 004 på 
dvd:n Ica-historien – i parti och detalj. 
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man tar på sig ansvaret (som kassabiträdet i fallet med Daimkunden). Ytter-
ligare en strategi är att man lovar att aldrig göra så igen, men den strategin 
verkar mindre trolig i butikssammanhang, utom i skämtsam form. 

Slutligen ska tilläggas att om urskuldanden och artiga begäranden inte är 
utmärkande drag i artighetskulturen i butiker, så uppvisar de 138 kundsam-
talen heller inga förekomster av svordomar och andra grova uttryck. De två 
som förekommer är jädrigt (kund) och tusan (biträde). Frånvaron av starkare 
svordomsuttryck är en form av hänsynstagande som också säger något om 
artighetskulturen. Svordomar verkar vara ett drag i vardagssamtal som inte 
följt med intimiseringen av det offentliga servicesamtalet. 

8.2.2.4 Användningen av tack och varsågod 

Jens Allwood (1981:27f) beskrev vid 80-talets början den svenska kulturen 
som ovanligt tackrik, och hävdade att det i Sverige råder ”tackplikt”, i vissa 
situationer där man i andra kulturer inte alls anser det vara på sin plats med 
ett tack. Allwood nämner också det förhållandet att avskedsfraser i affärer 
ersätts av tackfraser. Ett märkligt drag i en sådan transaktion är att båda 
parter tackar, och enligt Allwood förklaras det bäst som att man tackar för att 
man blivit tackad. Ett personligt vittnesbörd om tackandet som kulturfeno-
men ger Björn Nilsson (1993:125), med en räkneoperation om hur många 
tack som uttalades under en dag, i hans jobb på en bensinmack på 60-talet, 
före självtankningens tid: 

Antalet ’tack’ till respektive kund var i genomsnitt tio stycken (från hälsning 
över tankning till betalning), tack som ganska ofta gengäldades. Med 
omkring etthundra expedierade kunder per dag fick därmed frasen ’tusen 
tack’ en mycket konkret innebörd. Tackandet föll sig naturligt för svenskar, 
men utländska kunder kunde ibland undra vad tackandet egentligen hänförde 
sig till. 

I mina intervjuer med pensionerade biträden framskymtar tackrikedomen när 
en av dem säger ”Mycket har vi tackat kunderna för …”. Belägg som ligger 
närmast det faktiska bruket längre tillbaka i tiden har jag funnit i ett av Ica-
films betjäningsspel från omkring 1950 (i Exempel 5). Där producerar bi-
trädet och kunden sju tack tillsammans – om än i ett samtal som är ganska 
långt (27 turer). 

Att tackandet alltjämt uppfattas som ett väsentligt inslag i den svenska 
kulturen visar följande dialog, ur Marjaneh Bakhtiaris Malmöroman (2005: 
39f). Denna del av boken utspelas på 90-talet. Hemma hos familjen som ut-
vandrat från Iran finns mamman, Panthea, som har noterat att svenskar är 
tacksamma människor, men också att det finns olika slags tack. För att för-
söka bringa reda i ”hela den här tackaffären”, tar hon sin tioårige son till 
hjälp: 
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”Men när jag handlar något, ska jag bara säga tack?” 
”Ja, eller ja tack. Det beror på vad dom frågar. Men sånt hör man.” [---] 
”När säger man bara tack, och när säger man tack tack? Man låter som en 

klocka. Ticktacktacktackticktack!!!” 
”Men ta det lugnt mamma! Det räcker med att bara säga tack. Kolla, det är 

därför du aldrig lär dig svenska. Du tänker för mycket.” 

En bidragande orsak till att utlänningar och utlandsfödda svenskar får in-
trycket att det tackas i överkant i Sverige kan vara att skillnaderna mellan 
formella och informella uttryck är mindre vid tackandet än i andra situa-
tioner. I svenskan finns inget informellt ersättningsord till tack, som Elert 
(1980:433) påpekat. När det gäller romanfiguren Pantheas huvudbry får jag 
medge att kundernas tack tack (vid delidisken) har vållat huvudbry även för 
mig. Det kan tolkas på flera olika sätt: som avböjande respons på merfrågan, 
som ett samtalsavslutande tack för varan/betjäningen eller som att kunden 
först tackar för varan och sedan använder ett generellt tack som avslutnings-
markör. 

I min studie är det framför allt i kassasamtalen som tackandet och använd-
ningen av andra artighetsuttryck framstår som biträdets främsta samtalsför-
pliktelse. Kassabiträdet säger tack/tackar/tack ska du ha minst två gånger 
och varsågod ungefär en gång per samtal. Vid betalningsuppmaningen an-
vänds ofta ett föregripande tack: nittiåtta å femti tack. Kunderna tackar 
ungefär en gång per samtal, men bara i anknytning till artighetsuttryck från 
biträdet. Ett undantag är en kund som ger uttryck för tacksamhet när hon får 
en extra påse om sitt sillpaket genom att säga: ja (.) va snällt. (Det uttrycket 
kan kanske betraktas som ett informellt ersättningsord för tack; liksom f.ö. 
kassabiträdets tackar.)80 Någon skyldighet att säga varsågod har inte kunden; 
kunden ger ingenting, kunden köper. Det finns bara två förekomster av 
varsågod från kunder i hela mitt material, alltså i 138 samtal. Kunderna 
behöver heller inte säga tack efter att biträdet sagt varsågod; ungefär var-
annan gång som kassabiträdet säger varsågod (eller, som i rutinsamtalen, var 
tredje gång) svarar kunderna tack. Beträffande yttrandeparet var så god – 
tack hävdar Elert att något som är gemensamt för de nordiska språken i mer 
formella situationer är att man säger Varsågod i samband med överräckande 
av sak och att ”[s]varet Tack är obligatoriskt” (1980:435). Det senare gäller 
alltså inte alltid i butiker. Elert påpekar också att det finns speciella system 
av artighetsfraser för kortare transaktioner, och nämner butiksinköp som ett 
exempel (1980:438). Men det är också möjligt att yttrandeparet inte längre är 
obligatoriskt i svenskan. 

Intrycket att kassabiträdet har en utbredd tackplikt förstärks av att man i 
flera samtal kan höra biträdet säga varsågod tack ska du ha, inte bara finalt 
utan även medialt i samtalet. Det skulle i vissa fall kunna tolkas som en form 
av luckifyllande, alltså att biträdet övertar kundens tur. I socialpsykologiska 
                          
80 I det inspelade materialet förekommer lemmat snäll bara denna enda gång. 
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termer kunde det tolkas som en form av rollövertagande, ett socialt respon-
sivt beteende, som Asplund (1987:11) kallar det, när den ena parten före-
griper den andra partens beteende och utför det beteendet i den andra partens 
ställe. En enklare tolkning, som är grundad i aktiviteten, är dock att biträdet 
säger varsågod i samband med överräckning och därefter säger tack, med 
generell syftning, ofta som en avslutningsmarkör. När fenomenet uppträder 
medialt i samtalet beror det troligtvis på att en avslutningsfas oväntat följs av 
en tilläggssekvens. 

Tendensen att det blir många tack i kassan är densamma i kassorna i Nya 
Zeeland. Tackrikedomen vid kassan är med andra ord inte något exklusivt 
svenskt fenomen. 

This can mean that the operator thanks the customer four times; once when 
giving the total from the cash register, once when receiving the cash or card, 
once when counting out the change and a last thank you as a back reference 
to the whole transaction. (Kuiper & Flindall 2000:196) 

I bokhandeln, däremot, kräver konventionen inte artighetsmarkörer av bi-
trädet i någon större omfattning. Där är tack vanligare i kundernas yttranden, 
vanligen för att kunden tackar för hjälpen. I delidisken kan man höra en del 
tack från biträdet, i betjäningssamtalen. Flertalet av biträdets tack ingår i 
frasen ja tack, dvs. biträdets ärende- eller merfråga. Övriga förekomster av 
tack och varsågod finns i likhet med dem i kassasamtalen i avslutningsfasen, 
vanligtvis troligen i samband med överräckning. Kunderna tackar i snitt en 
gång per betjäningssamtal, däremot mycket sällan i informations- och ser-
vicesamtalen. Det är bara två av drygt tjugo kunder som tackar för informa-
tion, vilket visar att utbyte av information inte kräver att förpackas med 
artighetsuttryck. Tendensen att kunden tackar oftare i servicemöten där bi-
trädet utför servicehandlingar vid sidan av den verbala aktiviteten är den-
samma i bokhandeln, även om det tackas mer i de enbart verbala informa-
tionssamtalen där än vid delidisken. 

Vid delidisken och i bokhandeln – men inte i kassan – tycks alltså ser-
vice- och betjäningshandlingar generera fler tacksamhetsmarkörer från kund-
en än rent verbal serviceaktivitet. Det verkar som om fysisk ansträngning 
renderar mer tacksamhet än mental ansträngning, vilket är intressant att 
notera. En förklaring kan vara att det är synbara servicehandlingar som be-
lönas mest, och de som syns lättast är de som kräver fysisk aktivitet. I 
kassasamtalen förekommer det fler tack från kunden i de utbyggda samtalen 
än det gör i de rent instrumentella. Det ser jag som en effekt av biträdets 
ökade grad av involvering med kunden, manifesterad genom servicehand-
lingar och/eller relationellt prat. 

Nu kan det diskuteras om de samtalande verkligen uppfattar artighetsut-
tryck som en belöning. Det är inte säkert att man uppfattar det som särskilt 
artigt alls. Beträffande ord som please och thank you hävdar Sara Mills 
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(2003:66f) att användningen av sådana formelartade artighetsuttryck inte är 
något som bestäms på individuell nivå, även om det finns avvikelser i per-
sonliga samtalsstilar. När artighetsuttryck förekommer frekvent som ett led i 
en speciell kommunikativ strategi, uppfattas det inte som uttryck för artighet, 
utan användaren förmodas bara ha uppfyllt kraven som den sociala konven-
tionen ställer. Det är inte ens säkert att artighetsuttrycken uppmärksammas 
över huvud taget. Rutinmässigt använda uttryck för artighet passerar ofta 
obemärkt, vilket Spencer-Oatey (2000:41) påpekar, med stöd i Goffmans 
begrepp ’negatively eventful’ behaviour.  

I fråga om biträdets många tack i kassan, så har det sannolikt också en 
koppling till att hon tar emot betalning av kunderna, vilket biträdena i deli-
disken och bokhandeln inte gör. Som Abiala (2000:149ff) framhåller kan 
försäljningssituationen vara mer eller mindre dold och präglas av en aktiv 
försäljningsstrategi i varierande grad i olika typer av servicemöten. Samspel-
ets betydelse i förhållande till försäljningssituationen ger fyra kombinations-
möjligheter, vilket visas i Figur 6. 

Samspelets betydelse  
mindre större 

dold 
Arbetet först och
kunderna sedan 

Personlig service
Försäljnings-
situation 

öppen Rutinförsäljning Övertalnings- 
försäljning 

Figur 6. Typologi i interaktivt servicearbete (Abiala 2000:149) 

I det första fältet, ”arbetet först och kunderna sedan”, placerar Abiala kund-
mottagare och specialister (t.ex. optiker och bilmekaniker). Kännetecknande 
för deras arbetssituation är att försäljningssituationen är dold och att sam-
spelet med kunden har mindre betydelse än det har i utpräglade serviceyrken 
(t.ex. frisör och receptionist), som inryms i fältet ”personlig service”. I fältet 
därunder, ”övertalningsförsäljning”, är samspelets betydelse och graden av 
öppenhet i försäljningssituationen som störst. Där placerar Abiala exem-
pelvis dörrförsäljare, medan affärsbiträden och kassörskor placeras i fältet 
”rutinförsäljning”. Att kassabiträden placerats där är förståeligt: försäljnings-
situationen är öppen, och i förklaringen till fyrfältsfiguren skriver Abiala att 
samspelet med kunden ”kan ha” mindre betydelse, inte ”har” (vilket skulle 
stämma dåligt in på den kassörska jag spelat in). Det är dock inte i det fältet 
jag skulle vilja placera biträdena i delidisken och bokhandeln, om jag orien-
terar mig efter Abialas typologi. Försäljningssituationen vid delidisken är 
öppen, men själva idén med den bemannade disken är ju just personlig 
service – även om graden av personlig betjäning varierar starkt. Den öppna 
försäljningen i arrangemanget visar sig kunderna dessutom bortse ifrån, när 
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de använder den bemannade disken som en service- och informationsdisk. 
Utmärkande för bokhandelsbiträdets arbetssituation är att försäljningssitua-
tionen är mer dold än öppen. Bokhandelsbiträdet, som också har en sorts 
expertroll, vill jag därför placera i något av de två översta fälten, lämpligen i 
fältet ”arbetet först och kunderna sedan”, även om arbetssituationen i samtal 
med en del bokklubbsmedlemmar lutar mer åt fältet ”personlig service”. 

Det jag vill göra gällande med avstamp i Abialas fyrfältsfigur är att det 
verkar rimligt att anta att biträdets förpliktelse att tacka ökar ju öppnare för-
säljningen är, och att bokhandelsbiträdets återhållsamhet med artighetsut-
tryck förklaras av den dolda försäljningssituationen. Bokhandeln skiljer sig 
också från dagligvarubutiken som organisation. Bokhandeln kan liknas vid 
ett bibliotek med köpmöjligheter, där det är legitimt att promenera omkring 
och ställa sig och bläddra och läsa. Att där även finns en bokklubb förstärker 
det icke-kommersiella draget. Bokhandelsbutiken kan i än högre grad än 
exempelvis Konsumbutiken inrymmas i vad sociologen Göran Ahrne m.fl. 
(2003:24), i ett resonemang om variationerna i innehåll och handlingsvillkor 
mellan olika typer av organisationer, kallar semiorganiserade fält. Några 
exempel på sådana är varuhus, flygplatser och idrottsarenor. ”I dessa semi-
organiserade fält är organisationerna mindre slutna. Här har i princip vem 
som helst rätt att vistas. Människor kan komma och gå som de vill och de 
behöver inte lova att komma tillbaka eller göra vissa prestationer.” 

Det finns tillfällen då försäljningssituationen i bokhandeln är mera öppen. 
I ett par samtal ägnar sig biträdet åt en form av övertalande försäljning, när 
hon jämför butikens pris på en bok med ett mindre förmånligt riktpris, t.ex.: 
ja å ändå ska den kosta egentligen trehundratjuguåtta, men sådant hör till 
undantagen. Kundfrågor i bokhandeln utmynnar inte alltid i ett köp, och upp-
giften för biträdet i informationsdisken är inte att på något direkt vis se till 
att kunden handlar. Biträdet säger t.ex. aldrig ja tack? till en kund som valt 
en bok, för att förhöra sig om kunden önskar något mer.  

Med utgångspunkt i en kartläggning av artighetsuttryck kan man inte ut-
läsa mer om artighetskulturen än en begränsad del. I sin studie av tilltal och 
artighetsstrategier i servicestituationer, framhåller Fremer (1996:51f) att hon 
valt att inte undersöka hälsningar och sätt att tacka, eftersom sådant ”påfall-
ande ofta realiseras ickeverbalt”. Det föreligger t.ex. när det gäller häls-
ningar, som Bengt Sigurd (1973:25) uttrycker det, ett ”intimt samspel mellan 
verbala och icke-verbala kommunikationshandlingar. När man hälsar utför 
man en ritual där gester […] samspelar i ett intrikat mönster med ord som 
Goddag och frågor som Hur står det till?” Mitt filmade material hade jag 
kunnat utnyttja annorlunda, men för jämförelsemöjlighetens skull har jag 
även i fallet med bokhandelssamtalen begränsat mig till att studera sättet att 
hälsa och tacka enbart när dessa handlingar realiseras verbalt. Det är högst 
troligt att filmade samtal vid de tre olika serviceställena skulle ha tillfört en 
viktig dimension i detta avseende, i analysen. Filmade kassasamtal skulle 
kanske visa att icke-verbala realiseringar, som att man tackar genom ögon-
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kontakt och en nick, är vanligare hos kunden än hos biträdet i kassan. Att 
biträdet för sin del påfallande ofta väljer verbala realiseringar kan kanske 
förklaras av att den stressiga miljön i kassan kräver ett grövre artilleri än de 
lugnare serviceställena vid delidisken och bokhandeln. Mer subtila, icke-
verbala hälsningssignaler, som att ögonbrynen åker upp och att man drar på 
munnen (Asplund 1987:9), riskerar att passera obemärkt för samtalspartnern 
i interaktionen vid kassan. 

8.2.2.5 Ansiktsrelaterat och övrigt relationsorienterat arbete 

Artighet uttryckt med ytspråkliga medel visar en begränsad del av biträdets 
artighetsarbete. Bokhandelsbiträdet, som inte så ofta använder artighetsut-
trycken tack och varsågod, ger i stället uttryck för vad Brown & Levinson 
(1987:69ff) kallar en negativ artighetsstrategi genom att undvika att hota 
kundens ansikte. Eller för att använda Spencer-Oateys (2000:13) synsätt: bi-
trädet vårdar sig om harmonin i umgänget med kunden genom att ta hänsyn 
till motpartens rätt till självbestämmande och handlingsutrymme, dvs. det 
Spencer-Oatey kallar equity rights. I situationer när biträdet uppmanar kund-
en att betala i kassan eller föreslår kunden att titta vidare på egen hand, fram-
för hon uppmaningarna eller förslagen på ett indirekt vis, t.ex. här då kan 
du- (.) får du betala i kassan så får du den där boken. Biträdena i delidisken 
har sällan anledning att styra kundens beteende, men när det förekommer 
uttrycker sig biträdena där på liknande vis som bokhandelsbiträdet. En kund 
uppmanas t.ex. att strunta i kölappsautomaten genom att biträdet säger: du 
behöver ingen lapp om du e på väg dit. 

Det är över lag ytterst ovanligt att biträden använder imperativform gente-
mot kunden i yttranden med direktiv funktion. Kassabiträdet gör det vid 
några tillfällen. Den ena gången görs det inlindat (genom tilläggen gärna, 
lite och vettu) och följs av en förklaring (och påhänget jättebra): men kör 
den gärna lite rakt in så att den inte hindrar vettu för nästa vagn (.) jättebra. 
Till samma kund uttrycker sig biträdet senare rakt på sak: glöm inte din vagn 
där, men den uppmaningen mildras av ett vänligt tonfall och ett skratt, och 
den uttalas efter att biträdet önskat kunden trevlig helg. Uppmaningen blir 
därmed snarast ett uttryck för en positiv artighetsstrategi (Brown & Levinson 
1987:69ff), och sådana finns det en hel del i samtalen vid kassan och deli-
disken. En kund vars köp uppgått till en jämn summa får av biträdet för-
slaget så då borde du nästan köpa en lott vet du va. Ett annat exempel är 
delidiskbiträdet som agiterar för återhållsamhet med den feta potatissalladen: 
sen brukar ja säja då e de bättre å ta en tomat extra (.) de känns fräschare 
också. Uttryck för den här typen av artighetstrategi, som annars vanligen 
förekommer i umgänget mellan vänner, åtföljs gärna av skratt eller sägs med 
skrattande röst. Saari (1995:81) kallar det för en kontaktskapande strategi; 
för Spencer-Oatey (2000:14) handlar det mindre om artighet och mer om 
samtalsparternas umgängesrättighet att välja graden av involvering med mot-
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parten. Att biträdet uttrycker sig i enlighet med den negativa (avstånds-
skapande) artighetsstrategin kan antas vara den konventionellt förväntade 
samtalsförpliktelsen i situationer där kundens integritet, självbestämmande 
och handlingsutrymme hotas. Uttryck för den positiva/kontaktskapande 
strategin verkar vara en samtalsrättighet som biträdet får i förhandling med 
kunden i sådana situationer. 

Arbetet att måna om kundens ansikte är en samtalsförpliktelse på ett djup-
are plan som följer med biträdesrollen, i dag liksom tidigare i historien. I 
kassan blir det särskilt märkbart i situationer där kunden utför en handling 
som kunden själv uppfattar som klandervärd eller pinsam. Då ägnar biträdet 
tid åt att rädda kundens ansikte, genom att tona ner betydelsen av hand-
lingen, i vissa fall som en replik indirekt riktad till andra kunder i kön. I 
situationer där det uppstår komplikationer pga. biträdets handlande blir det 
tydligt att denna samtalsförpliktelse inte åligger kunden. Även bokhandels-
biträdet ägnar i vissa, för kunden känsliga situationer utrymme för relation-
ellt tal med ansiktsräddande funktion, trots att hon annars inte gärna gör ut-
vikningar från det transaktionella talet. 

Förväntningar på ansiktsskyddande arbete från biträdena före självbetjän-
ingstiden kan man utläsa här och var i de äldre personalutbildningsmateri-
alen, då varornas pris uppenbarligen var ett känsligt ämne. ”Vad får dom 
kosta?”, fick biträdet absolut inte fråga. Det kunde kunden ha uppfattat som 
”Hur mycket har Ni egentligen råd att betala?” I stället skulle man visa fram 
varor i olika prisklasser, i väntan på att kunden själv frågade om priset. Det 
ansågs också ansiktshotande att föreslå kunden att köpa den vara som 
kostade minst.  

Det mest betungande artighetsarbetet för biträdena förr var nog ändå 
skyldigheten att värna om kundernas sociala anseende genom att titulera 
dem rätt. Personalutbildningsmaterialen betonade vikten av att kunder skulle 
betjänas olika och tilltalas efter rang. Det är en samtalsförpliktelse som nu-
tidens biträden slipper, sedan tilltalet blivit standardiserat. (Se vidare 8.3.) 

Ett resultat i Fremers studie av kortare servicesamtal i Finland och Sve-
rige är att kunderna i de flesta fall inte tilltalar expediten alls (1996:79). 
Sådant icke-tilltal är inget påtagligt drag i kundernas yttrande i min studie, 
undantaget rutinsamtalen i kassan. Dock tilltalar biträdena kunderna med du 
ungefär fem gånger oftare än kunderna säger du till biträdena, om man ser på 
materialet som helhet. I delidisken är fördelningen inte så ojämn. Där an-
vänder biträdena du bara en halv gång så ofta som kunden. 

För att knyta an till Spencer-Oateys (2000:29f) typifiering av talares rela-
tionsorientering i samtal (stärka/bevara/negligera/utmana harmonin), kan 
man konstatera att alla biträdena vid de tre serviceställena har en orientering 
mot att bevara och aldrig utmana harmonin i relationen till kunden. Utmanar 
någon harmonin i samtalet så är det en kund. Biträdet i kassan och biträdena 
i betjäningssamtalen vid delidisken orienterar sig oftare mot att stärka har-
monin i relationen med kunden, med fler artighetsuttryck och mer relation-
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ellt tal, medan bokhandelsbiträdets orientering i dessa avseenden oftare är 
relationsnegligerande, undantaget vissa samtal med kunder som är medlem-
mar i bokklubben. Samtal som är huvudsakligen transaktionellt orienterade 
(alltså sådana som kategoriserats som rutinsamtal) kan man tolka som ett 
resultat av samtalsparternas gemensamma ointresse för harmoni i samtalet. 
Men det behöver inte vara fallet. Sak- och uppgiftsorientering, kombinerat 
med snabbhet, kan i många fall säkert vara det mest önskvärda sättet att be-
vara harmonin i samtalet. 

8.2.2.6 Fenomenet att ”vända kunden” 

I detta avsnitt och de två följande behandlas några uttryck som ingår i verk-
samhetens sätt att tala om den egna kommunikationen med kunden. Att man 
riskerar att bli måltavla för kundernas besvikelse när en utannonserad vara är 
slut visste biträdena vid delidisken av tidigare erfarenheter. Det uppgav en 
av dem i en intervju. För den som har dåliga nyheter att meddela finns alltid 
frågan om hur dessa ska framföras. Enligt Bruce Fraser (1980: 341) har 
budbäraren två alternativ att välja mellan. Det ena är att tala rakt på sak, och 
det andra är att uttrycka sig så att den förväntat ovälkomna effekten som 
budskapet har på lyssnaren reduceras. Att på så sätt mildra styrkan i utsagan 
ser Fraser inte som en fråga om artighet, men inte sällan kombineras det med 
någon form av artighetsbeteende. Talaren kan använda vad Fraser kallar 
”self-serving mitigation”, varmed talaren ger uttryck för en önskan om att bli 
ursäktad för att behöva framföra ett visst budskap. En strategi som Fraser 
nämner är distanseringsteknik (1980:345). En variant av den strategin kan 
man finna i laxsamtalen, där biträdena i vissa fall distanserar sig från den 
aktuella, tråkiga situationen, till en tidigare, då lax fanns att tillgå i riklig 
mängd. 

Som den kvantitativa delen av min analys har visat, använde biträdena 
frasen ett ton i många fler samtal än de negerande uttrycken nej och inte/ 
inget, och bara i ett mindre antal samtal valde de att plåstra om besvikna 
kunder med den beklagande attitydmarkören tyvärr. Som allmänt samtals-
fenomen kan detta förklaras som ett utslag av det som Leech (1983:147) 
med en psykologisk term kallar Pollyannaprincipen.81 Det är tendensen hos 
samtalsdeltagare att se saken från den ljusa sidan och hellre välja angenäma 
samtalsämnen än obehagliga. Utgången visar sig i flera laxsamtal bli att bi-
trädet lyckas avvärja potentiellt missnöje, så att framhävandet av ett ton led-
er till att kunden skämtar och skrattar. Det kan vara ett lyckosamt utslag av 
den yrkesmässiga strategi som ”ett ton-strategin” kan förmodas vara ett spe-
cialfall av. Fenomenet att ”vända kunden” – från att vara negativ till att bli 
positivt inställd till företaget – är enligt Abiala (2000:74) ett uttalat ideal hos 

                          
81 Efter Eleanor Porters ungdomsböcker om Pollyanna, en flicka som behärskar konsten att 
alltid vara glad (Levander 1994:164). 
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servicearbetare. Att lyckas bemöta en irriterad kund med tålamod och utan 
att den egna irritationen kommer till uttryck ses som en seger (2000:116). 

Benägenheten att avvärja klagolåt kommer i dagen också i samtalen vid 
kassan, t.ex. när biträdet säger: men du dom e bra goa, efter att kunden klag-
at på att mandelpotatisen var dyr. Ett annat exempel är en kund som knorrar 
över att tomburksautomaterna flyttats till området utanför kassorna. Biträdet 
svarar: ja de tackar vi vettu för, och skrattar. I ett annat fall lättar hon upp sin 
egen kritik mot tekniken (du vet datan e ju lite underlig ibland) med till-
lägget: bra när den funkar. Till och med i småprat om vädret märks biträdets 
tendens att se saken från den soliga sidan. När kunden ojar sig över dagens 
ösregn, säger hon: javisst e de härligt väder i dag (.) va?, glatt ironiskt, och 
fortsätter strax efter med ett sakligt påpekande om att grundvattnet behöver 
fyllas på. I intervjun med kassabiträdet efter inspelningen bekräftade hon 
min iakttagelse att hon försöker vända negativa inslag till något positivt, men 
menade att det var en fråga om självbevarelsedrift, snarare än en medveten 
strategi gentemot kunden. ”Det har jag lärt mig genom åren. Det är nog 
omedvetet”, sa hon, vilket antyder en bieffekt med fenomenet att ”vända 
kunden”, nämligen en rättighet som biträdet driver för sin egen del: rätten att 
slippa bli modstulen av kunders negativism. 

8.2.2.7 ”Kunden har alltid rätt” 

Exempel på tillämpning av vissa idiotiska uttryck: […] Kunden har alltid rätt 
– Goddag, jag skulle vilja köpa en smokingskjorta. 
– Jaha, här har vi den senaste direkt från Paris. 
– Det där är väl ingen smokingskjorta. Det är ju ett par hängslen. 
– Hur sa min herre? 
– Jag sa att det där är ju ett par hängslen. Jag skulle ha en smokingskjorta. 
– Vad menar … 
– Tyst när jag talar. Det är till och med ett par ganska vissna hängslen. De är 

ju inte ens elastiska. 
– Det är en smoking … 
– Nej nej, det är ingen smoking. Jag skulle för övrigt inte ha någon smoking, 

utan en smokingskjorta. Varför visar ni mig då i stället dessa ganska fula 
hängslen utan elasticitet? 

– Min herre har misstagit sig. Det … 
– Är jag kund eller inte? 
– Joo … 
– Har jag då rätt eller inte? 
– Joo … 
– Säger jag er inte att det är ett par ovanligt smaklösa hängslen? 
– Joo … 
– Är det inte ett par hängslen? Nå! 
– Joo … 
– Jaha. Det är ett par hängslen. Med veckat bröst då, och långa vita ärmar. Ni 

är inte klok. Ajö. (Danielsson 1984:352) 
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Drivet till sin spets, med Tage Danielssons vinkling, blir uttrycket ”kunden 
har alltid rätt” en orimlighet. Oakes (1990:71) påpekar också att ”[o]ne of 
the clichés of the commercial idiom is a criterion of truth. If the prospect 
says it, it’s true.” Enligt detta kriterium är det t.ex. sant om kunden säger att 
den kan betala, även om det skulle visa sig att kunden var pank. Ändå är de-
visen något som återkommer gång på gång. I ett av Icas utbildningsmaterial 
för butiksledare hittar man under rubriken ”Kundregler – vår policy:” 
följande uttolkning, med en vitsig slutkläm: 

REGEL 1 Kunden har alltid rätt! 
REGEL 2 Om kunden någon gång skulle ha fel, läs om regel 1. […] 
Kunden har alltid rätt – till ett vänligt bemötande (Service samspel & 
personalutveckling, u.å.) 

I biträdesintervjuerna nämns devisen, i sakligt konstaterande ton eller iron-
iskt, när man pratar om arbetsförhållanden, om kundrelationer eller om han-
tering av reklamationer och s.k. besvärliga kunder. ”Ja, men kunden har ju 
alltid rätt, vet du väl”, säger t.ex. ett biträde i en blomsterhandel, när hon ska 
förklara för mig vad hon menar med att hon kände sig bakbunden av 
servicekraven: 

När man jobbar i en blomsterhandel då är det kundens önskemål som måste 
få styra. Man måste prata på kundens villkor, hur knäppa de än kan vara. Man 
får aldrig börja argumentera mot kunden, och blir man arg får man gå in på 
kontoret efteråt och avreagera sig. 

Av de intervjuade pensionärerna berättar Ingeborg, apropå ”besvärliga 
kunder” om en butikschef hon hade som kunde krypa ner under disken, visk-
andes a-p-a (bokstaverat), när hon hade någon ”tråkig kund” som ”höll på”. 
Margot minns en annan butikschef som brukade avreagera sig bakom kött-
disken. De andra berättar att de då och då fick gå ut i lunchrummet för att 
lätta på trycket när kunderna varit för besvärliga. ”I lunchrummet skulle du 
göra inspelningar”, säger en av dem till mig, ”där skulle du få den sanna ver-
sionen!”  

Någon återger en scen ur en spelfilm i sjukhusmiljö, där en av läkarna 
efter att ha visat det största tålamod mot en patient försvinner in i ett avskilt 
rum och går lös mot en tom patientsäng med knytnävarna: ”Här ska du få, 
fru Gustafsson!” De intervjuade skrattar hjärtligt åt den scenen. Anja säger: 
”Hur många gånger har man inte tänkt att när jag går i pension ska jag skriva 
en bok om allt jag upplevt. Det skulle vara så skönt att få det ur sig. Man 
kunde bli så nertryckt. Det kunde vara hemskt! Men nu är man glad att man 
är ur det.” 

På frågan om de hade några knep för att avleda missnöje eller strategier 
gentemot besvärliga kunder, svarar de med att berätta om knep för att und-
slippa obehag. ”Vi är ju skådespelare”, säger Margot. ”Jag är inte mej själv, 
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jag spelar en roll när jag är i butiken. Och ibland har man sina nödlögner. 
Tyvärr slut på lagret, kunde man säga när man var yngre och inte hade lust 
att gå in på lagret, även om man visste att varan fanns där. Eller om kunden 
sa att nu är det slut på det och det, kan du inte gå och hämta det? så svarade 
man beklagande att varorna inte hade kommit än.” ”Nä, för man visste att 
varan kommer att ligga på botten av buren”, skrattar Anja igenkännande. 
Ironi var ett medel som biträdet i guldsmedsbutiken kunde ta till när en kund 
höll sig kvar i butiken efter stängningstid: ”Det gör inget, jag har portnyckel 
med mig.” 

”Kunden har alltid rätt” visar sig alltså vara en devis med begränsad räck-
vidd. Om den betraktas som en sanning är det bara så länge biträdet upp-
träder i sin roll i butiken, i den ”främre regionen”, inte när biträdet lämnat 
rollen, bakom kulisserna, i den ”bakre regionen”, i lunchrummet, på kontoret 
eller under disken(!).82 Men att devisen ingår i biträdenas medvetanden, och 
enligt biträdenas uppfattning även visar sig i kundernas förväntningar, vitt-
nar om en grundläggande ojämlikhet mellan parterna i ett kundsamtal. I 
mycket är det de organisatoriska ramarna som styr kundsamtalets inriktning, 
t.ex. krav på effektivitet och lönsamhet, men under ett servicemöte har kund-
en större handlingsutrymme än biträdet. Kunden har det övertaget att den 
kan avbryta transaktionen och lämna affären. Dessutom har kunden indirekt 
makt över biträdet genom sina möjligheter att framföra klagomål hos butiks-
ledningen och att sprida kritik vidare till andra kunder. Biträdets handlings-
utrymme är begränsat av att hon, om hon vill behålla sin anställning, ska ge 
service, uppträda som butikens ansikte utåt och i slutänden sälja för att dra in 
pengar till butiken, som är det hon ytterst är anställd för att göra. 

Handlingsutrymmet är särskilt begränsat för kassabiträden, som inte får 
lämna sin plats i kassan under sitt pass. I den enkät som Kristina Abiala 
(2000:96) gjort tillhör kassörskor den grupp serviceanställda som ofta svarar 
att de har ”litet eller inget inflytande över vilka arbetsuppgifter de utför”. 
Särskilt en av de kassabiträden jag intervjuat understryker utsattheten i 
kassabiträdets position, inklusive den fysiska placeringen i lägre höjd än 
kunden, när hon säger att det värsta med hennes arbete är utskällningarna 
och förolämpningarna hon måste stå ut med från en del kunder. 

Anat Rafaelis studie (1989) av utgångskassor på stormarknader visar att 
det kan försiggå en kamp om kontrollen över servicemötet i kassan, och att 
biträden kan utveckla en rad strategier för att hantera detta. En sådan kraft-
mätning är inget som utmärker de kassasamtal jag har analyserat, tvärt om så 
är det vanligen biträdet som tar samtalsinitiativen och biträdet som dominer-
ar kvantitativt i kassasamtalen. Kundens övertag märks tydligast i att kunden 
får bestämma samtalens grad av instrumentalitet. I samtal med komplika-
tioner märks det bl.a. i att månandet om den andra partens ansikte ensidigt 
vilar på kassabiträdet. 
                          
82 Efter Erving Goffmans begreppspar front stage – back stage (1974:101ff). 
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Till skillnad från Rafaeli har Lamoureux en icke-antagonistisk syn på 
kundsamtalet. För Lamoureux är kundsamtalet en process som försiggår 
mellan två aktörer som har olika mål med interaktionen, men där målen inte 
behöver vara i konflikt med varandra. Lamoureux ser kundsamtalet som en 
retorisk process där biträdet och kunden interaktivt försöker jämka ihop mot-
stridiga behov, möjligheter etc. Även om det vore naivt att inte se att det kan 
förekomma inslag av kamp, förefaller kampen om kontroll mycket mindre 
viktig för de interagerande än inslagen av samarbete, menar Lamoureux 
(1985:172). 

Utifrån mitt empiriska material kan man, beroende på valet av perspektiv, 
hitta belägg både för att kundsamtalet präglas av samarbete och att det präg-
las av antagonistiska motsättningar. I analyserna av de rutinbetonade kund-
samtal som är denna undersöknings fokus hör över- och underordningsrela-
tioner inte till de frågor som i första hand pockat på att besvaras. Tyngd-
punkten ligger inte på samtal med komplikationer, där dominans och kont-
roll vore mer relevant att analysera, särskilt i samtal där kund och biträde 
inte är överens. Biträdenas konflikthantering har här bara uppmärksammats i 
samband med förekomsten/frånvaron av ursäkter, och problemlösning med 
språkliga medel har bara indirekt berörts, i samband med det relationella tal 
det kan ge upphov till.  

Hur endera samtalsparten dominerar i samtal kan ta sig olika uttryck. Man 
kan bl.a. dominera kvantitativt, genom att man pratar mycket, interaktionellt, 
genom att man styr samtalets förlopp, eller semantiskt, genom att man har 
inflytande över ämnen och perspektiv (Linell 1990:158ff). Kassabiträdet 
dominerar i samtliga dessa avseenden i rutinsamtalen, men det verkar djärvt 
att använda det som ett mått på biträdets överordning visavi kunden i dessa 
samtal. En slutsats av det kan vara att dessa mått på dominans inte går att 
applicera på samtal där samtalandet inte är huvudaktiviteten. Att kunden i 
många fall har övertaget visar sig tydligare i samtal med komplikationer, där 
samtalandet är huvudaktiviteten. Även i dessa dominerar kassabiträdet kvan-
titativt och interaktionellt. Däremot märks biträdets underordning i bered-
villigheten att ta kundens perspektiv. I fallet med Daimkunden som inte kun-
nat hitta extraprisvaran (Exempel 49) anammar biträdet kundens beskrivning 
att butiken gömt undan denna vara. Biträdet visar att kunden har rätt genom 
att återanvända kundens formulering gömt i flera yttranden. Det samtalet kan 
ses som en uppvisning i hur devisen ”Kunden har alltid rätt” opererar i 
praktiken (även om den tolkning biträdet gör av devisen kanske snarare är 
denna: ”Låt alltid kunden tro att den har rätt”). 

I samtalen vid infodisken i bokhandeln förekommer i ett fåtal fall kraft-
mätningar mellan biträdet och kunden. Ett exempel är en utdragen förhand-
ling med en bokklubbsmedlem om dennas medlemskort, ett annat är fallet 
med kunden som driver biträdet att engagera sig hans önskemål om en penna 
av ett speciellt märke (Exempel 108). I det senare fallet tvingas biträdet, trots 
initialt motstånd, agera så att kunden får rätt. Men i de flesta bokhandels-
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samtal är det inte kunden utan biträdet som styr interaktionen, t.ex. genom 
att återföra samtalen till instrumentalitet, när kunderna visar tendenser till att 
sväva ut i personligt småprat. Bokhandelsbiträdet har också ett betydligt 
större handlingsutrymme än kassabiträdet, både vad gäller hanterandet av 
ärendena, med vilken intensitet hon väljer att engagera sig i kundernas frå-
gor, och rent fysiskt, eftersom hon kan röra sig fritt i butiken. 

Ett annat exempel som ger en illustration till talesättet att kunden alltid 
har rätt är den extremt långa småpratssekvensen från delidisken, där kunden 
vädrar sina fördomar om ”utlänningarna”, apropå att laxen tagit slut (Exem-
pel 92). Kundens småprat är i långa stycken monologiskt. Hon pratar oför-
trutet på utan att verka lyssna och överöser biträdet med narrativer, på ett sätt 
som liknar vad Asplund (1987:37ff) beskriver som asocial pratsamhet. Att 
berätta en historia är att involvera motparten i ett responsorium, menar Asp-
lund, och därför är det svårt att avbryta en berättelse. Kundens interaktion-
ella övertag visar sig i att biträdet, trots vissa försök, inte lyckas leda sam-
talet bort från kundens topikval. Två logiker står mot varandra. Biträdet 
bemödar sig om att vara tillmötesgående mot kunden, samtidigt som han är 
medveten om att hans och kundens dialog knappast lämpar sig i en butik, 
inför andra kunder – särskilt inte som han vet att samtalet spelas in. När det 
gäller att avbryta kundernas narrativer skulle han ha en del att lära av biträd-
et i bokhandeln, som gör det konsekvent, när hon har ett ärende som pockar 
på att lösas. Där har delidiskbiträdet problem, eftersom kundens ärende 
redan är avklarat. Han kan inte gå vidare med betjäningen, och kundens ord-
strömmar ger ingen öppning för honom att ställa en merfråga. Dessutom var 
det biträdet själv som tog småpratsinitiativet. Han löser problemet genom att 
ge kunden allt mindre respons, och till slut tar kunden själv initiativ till 
samtalsavslutning. Då har samtalet pågått i över fem minuter. Detta samtal är 
mycket olikt de övriga betjäningssamtalen, vilket enligt Price m.fl. (1995) 
kan sättas i samband med samtalets längd: ”All else being equal, as 
encounter duration increases, opportunities for script interference from un-
controllable, and sometimes unpredictable, environmental intra- and inter-
personal causes increase.” (1995:86) Någon merförsäljningsfas kom aldrig 
till stånd, men strax efter att samtalet avslutats återvänder kunden, riktar sig 
till ett annat biträde vid delidisken och säger: ja skulle ju ha Skagenröra 
också (.) har ni nå-. 

”Pratsjuka kunden” figurerade som en problematisk kundtyp i Biträdes-
handboken från 40-talet, i kapitlet om kundbetjäning. Som citatet visar fanns 
en insikt om att det var en grannlaga uppgift att uppfostra kunder av denna 
typ:  

Lika tålamodsprövande är den pratsjuka kunden, som gärna vill prata bort en 
stund – ofta om allt annat än vad som hör till själva köpen. Det är farligt att 
ge näring åt kundens pratsjuka, ty den kan svälla över tillåtna, lämpliga 
gränser. Överhuvud taget bör biträdet ej inlåta sig i samtal om privata för-
hållanden med kunderna och naturligtvis ännu mindre tala med kunderna om 
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sina egna bekymmer eller glädjeämnen. Sådant hör inte hemma i butiken! 
Den pratsjuka kunden kan givetvis ej förmås att tygla sin pratsamhet på en 
gång, utan detta får så småningom bli resultatet av biträdets uppträdande. Det 
gäller sålunda för biträdet att omärkligt vänja kunden av med pratsamheten – 
utan att för den skull ”bita av” kundens ordflöde – och på ett sympatiskt sätt 
leda över samtalet på varorna och köpet. Om nu biträdet själv är sådan att han 
gärna vill prata bort en stund, bör han tänka på att det ej är behagligt för 
andra kunder att vara åhörare och att kunna misstänka att de själva en annan 
gång bli föremål för prat och skvaller. (1949:258, 261) 

Man kan förundras över kundtypologiseringen och uppsjön av råd i de äldre 
handböckerna, men samtalet med den ”asocialt pratsamma” kunden i det 
sena 1900-talets matbutik länder till eftertanke. Den bemannade delidisken, 
denna ”ö i självbetjäningshavet”, är ett inlån från ett sedan länge övergivet 
försäljningssystem i dagligvaruhandeln. Sådan över disk-försäljning bygger 
på antagandet att kunderna själva vill handla på ett rationellt sätt. Det har 
aldrig varit meningen att hela konceptet med betjäning över disk skulle åter-
införas. (I så fall skulle det unga biträdet vid delidisken nog också blivit 
skickad på kurs för att studera kundbetjäning, kanske rent av behöva för-
kovra sig i kundtypologi från Biträdeshandbokens dagar.) 90-talets kunder 
har inte rätt att ta alltför lång tid i anspråk, ännu mindre, förmodligen, än den 
pratsjuka kunden hade den rätten på 40-talet. 

8.2.2.8 ”Kunden i centrum” 

Det nygamla fenomenet manuell service hörde, tillsammans med begreppet 
kundvård, till de idéer som Feargal Quinn förespråkade i boken Kunden är 
kung (1992:10). Känsla för kunden såg Quinn som ”själva kärnan i all mark-
nadsföring”. En av hans grundtankar var att det gällde att få kunden att kom-
ma tillbaka, och hans ledstjärna var denna: ”Säg aldrig att kunderna har fel, 
för då får du aldrig se dem mer.” (1992:16) Uttrycket ”kunden har alltid rätt” 
avfärdade han som en klyscha, men det går att se ett släktskap mellan det 
gamla talesättet och Quinns och andra serviceförespråkares nyare slagord, 
”kunden i centrum”: 

I retoriken kring kundfokusering finns uppenbara kopplingar till den gamla 
devisen ‘kunden har alltid rätt’, men det säger sig självt att denna hållning 
inte fungerar fullt ut i konkret verksamhet. Ofta existerar det en intresse-
konflikt mellan kund och verksamhet som främst förefaller vara av ekonom-
isk karaktär. Denna ekonomiska motsättning försöker man från verksam-
hetens sida hålla i skymundan genom att förskjuta fokus från pengar till något 
annat. (Ivarsson 2005:23) 

I de intervjuer jag gjort framkom ingenting som tydde på att biträdena inte 
delade serviceförespråkarnas uppfattning om betydelsen av att sätta kunden i 
främsta rummet, om man vill hävda sig i konkurrensen som butik. Att ser-
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viceanställda i andra länder visat sig reagera med ambivalens på kampanjer 
om kundorientering framgår av en artikel av den brittiska sociologen 
Andrew Sturdy (1998:32ff). Sturdy tar upp det påtvingade serviceleendet 
som ett exempel på sådana kampanjers begränsningar. Även om service-
anställda inte väljer vapnet ”smile strike”, vilket förekommer, kan de göra 
motstånd på annat sätt, t.ex. genom inbördes skämt och cynismer. Hur skulle 
man kunna avgöra när och i vilken utsträckning leendet är äkta menat, frågar 
Sturdy (1998:46). 

Att behöva le mot kunden är inte någon skyldighet som betonas i de nyare 
svenska personalutbildningsmaterialen. Men att det förekommer visar ex-
emplet med Pressbyråns försäljare, som sedan 90-talet drillats med akro-
nymerna höla och hölma, där står ’l’ alltså betyder att de ska le mot kunden. 
Propaganda för leendet förekom också i äldre publikationer, t.ex. vid 60-
talets början, när Mona Lisa fick vara föredöme i boken Sälj genom PR. 
Författaren föregrep Sturdys autenticitetsproblem, dock utan att finna det 
problematiskt: ”Le därför. Le även utan att mena det” (Stääv 1962:84). Hans 
argument var att även ett ytligt leende påverkar humöret på ett gynnsamt vis. 
Echeverris studie (1999:168f), visar att leendet har betydelse ”för att skapa 
kvalitet i bemötande”, men hans slutsats är dessutom att leenden som är 
’påklistrade’ får negativ effekt (1999:168f). Denna speciella variant av ser-
vicefiering i samtalsbeteendet har inte satt avtryck i den av mina fallstudier 
som kan säga något om detta, videoinspelningen i bokhandeln. Jag har inte 
studerat bokhandelsbiträdets leenden systematiskt, men intrycket är att hon 
ler exempelvis när något oväntat sker i interaktionen, inte mekaniskt och 
förutsägbart i samspelet med kunderna. 

8.3 Kundtilltal som spegling av kundsamtalets 
förändring 
Tilltalsfrågan, som behandlades utförligt i äldre personalhandböcker, ägnas 
inget eller minimalt utrymme i de nyare publikationerna. Bortsett från dis-
kussioner i andra forum om ni-tilltalet, en tilltalsform som inte förekommer i 
mitt empiriska material, kan kundtilltalet inte längre anses vara en fråga av 
betydelse. Ändå förtjänar frågan att belysas, framför allt av det skälet att de 
intervjuade äldre biträdena betraktar du-reformen som det viktigaste som 
hänt dem, när det gäller interaktionen med kunden. Du-reformen är av intres-
se också som ett generellt språkligt fenomen. Med Jan Svenssons (1993:38f) 
beskrivning är förenklade tilltalsmönster efter tituleringstvångets försvinnan-
de kanske det mest påtagliga exemplet på det offentliga samtalets informa-
lisering. Följande avsnitt ägnas åt frågan om det förändrade tilltalsskickets 
inverkan på kundsamtalet. Dessutom diskuteras några olika faktorer som kan 
ha bidragit till förändringen. 
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8.3.1 Om du-reformen aldrig nått butikerna – ett 
tankeexperiment 
”Varför försvann tilltalet med titel under 60-talets högkonjunktur?”, frågar 
sig Ulf Teleman (1993:162), i en diskussion om vilka krafter som driver 
språkförändringsprocessen och får språkbrukarna att ändra sina språknormer. 
Teleman urskiljer tre drivkrafter som alla är förankrade i historien: funktion-
alitet, makt och prestige samt modernitet (s. 161). Diskussionen gäller språk-
förändring generellt, och titeltilltalets försvinnande nämns bara i förbigå-
ende. Telemans uppfattning är att den processen har många förklaringar, 
men han påpekar också att man kan utgå ifrån att ”vissa ideologiska inslag i 
tidsandan gjorde att övergången gick så snabbt och smärtfritt” (s. 159). Det 
eventuella sambandet med 60-talets högkonjunktur berörs inte mer specifikt. 
Kopplingen på ett abstrakt plan är att den sociala kontrollen tenderar att vara 
striktare under lågkonjunktur än under högkonjunktur, så att språkbrukarnas 
benägenhet att acceptera språkliga nyheter ökar i tider av ekonomisk, poli-
tisk och kulturell expansion (s. 164). 

I en senare text lyfter Teleman fram funktionella förklaringar som att det 
gamla tilltalssystemet ”var behäftat med påtagliga olämpor” och ”ofta kom-
munikativt tungrott” (2003:151). Vidare anförs modernitetsaspekten att det 
jämlika tilltalet, liksom familjära hälsningsord, blivit en del av moderniteten, 
pga. angloamerikanskt inflytande i och med andra världskriget. Titeltilltalet 
hade överlevt sig självt, och ideologiskt speglade det en äldre form av klass-
samhälle (2003:154 f). Andra forskare har funderat över samma fråga och 
funnit att såväl faktorerna modernitet och funktionalitet som makt och 
prestige kan användas för att förklara du-tilltalets frammarsch (t.ex. Allwood 
1981:19f, Josephson 2004:94;98 och Norrby 2004:27). Några som mer 
specifikt har pekat på ett eventuellt samband med ekonomiska faktorer är 
Kjell Nowak & Gunnar Andrén (1982:44, 47), som räknat du-förekomster i 
annonstext och visat att du-tilltalets utbredning föregicks av en generell in-
komstutjämning. 

För att belysa kundsamtalets informalisering, kommer jag här att driva ett 
kontrafaktiskt resonemang och göra tankexperimentet att det allmänna du-
andet aldrig nått butikerna. I ett försök att fundera vidare över funktionella 
förklaringar, har jag konstruerat ett samtal som det skulle kunna låta om 
tituleringstvånget gällde alltjämt. Jag har utgått från ett kassasamtal i mitt 
empiriska material och ersatt du-tilltalet med gångna tiders titelbruk och 
vissa andra uttryck för hövlig distans som förekommer i rollspelen från 
”1965”. Titeltilltalen i rollspelen är statusneutrala: kunderna tilltalas damen/ 
min dam eller fröken, och ett biträde tilltalas fröken. Först återges det auten-
tiska kassasamtalet, som sedan kommenteras tillsammans med den konstru-
erade varianten. I en annan konstruerad variant testar jag därefter undvik-
ande av tilltal, som ett alternativ till du-tilltal. 
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Exempel 133. Autentiskt kassasamtal. Konsumkassan (040). K= 
kvinna ca 60 år. Samtalslängd: 01:14 
B: hej 
K: hej (.) hörrudu ja gör så här för att ja °vill° ge 
li:te [plats] 
B:    [va står de] hundratretton va? 
K: ja:: 
B: mm 
(PAUS) 
B: så där då tack (.) tvåhundrasjuttiofem 
K: då betalar ja på kortet 
B: du tar de på ditt kort alltså 
K: ja: 
B: då drar ja först bort den där tiekronan va 
K: mm 
(PAUS) 
B: nu:: kan du °slå in° koden 
(PAUS) 
B: sådär varsågod 
K: mm tack [°ska du ha°] 
B:   [tack ska du ha] (.) trevlig helg 

Ändringarna som skiljer det konstruerade kassasamtalet (Exempel 134) från 
det autentiska (Exempel 133) är markerade med fetstil. Tilltalsändringarna 
inbegriper vokativfrasen hörrudu, som ändrats till fröken lilla (som förekom-
mer i ett av rollspelen). Eftersom titeltilltalet medför en förväntan om andra 
hälsnings- och avskedsfraser, har dessa ändrats så att det mer formella go-
morron fått ersätta hej. Uttrycket trevlig helg, som enligt de intervjuade 
pensionärerna inte förekom före du-reformen, har bytts mot välkommen åter. 
Återstoden av samtalet är identisk med samtal 040, även i fråga om över-
lappande tal, betoning, pausering etc. 

Exempel 134. Hypotetiskt kassasamtal: du-tilltalet ersatt av 
titeltilltal 
B: gomorron 
K: gomorron (.) fröken lilla ja gör så här för att ja 
°vill° ge li:te [plats] 
B:              [va står de] hundratretton va? 
K: ja:: 
B: mm 
(PAUS) 
B: så där då tack (.) tvåhundrasjuttiofem 
K: då betalar ja på kortet 
B: damen tar de på sitt kort alltså 
K: ja: 
B: då drar ja först bort den där tiekronan va 
K: mm 
(PAUS) 
B: nu:: kan damen °slå in° koden 
(PAUS) 
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B: sådär varsågod 
K: mm tack [°då fröken°] 
B:   [tack min dam] (.) å välkommen åter 

Det autentiska kassasamtalet (Exempel 133) kan beskrivas som ett uppgifts-
orienterat samtal, där huvudaktiviteten tillåts överskugga andra samtalsakti-
viteter, vilket demonstreras tydligt i de två turerna efter hälsningssekvensen. 
Kundens konstaterande om vad hon gör med varorna på bandet (i den andra 
turen), bemöts inte som ett kommunikativt initiativ. Den inledande vokativ-
frasen hörrudu signalerar intimitet med lyssnaren, eftersom uttrycket brukar 
användas i samtal mellan närstående. Frasen fungerar knappast som en upp-
märksamhetsmarkör när den, som här, uttalas utan emfas. Funktionen är 
snarare den att talaren markerar att hon säger något som är mindre väntat i 
sammanhanget (SAG 4:805). Biträdet ger ingen respons utan avbryter kund-
en med ett nytt, uppgiftsorienterat initiativ. Aktiviteten och situationen vid 
kassan förklarar biträdets val: Varor hopas på bandet, andra kunder står i kö 
och förväntar sig snabb betjäning, biträdet prioriterar sin arbetsuppgift 
framför att konversera med kunden. 

Samma interaktionsmönster verkar mindre troligt i det konstruerade sam-
talet (Exempel 134). Där framstår biträdets uteblivna respons och nya initia-
tiv (i den tredje turen) som ett brott mot samtalsreglerna, eftersom den före-
gående turen inte passerar lika lätt som ett monologiskt ’tänka-högt’-yttran-
de, dvs. en typ av yttrande som har låg grad av utåtriktning, eller evokativitet 
(Linell & Gustavsson 1987:29). Den andra parten blir involverad i högre 
grad när konstaterandet inleds med den artigare vokativfrasen fröken lilla, 
vilket skapar en förväntan om ett andraled, en respons (som helst levereras 
utan överlappande tal), förslagsvis: ”Javisst det går bra.” Evokativiteten 
tycks alltså öka med det äldre tilltalsskicket. 

Titeltilltalet för dessutom med sig en förväntan om en mer indirekt artig-
hetsstrategi. Biträdets fråga (i den tredje turen) skulle behöva en mer inlind-
ad form och den vardagliga återkopplingsframkallaren va ersättas, förslags-
vis så här: ”Jag undrar om min dam kan se vad det står här, hundratretton 
eller hur?” I nästa sekvens skulle den korthuggna betalningsuppmaningen 
tvåhundrasjuttiofem sannolikt behöva byggas ut, eventuellt också med till-
lägg av titeltilltal. Och så vidare på liknande sätt i resten av samtalet; fler 
förslag på lämpliga parafraser behövs inte. Det bör ha framgått att utbytet av 
tilltalsord ställer krav på ytterligare förändringar i den lokala kontexten, an-
nars resulterar det i stilkrockar och en lätt absurd dialog, som yttrandeparet 
då betalar ja på kortet – damen tar de på sitt kort alltså är ett exempel på. 

8.3.1.1 Alternativet icke-tilltal 

En annan tänkbar ersättare för du-tilltal är icke-tilltal. I rollspelsmaterialet 
förekommer, varvat med titeltilltal, i samtalen från ”1965” även icke-tilltal 
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som enligt Norrby & Håkansson (2004:17) kan tolkas som strategiska val för 
att undvika tilltal, t.ex. meningsfragment (B: å ger bort den till sin mamma), 
användandet av passiver (K: å här pratas de bara) eller andra opersonliga 
konstruktioner (B: ska de vara till paj? eller ska de vara till en sufflé?). I 
betjäningsspelet från Ica-film undviker biträdet direkt tilltal konsekvent. Om 
man tänker sig ett kassasamtal där du-tilltalet ersätts av icke-tilltal, skulle 
resultatet kunna bli som Exempel 135: 

Exempel 135. Hypotetiskt kassasamtal: du-tilltalet ersatt av 
icke-tilltal 
B: gomorron 
K: gomorron (.) äh ja gör så här för att ja °vill° ge 
li:te [plats] 
B:    [va står de] hundratretton va? 
K: ja:: 
B: mm 
(PAUS) 
B: så där då tack (.) tvåhundrasjuttiofem 
K: då betalar ja på kortet 
B: de går bra å ta de på kortet 
K: ja: 
B: då drar ja först bort den där tiekronan va 
K: mm 
(PAUS) 
B: nu:: går de bra å °slå in° koden 
(PAUS) 
B: sådär varsågod 
K: mm tack [°så mycke°] 
B:   [tack så mycke] (.) å välkommen åter 

I Exempel 135 har konstruktioner med formellt subjekt fått ersätta du-till-
talet, utom i artighetsfraserna i de två sista turerna, där du-tilltalet strukits. 
Vokativen hörrudu har ersatts med interjektionen äh, som här får fungera 
som (en tämligen svag) uppmärksamhetsmarkör. Detta äh får handlingen att 
framstå som en bagatell.83 Effekten blir att initiativet i den andra turen inte 
pockar på respons. Att biträdet avbryter med ett nytt initiativ faller sig natur-
ligt, och det överlappande talet uppfattas knappast som ett brott mot samtals-
reglerna. 

Det tilltalslösa, hypotetiska Exempel 135 har blivit ett samtal som flyter 
relativt smidigt. Bortsett från den formella hälsningsfrasen kan det passera 
som ett nutida kassasamtal. Ett belägg för det är att biträdets överlappande 
tal inte framstår som ett normbrott. Att det låter modernt – i alla fall långt 
mindre daterat än Exempel 134 – är i linje med resultatet från Norrby & 
Håkanssons undersökning (2004:28) om tilltal i en servicesituation, som 
pekar på att det omarkerade valet numera är att inte ha något tilltal alls. Dock 
                          
83 SAG 4:791 anger denna funktion när interjektionen a/ä(h) kombineras med en direkt eller 
indirekt uppmaning. 
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är att märka att deras undersökning inte bygger på autentiskt material, och att 
den gäller prototypföreställningar om servicesamtal av annat slag än de i 
kassan. 

8.3.2 Standardiserat kundtilltal 
Poängen med det hypotetiska kassasamtalet med bibehållet titeltilltal (Exem-
pel 134) är att det visar att titeltilltalet ogärna låter sig kombineras med den 
mer informella och direkta samtalstonen i kassasamtalet av årgång 1999. Det 
är uppenbart att det inte bara är tilltalsformerna som har förändrats sedan 60-
talets slut. Förändringar har skett såväl i interaktionsmönstret som på syn-
taktisk och lexikal nivå. Högst troligt är att inte heller samtalstempot är opå-
verkat.84 Toleransen för överlappande tal minskar i förening med titeltilltal, 
vilket talar för att tempot överlag blir långsammare när de samtalande inte 
kan använda du-tilltal. 

Att vissa, företrädesvis yngre, serviceanställda under senare decennier an-
vänder ni-tilltal om de vill markera hövlig distans är förståeligt. Alternativet 
att återgå till det gamla titelsystemet är inte rimligt. Bortsett från att de 
ideologiska övertonerna får det att låta förlegat, blir det otympligt och drar 
ner tempot vid kassan. Från rationell synpunkt skulle förstås ni, lika gärna 
som du, kunna användas som standardiserat kundtilltal. Att du avgick med 
segern på 70-talet beror, enligt Ahlgren (1978:84), sannolikt på att det, till 
skillnad från ni, inte var historiskt belastat med negativa konnotationer. 

Det gamla titelsystemet är svårförenligt med dagligvaruhandelns ration-
ella transaktioner. Butikerna ställde sig inte i bräschen för du-reformen, men 
duandet visar sig vara ett tilltal som harmonierar väl med effektiv kund- och 
varuhantering. I mitt kassasamtalsmaterial duar biträdet kunderna i vartenda 
samtal. Man behöver bara tänka på hur dimensioneringen av utgångskassor-
na skulle ha behövt se ut för att inrymma kassasamtal med titeltilltal som 
skulle kräva, låt säga 20 procent längre tid att genomföra. Det allmänna 
duandet brukar förklaras som ett led i en ideologisk förändring i samhället. 
Det jag har velat visa med det hypotetiska kassasamtalet utan du-tilltal är att 
även materiella faktorer, eller socio-ekonomisk funktionalitet (Teleman 
1993:163), kan vara en förklaring, inte till att förändringen ägt rum, men till 
att den haft lätt att få fotfäste. Processen vid kassans löpande band går hand i 
hand med ett standardiserat kundtilltal. 

                          
84 Däremot verkar formalitetsgraden vad gäller uttal inte ha ändrats nämnvärt. Rollspelen inte 
belägg för att uttalet av t.ex. ja (=jag) och va (=vad) var mindre talspråkligt förr, utom i ett få-
tal fall, som då en person som spelar ”chefen” säger jag, markerande sin auktoritet med 
övertydlig artikulation. I ett annat fall finns en ”kund” som säger jag med skriftspråksuttal – 
men personen som spelar den kunden använder samma uttal i ett samtal från ”1990”. 



 
 

 

  

9 Slutord 

I detta avslutande kapitel ingår en sammanfattning av huvudresultaten, för-
slag på vidare forskning och en prognos om framtidens butikssamtal. 

9.1 Arbetet som biträdet utför med språkets hjälp 
Biträdets samtalsförpliktelser är, som det visat sig, olika i olika servicesitua-
tioner. Störst skillnad är det inte oväntat mellan kassan och bokhandeln. Att 
kassabiträdet är den som utför mest relationellt arbete är ett anmärkningsvärt 
resultat av min studie. En förklaring kan vara att kassabiträdet har två mot-
sägelsefulla mål att uppfylla, vid sidan av att ta betalt. Det ena målet är att 
snabbt få kunden genom kassan och ut ur butiken. Det andra målet är att se 
till att kunden vill komma tillbaka. Därför blir det en hel del relationellt 
arbete, och många tack. 

Skillnaderna i samtalsförpliktelser blir särskilt märkbara i situationer där 
kunden utför en handling som kunden själv uppfattar som klandervärd eller 
pinsam. Då ägnar kassabiträdet interaktivt arbete åt att rädda kundens ansik-
te, genom att tona ner betydelsen av handlingen. Kunder, däremot, har ingen 
skyldighet att agera på liknande vis gentemot biträdet. Om kassabiträdets 
ansikte hotas får hon rädda sitt ansikte själv. 

Tidspressen är också mycket större i kassan, och här spelar väntande 
kunder inte sällan en avgörande roll. Kassabiträdet styr samtalets transak-
tionellt orienterade delar mycket strikt, framför allt med rutiniserade häls-
nings- och artighetsfraser. I det avseendet visar sig kassabiträdet alltså ha ett 
interaktionellt överläge. Men hennes arbetsuppgifter innebär att hon är 
underordnad processen som ska genomföras i kassan. Hon sitter också fast 
placerad i kassan, under kundens ståhöjd. Asymmetrin mellan kassabiträdet 
och kunden är inskriven både i rollerna och i den fysiska iscensättningen. 
Ändå ska biträdet prata med kunden som om de var på jämställd fot, i en 
informell samtalston som ger sken av symmetri mellan dessa rollinnehavare. 
Att verbalt styra en interaktion där man är underordnad, samtidigt som ett 
jämlikt tilltal ska upprätthållas är komplicerat. Man kan konstatera att kassa-
biträdet i min fallstudie hanterar dessa motsägelsefulla krav i arbetet mycket 
framgångsrikt. 

I arbetet vid delidisken krävs ett stort mått av anpassning till kunden. För 
accessförfarandet gäller att biträdena på en gång ska föra betjäningssamtal i 
köordning och informationssamtal i spontanordning. Och under den manu-
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ella betjäningen förväntas de konversera i trivsam samtalston medan de för-
söker få kundens ärenden preciserade, samtidigt som de bistår med råd, re-
ceptidéer och beräkningar av lämplig mängd, varvat med att de sköter upp-
märksamhetskrävande arbete med knivar, skärmaskiner, heta produkter i 
grillen etc. 

Anpassningen till kunden i bokhandeln består i ett lyhört lyssnande efter 
kundens specifika önskemål, som inte alltid är uppenbart för kunden själv. 
Där är relationellt tal inte någon påtaglig samtalsförpliktelse för biträdet. En 
viktig uppgift för biträdet är att se till att man håller sig till saken – kundens 
ärende – så att hon får grepp om vartåt kunden syftar med sina frågor. 
Emotionella krav från kunden får stå tillbaka för de kognitiva krav uppgiften 
ställer. Biträdet håller kontrollen över hur mycket relationellt tal samtalet 
kan tillåtas, och toleransen för småprat är låg. I kassan, liksom i delidisken, 
är det ofta kunden som styr interaktionen genom att återföra samtalet till 
instrumentalitet efter relationellt orienterade sekvenser eller initiativ. I bok-
handeln är detta biträdets uppgift, eller samtalsrättighet. 

Bokhandelsbiträdet tar själv sällan initiativ till relationellt tal, vilket bi-
trädena i delidisken ofta gör. Konventionen i bokhandeln kräver heller inte 
artighetsmarkörer av biträdet i någon större omfattning. Där är det vanligare 
att kunderna säger tack, som väl får tolkas som att de tackar för hjälpen. Att 
kunden är hjälpsökande gör biträdet och kunden mer jämställda än de är i 
kassan. Intressant att notera är att service- och betjäningshandlingar i bok-
handeln genererar fler tacksamhetsmarkörer från kunden än rent verbal 
serviceaktivitet. Det gäller i ännu högre grad vid delidisken, att kunden ser 
sig som mer förpliktigad att tacka vid fysisk än vid mental/intellektuell 
ansträngning. En förklaring kan vara att det är synbara servicehandlingar 
som belönas mest, och de som syns lättast är de som kräver fysisk aktivitet. I 
kassan, däremot, tackas biträdet mer när hon utfört icke-verbala servicehand-
lingar än för det tunga fysiska arbete hon utför. Troligen beror det på att de 
fysiska servicehandlingarna är förväntade, medan de verbala är eller uppfatt-
as som ett mer frivilligt åtagande. Det kan också vara en effekt av biträdets 
ökade grad av involvering med kunden i samtal med komplikationer. 

När det gäller andra inslag i den svenska artighetskulturen som skapas 
eller återskapas i butiker, tyder min studie på att hälsningar när de förekom-
mer, vilket de ofta gör, i det stora hela betraktas som ett ömsesidigt samtals-
åtagande. Däremot verkar explicita ursäkter vara ett artighetsfenomen i ut-
döende, om man ser kundsamtalet som kulturindikator. Också i det avse-
endet gäller samma sak för kunden som för biträdet. Biträdet kan dock i 
många fall be om ursäkt indirekt, genom att gå kundens önskningar till 
mötes och agera i enlighet med devisen ”kunden har alltid rätt”. Som 
exemplet med den slutsålda laxen i delidisken visat, kan urskuldandet från 
biträdena också ske i form av förklaringar, ibland utbyggda sådana, t.ex. i 
form av narrativer, vilket kan tyckas motsägelsefullt i en situation där 
kunden visar att den vill ha snabba besked. Det är troligtvis ett uttryck för 
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strategin att se saken från den ljusa sidan, hellre än att säga exempelvis jag 
är ledsen eller jag beklagar. Serviceanställda själva ser förmågan att ”vända 
kunden” som ett uttryck för professionalism. 

Kundsamtalets betydelse i verksamheten, och inställningen till kund-
samtalets betydelse, har varierat under de senaste femtio åren. Kundsamtalet 
var viktigast i butiksverksamheten på 40- och 50-talet och oviktigast på 60- 
och 70-talet, för att sedan bli, eller betraktas som, lite viktigare igen på 80- 
och 90-talet. För biträdena förr, under betjäningstiden, var den mest mar-
kanta samtalsskyldigheten att värna om kundernas sociala anseende genom 
att titulera dem rätt. Vikten av att kunder skulle betjänas olika och tilltalas 
efter rang betonades också i utbildningsmaterialen. I dag är kundbemötande 
inte lika socialt laddat. Dagligvaruhandeln är ointressant som arena för 
reproduktion av sociala över- och underordningsrelationer i detta avseende. 
Sedan det skräddarsydda tilltalet bytts mot ett standardiserat, kan kunden 
inte längre göra anspråk på att bli bemött efter sin position i den sociala 
hierarkin. En generaldirektör och ett butiksbiträde behandlas inte olika – när 
de är kunder. I så måtto är det vardagliga kundsamtalet mer jämlikt i dag än 
det var för fyrtio år sedan. 

Ett resultat av min studie som jag finner frapperande är att biträdenas 
repetitiva arbetsuppgifter inte leder till stereotyp upprepning av samma 
fraser utan realiseras i yttranden med stor variation, i samspelet med kunden. 
Ur ett samtalsanalytiskt förhandlingsperspektiv är det ingenting förvånande, 
men det är ett resultat som understryker det dysfunktionella i att service-
arbetare, med Deborah Camerons uttryck, stylas till ett förbestämt beteende. 
Pressbyråns exempel, formeln med de fem stegen i kundmötet, har jag inte 
hittat efterföljare till i min studie. Att programmera personalen som man 
gjort i Pressbyrån, visar att man är långt ifrån betjäningsidealet på 1940- och 
50-talet, då utbildningsmaterialen framhävde det individuella i mötet med en 
specifik kund eller kundtyp, och agiterade mot slentrianmässig användning 
av fasta uttryck. Nu, i början av 2000-talet, spionerar man tvärtom på sin 
personal för att kontrollera att fastlagda yttranden används enligt mallen. 
Men det är nog en udda företeelse. Standardiserade interaktionsmönster, på-
bjudna uppifrån i organisationen, verkar vara något butiksbiträden i Sverige 
överlag varit förskonade från, även om de under de senaste decennierna 
tränats i servicetänkande. 

9.2 Kodifierade kontra realiserade normer 
Ett ofta återkommande metodiskt problem i denna undersökning har varit att 
hantera den oklara relationen mellan normer som kodifierats i skrift och 
normer som kommer till uttryck i samtalandets praktik. I min historiskt 
inriktade undersökning har jag i huvudsak fått lita till skriftligt kodifierade 
normer som ställts mot rollspel, intervjuer och en del anekdotiska belägg; det 
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har varit en metodiskt framkomlig, men naturligtvis otillräcklig väg. Nutids-
undersökningen är helt praktikinriktad medan skriftliga kodifieringar inte 
stått att uppbringa. I avsikt att få jämförelsematerial till samtalen i konsum-
inspelningarna, sökte jag utan framgång moderna efterföljare till den gamla 
Biträdeshandboken på KF:s bibliotek. Liknande sådana, för personalen på 
Ica, fann jag däremot i Icas arkiv. 

Ett naturligt och säkert givande angreppssätt vore att mer systematiskt 
jämföra personalutbildningsmaterial inom en bestämd verksamhet med au-
tentiska samtal inom samma verksamhet, för att undersöka hur skriftligt för-
medlade normer korresponderar med praktiserade. Det skulle också kunna 
ge insikter om möjligheten att utifrån explicita och implicita normer i äldre 
publikationer dra slutsatser om hur kundsamtalen kan ha låtit förr i tiden. Ett 
problem som kvarstår är dock att viktiga normförändringar inte nödvändigt-
vis avspeglas i skrift. Det visar min genomgång av du-reformen och hej:et i 
kassan. 

Relationen mellan explicita och implicita normer vore också värd ett för-
djupat studium. Direkta råd behöver inte alls avspegla det faktiska språk-
bruket. Ett åskådligt exempel är en 70-talsartikel som propagerar för kund-
samtal: ”Låt oss prata mer med våra kunder!” (Praktiskt butiksarbete 10/76 
s. 34f) I backspegeln betraktas 70-talet som ett decennium då kunden glöm-
des bort. Kanske ska råden tvärtom läsas som tecken på företeelser som man 
försöker stävja. Med en sådan kritisk läsning skvallrar t.ex. varningarna för 
fasta fraser om ett ymnigt bruk av sådana, appeller om ”kunden i centrum” 
om att kunder negligeras etc. Från en sådan tankegång blir förklaringen till 
de obefintliga råden om att heja i kassan enkel: De behövdes inte. Biträdena 
hejade ändå. 
 

9.3 Den samtalslösa butiken – nästa milstolpe? 
Det har skett nya förändringar i kassaarbetet bara under de senaste fem–sex 
åren, sedan jag gjorde mina inspelningar 1999. I kassan i den butik som jag 
studerade var kontantbetalning det normala, och kontokort avvikande. Av de 
närmare femtio kunderna var det bara sex som betalade via konto. Nya 
inspelningar i samma butik skulle förmodligen visa att kortbetalning blivit 
mycket vanligare. Därmed skulle andelen artighetsuttryck från biträdet visa 
sig väsentligt mindre än i min studie. Biträdet skulle t.ex. inte höras säga lika 
många å du får tie kronor tillbaka (.) varsågod, och tackandet skulle inte 
framstå som en lika påtaglig samtalsförpliktelse för biträdet. I det interaktiva 
spelet vid betalning i kassan skulle det vara intressant att studera rutinerna 
när biträdet tar reda på kundens betalningssätt: genom att tolka icke-verbala 
signaler, explicit fråga, explicit upplysning av kunden etc. 



 
 

 

271 

Kunder uppvisar också ett delvis nytt beteende. Servicemöte blir en ide-
aliserande term när den används om interaktionssituationer där kunden som 
ska betala i kassan är uppslukad av att tala i sin mobiltelefon. I en spontan-
intervju berättade ett kassabiträde, som just mötts av en sådan kund (medan 
det ännu var ganska sällsynt), om hur det kändes att bli så ignorerad: ”Man 
existerar! Så känner jag det: man existerar. Jag blir rätt irriterad, faktiskt. 
Men när man sitter i den här positionen kan man inte ta sånt personligt.” 

Mest kommer kundsamtalen troligen påverkas av butiksbranschens egna 
organisatoriska och tekniska rationaliseringar. Nu som förr skapar de nya be-
tingelser för kundsamtalen. En tendens är att kontaktytorna mellan kunder 
och biträden fortsätter att krympa. Kassabiträdet som i en av mina intervjuer 
hävdade att självbetjäningstanken hade drivits till sin spets med stormark-
naderna på 70-talet hade fel. Lagerförsäljning, där kunden själv plockar fram 
varor ur stora ouppackade kartonger, är en försäljningsform som knappast 
var påtänkt då. Än mindre var den det under självbetjäningssystemets barn-
dom på 50-talet. I tidningen Snabba Köp (9/2002 s. 23) kan man under rub-
riken ”Automat ersätter servicebutiker?” läsa om en s.k. Easy Shop, en auto-
matisk servicebutik som öppnats i Washington, efter belgisk förebild. Auto-
maten innehåller 200 artiklar, allt från ägg till tandkräm. I den kan kunderna 
handla dagligvaror dygnet runt, kontant eller med kort.  

Butiksbiträdena blir färre. Med neddragningarna under åren kring sekel-
skiftet, fram till 2002, har 130 000 jobb försvunnit i branschen.85 Det innebär 
att de som är kvar har avsevärt fler kunder att hantera. Men retoriken om den 
personliga servicens betydelse lever kvar ännu efter 80- och 90-talen, och än 
viktigare spår man att den blir: ”Service kommer i framtiden att bli den fakt-
orn som styr ännu mer vart man vill gå och handla”, står det t.ex. i ett intern-
meddelande och måldokument till personalen i en livsmedelsbutik från år 
2002. 

Förespråkarna för kundorientering på 80- och 90-talen vände sig mot 
handelns ensidiga inriktning på effektivisering under 60- och 70-talen. Ser-
vice var ett strategiskt medel, och ett uttryck för det var manuell betjäning 
koncentrerad till vissa diskar. I min fallstudie vid delidisken visade sig bara 
1/3 av samtalen föras i samband med manuell betjäning. När jag besökte 
butiken år 2005 hade den långsträckta disken försvunnit. Numera fanns där 
en mindre disk, en s.k. halvmanuell disk, och flertalet av de varor som bjöds 
ut låg färdigpackade längs utsidan.86 Något biträde såg jag inte till bakom 
disken. Det kan ha varit en ren tillfällighet, men jag kan i alla fall konstatera 
att den manuella betjäningen åtminstone inte har ökat. 

Ett av de mera slående exemplen på handelns rationaliseringstendenser är 
att självbetjäningen på vissa stormarknader i dag har drivits så långt att 

                          
85 Uppgiften kommer från en intervju med John Haataja, ombudsman på Handelsanställdas 
förbund, i Metro 19/12 -02. 
86 S.k. halvmanuella diskar började man införa 1996, enligt Praktiskt butiksarbete 1–2/96. 
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kunderna får låna med sig en handskanner när de ska handla. De får själva 
sköta den elektroniska avläsningen av streckkoderna, innan de lägger ner 
varorna i kundvagnen. Inköpen registreras och kunden går med sin hand-
skanner till en specialkassa och betalar, utan att packa upp varorna. Mo-
mentet med belastande lyft vid varubandet har fallit bort, samtidigt som 
förutsättningarna för samtal mellan kund och kassabiträde förändrats, även 
om det fortfarande sitter biträden även i dessa kassor och tar betalt.87 

Nästa steg, uppger Coop som liksom Ica infört detta system i en del butik-
er, är att slopa utgångskassorna och tillämpa s.k. självutcheckning, som inne-
bär att kunden sköter även betalningen själv.88 Det förväntas inte bli billig-
are. Det kunden tjänar är tid. Redan i dag finns tekniska möjligheter att förse 
varorna med magnetremsor, så att kunden passerar genom en magnetav-
läsare med hela kundvagnen. Köpet av varorna registreras utan något biträd-
es inblandning. Kanske kan vi vänta oss en femte milstolpe i kundsamtalets 
utveckling: bortrationalisering av personal som interagerar med kunder och 
ett stopp för samtal över huvud taget i butiker? Kvar i den samtalslösa 
butiken blir lagerarbetare, som kör ut varorna till hyllor och kyldiskar. Via 
kameror kan man kontrollera att kunderna handlar som de ska. Alldagliga 
kassasamtal, som redovisats i denna avhandling, kommer kanske i framtiden 
att framstå som exotiska. 

Nu lämnar jag framtidsscenariot med den samtalslösa butiken för en sista 
reflektion om en väsentlig aspekt som jag behandlat flyktigt, nämligen skill-
naden mellan rutinerade och orutinerade biträden. De personer som samtyckt 
till att låta sig spelas in har alla varit rutinerade biträden, trygga i sin yrkes-
roll och, får man anta, grundligt insocialiserade i gällande samtalsnormer. 
Inspelningar av samtal med rutinerade och orutinerade biträden på samma 
ställe skulle ställa specifika butiksnormer i relief till de allmänna samtals-
normerna. Inte minst skulle analyserna bidra med kunskap om det arbete 
erfarna biträden utför med språkets hjälp. Jag ska avsluta med en notis från 
en lokaltidning i Lund (Veckobladet 32/2000, s. 4). Notisen har suttit på min 
anslagstavla som inspiration under avhandlingsarbetet. Den stod att läsa 
under rubriken ”Insmugglad vegangerilla?”:  

– Jag såg i disken på Holmbergs charkuteri i saluhallen, berättade Lennart, 
något som såg ut som mortadella, men jag var inte säker. Så jag frågade en 
ung tjej med praomärke som stod där vad det var. Hon såg sej försiktigt om, 
log och svarade vänligt:  
– Det är väl nån gammal död gris eller ko. 

                          
87 Undersökningar visar att ett kassabiträde i konventionella kassor flyttar omkring ett ton om 
dagen, enligt en Metroartikel 19/12 -02. 
88 Det nya systemet visades i ett inslag i Rapport hösten -04. 



Summary 

The subject of this study is language use in a special type of social activity: 
the exchange of goods, services and information in a commercial setting. 
The bulk of the work is centered on an analysis of customer conversation in 
service encounters, that is, the verbal interaction between shop assistants and 
customers, in several different types of shop. The conversations were 
recorded in Stockholm at the end of the 1990s. The main aim is to gain an 
understanding of the work that shop assistants perform using language. The 
emphasis in the analysis is on verbal routine work. One part of the analysis 
thus entails mapping the typical utterances and conversational sequences 
related to such activities. Another part involves investigating how much non-
task-oriented interaction the various activities require or “tolerate,” for in-
stance, in the form of “small talk”. A diachronic study of the norms relating 
to service encounters that have been taking place in shops since the 1940s is 
also presented. The term norms is considered here to mean ‘conventions for 
what may be said when and where.’ In this part of the study, a number of 
features in the historical process are described, for example, as they relate to 
the manner of addressing people and the use of politeness expressions. More 
specifically, I am concerned with how the treatment of customers by shop 
assistants has changed and what implications, conveyed through language, 
can be discerned in this process. The purpose of the diachronic study is to 
situate the norms discernible in today’s customer conversations in a histori-
cal and social context.  

In chapter 1, it becomes clear that role-governed differences in conver-
sational rights and obligations are a recurring theme in this thesis. It focuses 
on the question of what demands are placed on shop assistants in their inter-
action with the customer. A closely related aspect is how social requirements 
of politeness and consideration are manifested in this interaction.    

In chapter 2, there is a presentation of previous research on customer 
service encounters and the job of the shop assistant. Thus, under the heading 
“Theoretical tools,” I give an account of the theories and key concepts that 
are used in this thesis. My research approach can be described as moving 
back and forth between searching for relevant theoretical perspectives and 
making provisional analyses of parts of the empirical material. Extensive 
work has been carried out to find theoretically relevant categories fruitful for 
the (evolving) empirical analysis. The focus has been the empirical analysis 
of customer conversations; theories and analytical categories have been used 
as tools employed to uncover empirical evidence rather than to create (or 
test) general theories. 
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The concept of pragmeme (Mey 2001) plays an important role in the 
comparative parts of  the study. A pragmeme can be described as a genera-
lised situational prototype, a situated communicative act in which language 
and social rules interact to determine meaning. The basis of my view of 
customer conversation as a linguistic phenomenon is activity theory (Levin-
son 1979 and Linell 1998), and the categorisation of different types of 
conversation is based, to a large extent, on classification by activity type. Al-
though my investigation is not aimed at examining customer conversations 
as a genre, it nevertheless does this in an indirect way. Questions about how 
social requirements of politeness and consideration are manifested in inter-
action are linked to several different theoretical perspectives on politeness. 
The idea that conversational partners have rights and obligations is based on 
Fraser’s theory of the conversational contract (1990). For the historical in-
vestigation, my work is based largely on a few models developed by Tele-
man (1993), with the aim of explaining how changes in language norms may 
arise. 

In chapter 3, the empirical material and methods are presented. My main 
source and principal objects of study are authentic conversations. They have 
been recorded in conjunction with different types of activities in three places 
of service: a supermarket checkout till, a deli counter with manual service 
and an information desk in a bookshop. The rest of the material consists of 
texts, mainly manuals and study materials for shop employees, and inter-
views conducted with employees still in service as well as with individuals 
who have retired. Material gathered from role playing, performed by the 
retired shop assistants, is also used, as are two older films and a few short 
questionnaires.  

In the preparatory work for my analysis, I first made a rough division be-
tween conversational segments/sequences that were transactionally oriented 
(that is, object- or task-oriented speech) and relationally oriented (that is, 
speech not linked to the work-related task that is to be performed and the 
requirements the task entails). In order to identify transactionally-oriented 
speech, I asked myself: is this conversational segment needed to perform the 
transaction? I then categorised the conversations from the different places of 
service into four analytical categories:   

1. Routine conversations, that is, instrumental conversations that (with 
the exception of greetings sequences) only contain conversational 
segments that are directly related to the actual transaction. 

2. Expanded routine conversations, that is, routine conversations with 
features of relational speech. 

3. Conversations with complications that are resolved in what seems to 
be a routine way. 

4. Conversations with complications that require extra interactive work.  
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The main focus of the analysis is on recurring conversational features. In 
order to  compare conversations situated in three different types of activity, I 
have used a simple form of analysis. I investigate conversation openings, 
conversational closings and the use of politeness expressions, especially in 
specific, repeated conversation features at the different places of service. 
Customer forms of address are also examined because the historical portion 
of the study requires that these be taken into consideration. In examining the 
realisation of certain pragmemes, particular attention is paid to the linguistic 
form, in order to determine the degree of variation in verbal acts of a 
repetitive nature. Otherwise, prominence is given to function throughout the 
analysis.  

In the analysis of conversational openings etc., I use methods borrowed 
from conversation analysis (CA). In certain analyses, I have calculated 
tokens, for instance, for the number of times tack (‘thank you’) is used by 
the shop assistant and customer. The quantitative aspects of the analysis are 
justified primarily by my interest in the linguistic routine acts of the shop 
assistant. It should be stressed that the key element in the analyses is the 
annotated text, where the tokens are analyzed contextually. In the analysis of 
sequences with mainly relationally-oriented speech, I have investigated 
which conversational categories the item falls into and where in the conver-
sations it occurs, as well as how and by whom the initiative for relational 
speech is taken, and how the initiative is received.  

In the investigation of the different types of employee training material in 
the historical portion of the study, I first looked for norms that were ex-
pressed explicitly, that is, recommendations, warnings etc. that pertain to 
dealing with the customer. I also looked for implicit norms by studying 
examples that can be found in illustrations of aspects of work in shops other 
than dealing with customers, such as sales techniques. 

The interviews with former shop assistants entailed some methodological 
difficulties. One weakness with retrospective surveys that are based on self-
reporting is that the investigator only has access to changes that the 
informant is aware of. Another difficulty is getting informants to remember 
things. Using the technique of role playing turned out to be a productive 
method. The shop assistants’ professional knowledge includes an ability to 
adapt their speech to a given customer in a given situation. It is a form of 
knowledge gained through experience that is embedded in a practical activi-
ty and which, as a result, people have not generally had any reason to verb-
alise. Letting shop assistants create different situations through role playing 
is one way of making this professional knowledge visible. Memory is 
activated by recreating the situation. The role playing, which was open and 
spontaneous, had been designed so that two similar situations, “1965” and 
“1990,” were played out in the same imaginary shop environment. The 
retired shop assistants played both their former role of shop assistant as well 
as the corresponding customer role.  
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The main section of the thesis begins with chapter 4, which discusses 
important changes in the job of shop assistant after World War II. In this 
chapter, which provides a background to the analysis, the conversations be-
tween shop assistants and customers are called shop conversations, to avoid 
confusing them with the recorded customer conversations. The changes in 
shop conversations in the second half of the twentieth century are set in 
relation to the technological and organisational changes that have taken 
place in shopping as well as to the changes in conversational conventions in 
general terms. The course of change is related to the following four periods: 

− Over-the-counter service (1940s and 1950s) 
− Self-service (1950s and 1960s) 
− The ‘du’ reform in Sweden, promoting a more egalitarian view by 

eliminating the formal/informal pronoun distinction (1970s) 
− Service as a competitive means (1980s and 1990s) 

In brief, a review of the literature shows that most explicit norms are found 
in training material from the 1940s and 1950s, when customers were served 
over the counter and social interplay constituted a considerable part of the 
shop assistant’s daily work. Apart from guidance about practical work in the 
shop, these publications contained abundant advice and cautions about how 
to treat customers. Addressing customers using titles was generally recom-
mended. For customers they were not familiar with, shop assistants were 
advised to use what were known as status-neutral forms of address, such as 
min herre (‘Sir’), damen/min dam (‘Madame’) and fröken (‘Miss’). In 
general, they were warned against the routine use of fixed expressions; 
mandates as to what responses are desirable for shop assistants were found 
only as an exception. In the 1950s and 1960s, the introduction of the self-
service system entailed a shift from customer service to the display of goods, 
and shop conversations lost their importance. What is known as the ‘du’ 
reform in Sweden, which eliminated the formal/informal pronoun distinction 
in the 1970s, is treated as an important milestone. This is because shop 
assistants who have worked in shops since the days when customers were 
addressed by title see the reform as the most significant change in their 
working life. The survey of changes in forms of address also includes 
addressing customers with the formal Ni as well as using no form of address. 
Forms of address are examined in great detail because they are also of 
methodological interest, given that they shed light on the complex issue of 
the relation between codified norms and norms in practice. In the 1980s and 
1990s, a number of measures to improve service were introduced as a result 
of the growing awareness of the importance of service as a competitive tool. 
The intention was to bring about a change in the attitude of shop employees, 
and the catchphrase “The customer is king” became a business concept.  
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The examples of shop pragmemes that are presented in chapter 4 are 
shown in table form. One column shows replies that are presented as recom-
mended and the other shows replies that shop assistants have been warned 
against using. One recommended reply for offering assistance is “Vad kan 
jag stå till tjänst med?” (‘How can I be of service?’), which contrasts with a 
reply that is not recommended, “Hur skulle det vara?” (‘What will it be?’). 
Ideally, questions known to promote greater sales would be specially tailored 
to the individual customer, for instance, “Vore det inte praktiskt med en 
plånbok i samma färg?” (‘Wouldn’t it be practical with a wallet in the same 
colour?’). In contrast, general, impersonal questions like “Ingenting annat?” 
(‘Anything else?’) or “Var det bra så?” (‘Was that all?’) were considered a 
vulgar, objectionable way to promote greater sales.  

In chapters 5, 6 and 7, customer conversations from three different places 
of service are analysed: a supermarket checkout till, a deli counter and an 
information desk at a bookshop, in that order. These chapters are organised 
in similar ways. First, conversational openings, politeness expressions and 
other recurring largely transactionally-oriented features are discussed. Then 
relationally-oriented conversational sequences are discussed. One surprising 
result was that the largest proportion of conversations with relationally-
oriented conversational sequences was found in the checkout material (27 
out of 46 conversations). The material in the bookshop had the smallest pro-
portion (11 out of 52). In the deli counter material, 14 of the 40 conver-
sations had relational sequences. The shop assistant opens most conver-
sations with hej (‘hi’). She also has an obligation to say thank you. However, 
the investigation shows that her tack (‘thank you’) has different functions. 
Frequently occurring realisations of the pragmeme ‘exhortation to pay’ at the 
checkout till include the shop assistant saying, for instance, “Fifty-nine fifty, 
thank you,” that is, the amount + tack (‘thank you’). Tack is used here in an 
anticipatory way. However, it should be noted that there is also considerable 
variation in this obligatory pragmeme at the checkout till. At the deli 
counter, the realisation of the pragmeme ‘offer to help’ consists of a short, 
affirmative interjection, like yes?. The shop assistant’s question to promote 
greater sales (that is, the pragmeme ‘information search for further customer 
requests’) is realised by some variant of the phrase ja tack? (‘yes, thank 
you?’). Conversations at the deli counter are divided into three categories. 
Apart from what I call service conversations (conversations held in connec-
tion with manual service), there are information conversations (where con-
versing is the only activity) and service conversations (which concern gene-
ral questions about the shop). Conversations in the bookshop also differ in 
terms of the degree of non-verbal activity in the conversation, but here 
verbal activity is nonetheless the main feature of the conversations.  

Chapter 6 differs somewhat from the other two chapters in that it includes 
a section analysing a routine errand at the deli counter. It is a specific case of 
the situation where a shop does not have the item the customer requests. The 
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theme in these conversations is a sale on salmon. The shop had purchased a 
one-ton shipment of salmon but had sold out of the product an hour or so 
before recording began. The theme occurs in 23 conversations, and with so 
many variations on a theme, there was an opportunity to examine how repe-
titive conversational segments were realised when the shop assistants had to 
respond to (variations of) the same question time and time again. A striking 
result is that the phrase ett ton (‘one ton’) occurs in as many as 19 conver-
sations. In the analysis, the function of the one ton phrase in the different 
conversations is considered. The phenomenon is also discussed with the help 
of the concept of recycling (Anward 2000, 2004). 

The bulk of chapter 8 is devoted to comparisons between the results in 
chapters 5–7. There is also a methodological discussion of the categorisation 
of transactional and relational conversational features. Other aspects of 
relational speech are also addressed, such as studies of service work as 
emotional labour. Verbal routine work, the occurrence of fixed phrases and 
prefabricated phrases in the spirit of service-mindedness, are also discussed. 
To the degree that it is appropriate, comparisons are made with results from 
the historical investigation. The informalisation of customer conversations is 
highlighted by supposing a hypothetical situation where the ‘du’ reform 
never reached the shop. The idea I am proposing is that the “assembly line” 
of the checkout till goes hand in hand with a standardised form of addressing 
customers. 

Chapter 9 begins with a summary of the main results. These are presented 
below. The shop assistant’s conversational obligations turn out to be diffe-
rent in different service situations. The greatest difference, not surprisingly, 
is between the supermarket checkout and the bookshop. The most note-
worthy finding is that the checkout clerk is the person who performs the 
most relational work. One explanation may lie in the fact that the shop 
assistant at the checkout till has two contradictory aims. One is to get the 
customer through the checkout line and out of the shop as quickly as possi-
ble. The other is to make sure the customer wants to come back. There will 
thus be a fair amount of relational work, with tack (‘thank you’) being said 
many times. The differences in conversational obligations are especially 
obvious in situations where the customer performs an act that customers 
themselves see as objectionable or embarrassing. The cashier then works 
interactively to save the customer’s face, by downplaying the importance of 
the act. Customers, in contrast, have no obligation to behave in a similar 
manner to the cashier. If the cashier’s face is threatened, she must save her 
face herself.   

There is always great time pressure at the checkout till, and waiting cus-
tomers often play a critical role here. The cashier controls the transac-
tionally-oriented parts of the conversation very strictly, especially in the 
routine greeting and politeness phrases. In this respect, the cashier has an 
interactional advantage. But her work duties entail that she is subordinate in 
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the process that will be carried out at the till. She also sits in a fixed position 
at the till, below the standing height of the customer. The asymmetry 
between the cashier and the customer is written both into their roles and the 
physical setting. Nonetheless, the cashier will talk to the customer as if they 
were on an equal footing, in an informal conversational tone that gives the 
appearance of symmetry between the two actors. 

In the work at the deli counter, the ability to adapt to customers is needed. 
The access process involves deli clerks simultaneously carrying out a service 
conversation in the order that the queue forms and an information conver-
sation spontaneously with no order. And during the manual service, the 
clerks are expected to converse in a pleasant tone as they try to determine the 
customer’s precise order while providing advice, recipe tips and estimates of 
suitable amounts, alternating this with duties performed with knives, slicing 
machines and hot products on the grill etc. that require close attention. 

Adapting to customers in the bookshop consists of listening attentively to 
customers’ specific requests, which are not always clear to the customers 
themselves. In this setting, relational speech is not an obvious conversational 
obligation to the shop assistant. An important task for clerks is to make sure 
that they keep to the point – the customer’s business – so that they can grasp 
what customers are aiming at with their questions. Conversing is the main 
activity and an important part of problem solving. The emotional require-
ments of the customer have to yield to the cognitive demands that the task 
entails. The shop assistant maintains control over how much relational 
speech occurs in the conversation, and the tolerance of small talk is low. In 
the checkout line, as at the deli counter, it is often the customer who directs 
the interaction by bringing the conversation back to instrumentality after 
relationally-oriented sequences or initiatives. In the bookshop, it is the shop 
assistant’s task, or conversational right.   

The convention at the bookshop does not require politeness markers from 
the shop assistant to any great degree either. There, tack (‘thank you’) is 
more common in the utterances of customers, which can be interpreted as 
them thanking the clerk for help. The fact that the customer is looking for 
help makes the clerk and the customer more equal than if they were at the 
checkout till. It is interesting to note that non-verbal service activity in the 
bookshop, and to an even greater extent at the deli counter, generates more 
markers of gratitude from the customer than purely verbal service activity. 
Customers see themselves as more obliged to thank the clerk for physical 
rather than mental/intellectual efforts. One explanation may be that visible 
service acts are rewarded most, and those that require physical activity are 
the easiest to see. In contrast, at the till, the cashier is thanked more when 
she has performed non-verbal service acts than for the heavy physical work 
she carries out. This is probably because the physical service acts are ex-
pected, while the verbal ones are or are perceived as more of a voluntary 
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undertaking. It may also be an effect of the cashier’s greater degree of 
involvement with the customer in conversations with complications.  

As for other features of the Swedish culture of politeness that are created 
or recreated in shops, my study suggests that greetings are considered to be a 
mutual conversational undertaking. However, the offering of explicit apolo-
gies seems to be a politeness phenomenon that is dying out, if customer 
conversation is seen as a cultural indicator. This holds true for the customer 
as well as for the shop assistant in this respect. The clerk, however, can 
apologise indirectly, by meeting the customer’s requests and acting accord-
ing to the motto, “the customer is always right” (a motto that appears in the 
training material and in many of the interviews). As the example with the 
sold-out salmon at the deli counter showed, apologies from shop assistants 
can also take the form of an explanation, or sometimes expanded explana-
tions. It is probably an expression of the strategy of seeing things optimisti-
cally, rather than saying, for instance, jag är ledsen (‘I am sorry’). Employ-
ees in service industries see an ability to do what they call “turning the 
customer” as an expression of professionalism.   

The importance of customer conversations in business and attitudes 
regarding the importance of customers have varied over the last fifty years. 
Customer conversations were most important in shop operations in the 1940s 
and 1950s and least important in the 1960s and 1970s, and then became, or 
were considered, slightly more important again in the 1980s and 1990s. For 
shop assistants in the past, the most obvious conversational obligation at 
work was to safeguard the social standing of customers by addressing them 
correctly. The importance of treating customers differently and addressing 
them according to their social status was also emphasised in the training 
material. Today, the treatment of customers is not as socially loaded. The 
grocery shop is not an interesting arena for reproducing social relations of 
superiority and inferiority in this respect. Since customised forms of address 
were exchanged for a standardised form, customers can no longer expect to 
be treated according to their position in the social hierarchy. The head of a 
company and a shop assistant will not be treated differently – when they are 
customers. To that extent, everyday customer conversations are more equal 
today than they were forty years ago.   

One thought-provoking finding in my study is that the repetitive duties of 
shop assistants do not result in the stereotypical repetition of the same 
phrases but are instead realised in utterances with great variation, in inter-
action with the customer. From the perspective of conversational analysis, 
this is hardly surprising, but it is a finding that reinforces the dysfunctional 
effects that result from styling service workers, to use Deborah Cameron’s 
expression, or making them perform a predetermined behaviour. Standard-
ised interaction patterns, dictated from high up in the organisation, however, 
seem to be something shop assistants in Sweden are not spared in general, 
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even though they have been trained to be service-minded in the last few 
decades.  

In chapter 9, several proposals for further research are suggested while a 
critical assessment of the research methodology is also undertaken. A 
frequently recurring methodological problem in this investigation has been 
addressing the unclear relation between norms that have been codified in 
writing and norms that are expressed in conversational practice. In the 
historical portion of my analysis, I have relied mainly on written codified 
norms which have been contrasted with materials gathered from role 
playing, interviews and a number of anecdotal examples; in methodological 
terms, this has been a practicable but somewhat insufficient method. My 
investigation of the current situation was focused entirely on practice be-
cause written codifications simply could not be found. A more fruitful 
approach would thus be to compare employee training material for a given 
activity with authentic conversations in that same activity. This would show, 
in a more consistent manner, how norms conveyed in writing correspond to 
those in practice. This might also provide an understanding, based on the 
explicit and implicit norms in older publications, that allows conclusions to 
be drawn about how customer conversations might have sounded in the past. 
One remaining problem, however, is that important changes that occur in 
norms are not necessarily reflected in writing. This has become especially 
apparent in my review of the literature on the issue of the general use of du 
as a form of address and the shop assistant’s use of hej (‘hi’) at the checkout 
till.  

The relation between explicit and implicit norms also merits more in-
depth study. Direct advice need not at all reflect actual language use. On the 
contrary, perhaps advice may be seen as a sign of phenomena that people are 
attempting to discourage. With a critical reading like this, warnings about 
using fixed expressions, for instance, hint at the frequent use of such 
expressions. Similarly, the abundant use of the expression “the customer is 
king” suggests that customers are in fact being ignored etc. Following this 
line of reasoning, the explanation for the non-existent advice of saying hello 
at the till is simple: it was not needed. Shop assistants still said hello.   

The thesis closes with a future scenario, “the shop with no conversation.” 
This is based on the trend found in today’s shops of reducing contacts 
between customers and shop assistants. With supermarkets in the 1970s, 
people thought that the idea of self-service had been taken to its extreme, but 
that was not the case. Features of self-service have increased in recent years. 
Warehouse selling, where customers themselves remove their goods from 
bulk packaging, is one example. Another is the possibility of customers 
entering prices themselves by using a hand-held scanner. Perhaps we can 
expect a fifth milestone in the development of customer conversations: the 
elimination of employees who interact with customers and a ban on all 
conversation with customers in shops. There would still be warehouse 
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workers in this “shop with no conversation” who deliver goods to the 
shelves and refrigerated display cases. But in the future, everyday conver-
sation at the till, the subject of this study, may be considered rather exotic. 
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Bilaga 1. Källmaterial 

Inspelade kundsamtal 
Bokhandel, 16 sep 1999. Videoinspelning, informationsdisk (104 min). 
Konsumbutik, 24 sep 1999. Bandinspelning, kassa (74 min). 
Konsumbutik, 24 sep 1999. Bandinspelning, delikatessdisk (74 min). 
Klädbutik, 9 nov 1999. Bandinspelning (74 min). 
Blomsterhandel, 23 jan och 14 feb 2003. Bandinspelning (74 minuter). 

Intervjuer 
Intervju med biträde i sportaffär, maj 1999. 
Telefonintervju med biträde i stormarknad, sep 1999. 
Intervju med biträde i bokhandel, sep 1999. 
Telefonintervju med pensionerat biträde från guldsmedsbutik, sep 1999. 
Intervju med kassabiträde i Konsumbutik, okt 1999. 
Gruppintervjuer med fyra pensionerade biträden, okt och nov 1999. 
Intervju med tre biträden i klädbutik, nov 1999. 
Intervju med biträde i blomsterhandel, feb 2003. 
Telefonintervju med utbildare vid Pressbyrån, dec 2004. 

Rollspel 
Rollspel 1 (band 1:008). Reklamerad vara ”1990”, kundtjänstdisk (speltid: 02:17). 
Rollspel 2 (band 1:009). Reklamerad vara ”1990”, kundtjänstdisk (speltid: 00:56). 
Rollspel 3 (band 1:011). Svettig i kassakön ”1990”, matvarubutik (speltid: 00:51). 
Rollspel 4 (band 1:012). Samtal i handskbutik ”1990” (speltid: 00:22). 
Rollspel 5 (band 2:003). Reklamerad vara ”1965”, kundtjänstdisk (speltid: 01:58). 
Rollspel 6 (band 2:004). Reklamerad vara ”1965”, kundtjänstdisk (speltid: 00:29). 
Rollspel 7 (band 2:005). Samtal på porslinsavdelning ”1965” (speltid: 02:06). 
Rollspel 8 (band 2:006). Svettig i kön ”1965”, matvarubutik (speltid: 01:14). 

Filmer 
Butiken, kunden och vi. Nio spel om kundtjänst och försäljning, u.å. – troligen 

omkring 1950. Prod. AB Centralfilm. 
Tänk först – handla sedan, 1951. Husmorsfilm från Köpmannaförbundet. 
 
Dessa båda filmer ingår på dvd:n: 
Ica-historien – i parti och detalj, 2003. Solna/Bromma: Ica Förbundet och För-

eningen Stockholms företagsminnen. 
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Skriftliga källor i kronologisk ordning 

1940-talet 
Nöjda kunder. En handledning i försäljningsteknik för speceridetaljhandeln (Henell 

1944).  
Ica-tidningen 3/46.  
Ica-tidningen 12/46. 
Biträdeshandboken (1949). 
K.I:s grundlinjer i Försäljningsteknik (otryckt kurskompendium 1949).  

1950-talet 
Strumpor: kurs för den kooperativa personalen (Ivan-Larson 1950).  
Ica-tidningen 1/51. 
Vår tidning 1/51. 
Tyger: kurs för den kooperativa personalen (Ivan-Larson 1952). 
Selling shoes to English speaking customers (Halbo 1953). 
Vad du bör veta om butiksarbetet (1953). 
Ica-tidningen 9/56. 
Ica-tidningen 11/56. 
Arbetet i butiken (Speceri): kurs för personal (1957). 
Arbetet i butiken (Charkuteri): kurs för personal (1959). 
Kund och butik (Bengtsson 1959). 
Kurs för butikschefer. 2. Försäljning (Lindblad 1959). 

1960-talet 
Vi går och handlar: praktiska kund- och köpråd (1960). 
Kund i dag: till råd och vägledning (Bengtsson 1961). 
Självbetjäning: en ny väg till kunden (Schulz-Klingauf 1961). 
Köpa rätt – men hur (1962). 
Sälj genom PR. 1962 (Stääv 1962). 
Ica-tidningen 4/66. 

1970-talet 
Att vara kund: behov, påverkan, köpbeslut (Petersson & Petersson 1970). 
Värt att veta om kundkontakt (Edberg 1972). 
Värt att veta om kundkontakt. Handledning för butikssamtal (Edberg 1972). 
Årsträning: Kundkontakt (1974). 
Praktiskt butiksarbete 10/76. 
Årsträning: Nytändning (1978). 

1980-talet 
Serviceföretaget i framtiden (1980).  
Praktiskt butiksarbete 2/81. 
Vår tidning 16/82. 
Service från A till O: de bästa råd som kan ges om service och servicekvalitet 

(Holmberg 1989). 
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1990-talet 
Butiksledarutbildning: Personal (Gothnier m.fl. 1990). 
Kundservice: Handel (Hildén 1990). 
Praktiskt butiksarbete 1–2/91. 
Kunden är kung: så formar du din butik som kunden vill ha den (Quinn 1992). 
Service samspel & personalutveckling (u.å. – utg. tidigast 1992).  
Praktiskt butiksarbete 1–2/96. 
Praktiskt butiksarbete 8/96. 
Praktiskt butiksarbete 10/97. 

Retrospektiva skriftliga källor 
Affärer i Lund (Karlsson 2000). 
Bakom disken (Axemo1983). 
Från Handelsbod till Stormarknad (Savås 2000). 



Bilaga 2. Relationellt orienterade sekvenser  
i kassasamtal 

Kategori 
2 = Utbyggda rutinsamtal. 
3 = Samtal med smärre komplikationer som löses på ett till synes rutinartat sätt. 
4 = Samtal med komplikationer som kräver interaktivt extraarbete. 

Samtal Förekomst i fas Topik(er) Initierat  
av 

Sekven
slängd, 

antal 
turer 

Ur kat. 2:     

018 (Ex. 57) 
 

Access-/hälsnings-
fasen 

Prislapparnas placering B 2 

019 Access-/hälsnings-
fasen 
Avslutningsfasen 
Avslutningsfasen 

Lax (efter B:s tips) 
 
Kundvagnen 
K:s stress 

B 
 

B 
K 

2 
 

2 
3 

024 Access-/hälsnings-
fasen 

K:s betalningssätt, apropå 
tidigare kund 

K 2 

030 (Ex. 44) Varufasen Bra napp (lax)  B 8 
048 Varufasen Skämt om B:s låga tempo 

från K3 bak i kön. K 
deltar 

K3 6 

009  
(Ex. 43) 

Varufasen 
Betalfasen 

Billig lax, K skämtar 
Jämn slutsumma 

B 
B 

7 
6 

039 Varufasen 
Betalfasen 

Fiske (lax)  
Gärna fler prisavdrag 

B 
K 

3 
2 

001 Betalfasen B precis börjat sitt 
arbetspass 

B 2 

012 Betalfasen Poäng angivna på kvittot K 6 
036 Betalfasen K:s förkylning K 3 
045 Betalfasen K nära att tappa ngt K 2 
022 Avslutningsfasen Försvunnet kort funnet B 3 
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Samtal Förekomst i fas Topik(er) Initierat  
av 

Sekven
slängd, 

antal 
turer 

Ur kat. 3:     

025 Access-
/hälsningsfasen 

Snart blir det K:s tur B 4 

041  
(Ex. 54) 

Varufasen 
Varufasen 

Talgbollar till fåglar 
Vädret 

B 
B 

14 
5 

047 Varufasen Extraemballage en fördel B 2 
017 
 
(Ex. 56) 

Varufasen 
 
Betalfasen 

Skämt om varan (Martin 
Ljung) 
Vädret 

B 
 

K 

3 
 

16 
032 
 
 

Varufasen 
 
Betalfasen 

Tillgodoräknandet av 
medlemsförmån 
Tillgodoräknandet svårt 
för K att veta 

K 
 

B 

4 
 

2 

014 
 
(Ex. 55) 

Varufasen 
 
Varufasen 
Betalfasen 
 
Avslutningsfasen 

Mycket lappar för B att 
hålla reda på 
Tips om billig lax 
B kommenterar tekniskt 
krångel 
Kundvagnen 

K 
 

B 
B 

 
K 

2 
 

10 
2 

 
2 

044 Avslutningsfasen Medhavd kasse K 5 

Ur kat. 4:     

035 Varufasen Bäst ta till i underkant B 3 
007 
 
(Ex. 50) 
(Ex. 50) 

Varufasen 
Varufasen 
Varu-/betalfasen 
Betalfasen 

Bra laxpris 
B försvarar K mot K2 
Kortkrångel 
K urskuldar sig 

B 
B 
B 
K 

6 
7 
2 
2 

013 (Ex. 47) 
 

Varufasen 
Betalfasen 
 

Fisklukt på händerna 
Tomburksautomatens    
placering 

K 
K 

3 
3 

027 (Ex. 46) Varufasen 
Betalfasen 
 

Mandelpotatis, jädrigt dyr  
Mandelpotatis, dyr och   
god 

K 
B 

5 
3 

033– 34 
 

Varufasen 
 

”Maskinen” som fixar   
uträkning 

B 
 

3 
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Samtal Förekomst i fas Topik(er) Initierat  
av 

Sekven
slängd, 

antal 
turer 

(Ex. 48) Betalfasen 
Avslutningsfasen 
Avslutningsfasen 
Avslutningsfasen 

Gömd vara 
Dumt gömma varor 
K kanske ångrar sig 
K kanske ångrar sig  

K 
K 
B 
B 

2 
2 
3 
3 

021 (Ex. 52) Betalfasen 
 
Betalfasen 

K expressivt självkritisk    
(tror att hon förköpt sig) 
K:s förhastade oro 

K 
 

K 

4 
 

5 
023 (Ex. 51) Betalfasen ”Datan” underlig B 5+3 
029 Betalfasen Jämn slutsumma B 5 



Bilaga 3. Avbrutet/ignorerat småprat 
i kassasamtal 

Kategori 
2 = Utbyggda rutinsamtal. 
3 = Samtal med smärre komplikationer som löses på ett till synes rutinartat sätt. 
4 = Samtal med komplikationer som kräver interaktivt extraarbete. 
 
Samtal Förekomst i fas Topik(er) Initierat 

av 

Ur kat. 2:       

012 Varufasen Skämt om B:s växel K 
015 (Ex. 45) Varufasen Äta lax B 
002 Betalfasen K expressivt självkritisk 

(avbrutet av K) 
K 

039 (Ex. 28) Betalfasen Ngt kunden måste  K 
Ur kat. 3:      
003 Varufasen Gömt pris B 

014 Varufasen B:s åtgång på hundra-
lappar 

B 
 

017 Varufasen K:s kondisköp B 

028 (Ex. 53) Varufasen B slagit in fel varukod  
B slagit in fel varukod 

B 
B 

032 Varufasen Kodläsaren dålig B 
044 Varufasen Kodläsaren dålig B 
042 
 

Varufasen 
Avslutningsfasen 

Kodläsaren dålig 
B:s avskrift av kod 

B 
B 

041 Betalfasen Bättre slutsumma K 

Ur kat. 4:      

007 Varufasen Glömd varukod B 
027 Varufasen Misstanke om felslagning B 
035 
 

Varufasen 
Varufasen 

K:s dåliga minne 
B som bestämmer 

K 
K 

023 Betalfasen K expressiv K 



Bilaga 4. Relationellt orienterade sekvenser  
i informationssamtalen vid delidisken 

Kategori 
2 = Utbyggda rutinsamtal. 
3 = Samtal med smärre komplikationer som löses på ett till synes rutinartat sätt. 
4 = Samtal med komplikationer som kräver interaktivt extraarbete. 
 
Informations- 
samtal 

Topik(er) Initierat 
av

Sekvens-
längd,  

antal turer 

Ur kat. 2:   

L3-003.1 (Ex. 86) Ett ton= många  lyft för    
biträdena 

K 2 

L7-006 (Ex. 87) Bra att butiken sålt ett ton K 3 
L8-007 (Ex. 81) Gå hem utan lax K 2 
L11-011 Otur att laxen gått åt K 3 
L20-023 Ett ton inte lite K 3 
L21-025 (Ex. 85) Kåldolmar som laxalternativ K 8 



Bilaga 5. Relationellt orienterade sekvenser 
i betjäningssamtalen vid delidisken  

Kategori 
2 = Utbyggda rutinsamtal. 
3 = Samtal med smärre komplikationer som löses på ett till synes rutinartat sätt. 
4 = Samtal med komplikationer som kräver interaktivt extraarbete. 
 
Betjänings-
samtal 

Förekomst i 
fas 

Topik(er) Initierat 
av 

Sekvens- 
längd, antal 

turer 

Ur kat.2:     

21-017 (Ex. 
91) 

Merförsälj-
ningsfas 

Soltorkade tomater B 9 

22-018 Ärendefas Gömd vara B 8 
24-019 Ärendefas Kundens tankeverksamhet K 1+skratt 
25-020 Merförsälj-

ningsfas 
För liten portionsberäkning 
Fredagkvällen 

B 
B 

3 
3 

26-021 (Ex. 
90) 

Ärendefas 
Merförsälj-
ningsfas 

Mager, alternativ ingrediens 
K:s frukost 

B 
B 

5 
3 

30-024 (Ex. 
94) 

Accessfas Biträdets närvaro och 
betydelse för verksamheten 

K 14 

35-016 (Ex. 
93) 

Ärendefas* Nubben B 16 

Ur kat. 4:      

5-004   
(Ex. 92) 

Ärendefas* Laxens snabba åtgång 
Vissa kunders hamstrings-
tendenser m.m. 

K 
B 

16 
61 

* i samtalet förekommer ingen merförsäljningsfas 
 



Bilaga 6. Relationellt orienterade sekvenser 
i bokhandels-/bokklubbssamtalen 

Kategori 
2 = Utbyggda rutinsamtal. 
3 = Samtal med smärre komplikationer som löses på ett till synes rutinartat sätt. 
4 = Samtal med komplikationer som kräver interaktivt extraarbete. 
 
Samtal Topik(er) Initierat 

av
Sekvens-

längd, 
antal turer 

Ur kat. 2:      

Bokklubben 003, 
bekant kund   
 
(Ex. 117) 

B:s kunnighet 
K:s läsupplevelse  
K:s nedsatta synförmåga 
K:s boksmak  

K
K
K
B

3 
5 
3 
8 

Bokklubben 020, 
bekant kund  (Ex. 118) 

 
B inte sett K på länge 
K:s boksmak 
K:s läsvanor 
Fördelar med bokklubb 
Semester i Visby  

B
K
K
K
K

 
9 
6 
2 
9 
8  

Bokklubben 028, 
bekant kund (Ex. 116) 

 
K:s många olästa böcker 
K:s omdöme om förf. 
K:s höstsemester 
K:s höstsemester 

K
K
K
K 

 
3 
5 
3 
6 

Bokhandeln 017  Bäst för K att lyda ordern  K 1+skratt  
från B 

Bokhandeln 026  Glädje av doppresenten K 3 
Bokhandeln 004,  
band 2 

K:s förehavanden i butiken  K 7 

Ur kat. 3:   
Bokhandeln 026,  
band 2 (Ex. 122) 

K:s förargelse över sin glömskhet K 5 

Bokhandeln 029,  
band 2 (Ex. 121) 

Bok om dans ingen storsäljare K 7 
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Samtal Topik(er) Initierat 

av
Sekvens-

längd, 
antal turer 

Ur kat. 4:   
Bokhandeln 007  
(Ex. 119) 

Systerns förtjusning i bokklubb K 4 

Bokhandeln 023 
 (Ex. 124) 

 
Fågelintresset hos ett litet barn K

 
3 

Bokhandeln 034 Pyssel i pensionärsförening K 3 



Bilaga 7. Avbrutet/ignorerat småprat i bok-
handels-/bokklubbssamtalen 

Kategori 
2 = Utbyggda rutinsamtal. 
3 = Samtal med smärre komplikationer som löses på ett till synes rutinartat sätt. 
4 = Samtal med komplikationer som kräver interaktivt extraarbete. 
 
Samtal Topik(er) Initierat av 
Ur kat. 2:     
Bokklubben 003, bekant kund B:s bokläsning K  
Bokklubben 028, bekant kund K:s presentkort K   
Bokhandeln 017  K fått order köpa viss    

barnbok  
K  

 
Bokhandeln 026  Bok som doppresent  K  
Ur kat. 3:   
Bokhandeln 029, band 2 Dansbok som present K 
Ur kat. 4:   
Bokhandeln 007 (Ex. 123) Egyptenbok till barnbarn K 
Bokhandeln 023 (Ex. 124) Fågelintresset hos ett litet 

barn 
K 

  
Bokhandeln 005, band 2 
 (Ex. 125) 

K:s jobb på sidenfabrik 
K:s jobb på sidenfabrik  

K 
K 
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