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Transkriptionsnyckel

ord emfas
ORD extra kraftig ljudstyrka
°ord° lägre röst än normalt, viskning
*ord* ordet sägs skrattande
(ord) transkriptionen osäker
?ord talarens identitet osäker
.ord ordet sägs med en inandning
or- plötsligt avbrott eller stamning, vid överlapp också

att transkriptionen fortsätter på nästa rad
o:rd kolon anger förlängt ljud
mt smackning
(x) ohörbart, varje x motsvarar ett ord, tre anger tre eller

fler ord
(hh) utandning
(.hh) inandning
((skratt)) metakommentarer, exempelvis skratt, harklingar,

viktiga rörelser i rummet
(P) paus
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1 Inledning

Att delta i möten ingår för många människor i det dagliga arbetet. I dessa
möten är språket kanske det viktigaste arbetsredskapet. Med hjälp av
skriftspråket utformas dagordningar och skrivs protokoll, men det är
framförallt i samtalet som mötena blir till. Det är genom att tala med
varandra som deltagarna informerar om förändringar, diskuterar förslag och
tar beslut. Trots detta har möten sällan undersökts ur ett samtalsanalytiskt
perspektiv. Forskningen kring s.k. institutionella samtal har oftast fokuserat
samtal mellan en företrädare för en institution och en utomstående,
exempelvis läkare-patientsamtal (Heritage 1988, Linell 1990a, Drew &
Heritage 1992) och inte lika ofta samtal mellan deltagare som alla verkar
inom institutionen i fråga (se dock forskningsöversikten, avsnitt 4.1). Det
finns många frågor att besvara. Hur ser ett typiskt mötessamtal ut? Vad gör
ordföranden? Och följer man formella regler eller inte?

Som vanliga och rutiniserade sociala händelser kan möten också
betraktas som en del av den vardagliga interaktion som återskapar och
upprätthåller vår sociala verklighet. Då möten är arenor för informations-
överföring, diskussion och beslutsfattande kan de antas vara viktiga för
deltagarnas möjligheter till makt och inflytande på de arbetsplatser och i de
organisationer som de förekommer, vilket gör dem relevanta att undersöka
om man vill förstå och analysera maktstrukturer av olika slag.

1994 blev Sverige av FN utsett till världens mest jämställda land. I
Sverige har vi jämställdhetsombud, lagar mot könsdiskriminering och flera
politiska partier med feminism uppskrivet på agendan. Trots detta är det lätt
att se att Sverige är långt ifrån jämställt. Det svenska samhället är
fortfarande starkt strukturerat kring kön, och gruppen män har mer makt än,
och makt över, gruppen kvinnor (Holmberg 1993:13).

Detta gäller i hög grad på arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar fortfarande
mindre, 1998 uppgick deras lön till endast 82% av männens (På tal om
kvinnor och män 2002:72). Det arbete som traditionellt utförs av kvinnor
betalas också sämre än det arbete män traditionellt utför, även i de fall inga
mätbara skillnader i arbetsbelastning, utbildning etc. kan upptäckas
(Persson & Wadensjö 1997:12, Le Grand 1997). Kvinnor och män arbetar
dessutom inom olika områden på arbetsmarknaden, och på olika nivåer.
Medan kvinnor i högre grad arbetar inom den relativt lågavlönade offentliga
sektorn arbetar män i högre grad inom den mer högavlönade privatsektorn
(Sundin 1998:8, Le Grand 1997:45). Det är också män som innehar de mest
prestigefyllda arbetena, vilket innebär att de högsta nivåerna inom företag
och andra verksamheter ofta är starkt manligt dominerade. Så är exempelvis
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99,6% av de börsnoterade företagens chefer män (Nyberg & Sundin
1997:8).

För att kunna förändra sakernas tillstånd behöver vi förstå hur de skilda
villkoren för kvinnor och män utan några officiella sanktioner ändå ständigt
reproduceras. ”Vi kjenner jo sluttresultatet, men trenger å forstå prosessen.”
(Haavind 1982:67) Föreliggande avhandling vill försöka bidra till denna
förståelse genom att undersöka interna arbetsmöten som en möjlig arena för
reproduktion av de ojämställda villkoren för kvinnor och män. Spelar det
någon roll att det är kvinnor och män som samtalar med varandra på
mötena? Deltar kvinnorna och männen på samma villkor i interaktionen
eller återskapas den hierarkiska ordningen mellan dem i mötessamtalen?



2 Utgångspunkter

Nedan försöker jag beskriva hur jag tänker mig avhandlingens övergripande
utgångspunkter. Syften och frågeställningar presenteras i 2.1, varefter jag
diskuterar skälen till att använda termen kön  i stället för genus i 2.2. I 2.3
försöker jag placera in det undersökta materialet i vidare teoretiska ramar
och i 2.4 presenteras studiens metodiska utgångspunkter. I avsnitt 2.5
presenteras slutligen undersökningens feministiska utgångspunkt.

2.1 Syften och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om den språkliga
interaktionen på interna arbetsmöten. Syftet kan delas upp i två delsyften:
att dels beskriva den språkliga interaktionen i interna arbetsmöten jämfört
med vardagliga samtal, dels undersöka förhållandet mellan interna
arbetsmöten och könsordningen. Undersökningen försöker besvara tre
mindre frågeställningar. Den första: Är det möjligt att beskriva mötes-
samtalen som en särskild verksamhetstyp utifrån kännetecken i den språk-
liga interaktionen? Denna analys ligger sedan till grund för de nästföljande
två delstudierna, som fokuserar två frågeställningar. Påverkar köns-
ordningen hur kvinnorna och männen som grupper talar och tar plats i
mötessamtalen? Och påverkar könsordningen vilka självpresentationer som
kvinnorna och männen skapar i mötessamtalen?

2.2 Kön eller genus
Det är vanligt att man skiljer på kön som en biologisk kategori och genus
som en socialt konstruerad kategori. Kön/genusdistinktionen har dock på
senare år drabbats av mycket kritik (Moi 1997, Gothlin 1999). Moi (1997)
kritiserar användningen av genus då hon menar att det ofta är omöjligt att
avgöra vad som skulle vara kön och vad som skulle vara genus. Hon menar
att även om kön/genusdistinktionen har varit viktig för det feministiska
motståndet mot den biologiska determinismen, tron på att biologin ligger
till grund för och rättfärdigar sociala normer, så hotar generaliseringar om
genus att bli lika förtryckande som någonsin generaliseringar om kön.

Kön/genusdistinktionen baseras på den engelska distinktionen mellan sex
och gender. Begreppet kön har dock en vidare innebörd än den engelska
motsvarigheten sex och behöver inte förstås essentialistiskt utan kan ses
som en socialt förmedlad och historiskt föränderlig kategorisering (Gothlin



12

1999:12). I föreliggande avhandling kommer jag därför att genomgående
använda termen kön (förutom då jag hänvisar till författare som själva
använder genus), framförallt i sammansättningarna könstillhörighet och
könsordning (se vidare avsnitt 2.3.2).

2.3 Samtal i kontext
För att uppfylla undersökningens syften behövs ett teoretiskt ramverk som
kopplar ihop större sociala strukturer med de mötessamtal som jag har valt
som material. Det ramverk som jag kommer att använda mig av är främst
inspirerat av diskursanalytiska angreppssätt där språket studeras som en del
av större samhälleliga strukturer (Fairclough 1992, van Dijk 1997, Wodak
1997), begreppet verksamhetstyp (Levinson 1992) samt teorier om kön som
social struktur (Hirdman 1988, Holmberg 1993, Wahl et al. 2001).

Språkliga handlingar, som att tala eller skriva, kan beskrivas som en
social praktik (Wodak 1997:6) som samspelar med större sociala strukturer
som ger de språkliga handlingarna mening. Samtidigt skapas de sociala
strukturerna av upprepade språkliga handlingar. Förhållandet mellan de
sociala strukturerna och språket kan alltså beskrivas som dialektiskt, där de
sociala strukturerna både formar språkliga handlingar och omskapas av
dessa (Fairclough 1992, Fairclough & Wodak 1997). Det dialektiska för-
hållandet möjliggör förändring, då förändringar i de språkliga praktikerna
kan leda till förändringar i de sociala strukturerna, vilket gör dem värda att
kämpa för (Fairclough & Wodak 1997:273). Men att sociala strukturer är
språkligt, eller diskursivt, konstruerade innebär inte att de är resultatet av ”a
free play of ideas in people’s heads” (Fairclough 1992:66), utan att de utgår
från sociala praktiker fast rotade i verkliga, materiella sociala strukturer,
exempelvis institutioner. Detta gör att maktaspekten – diskursiv makt och
makt över diskursen – är central i många analyser (Fairclough & Wodak
1997:273).

2.3.1 Verksamhetstyp
För att förstå samtalen som delar av en social och till vissa delar
konventionaliserad samtalstyp används begreppet verksamhetstyp, activity
type (Levinson 1992). Levinson menar att språkliga yttranden får betydelse
endast i den situation de uppkommer, men att varken Grice’ ([1975] 1999)
samtalsimplikatur eller de strukturer som uppdagats av den etnometodolo-
giska samtalsanalysen, CA, räcker som förklaring till hur denna betydelse
skapas. Språkliga yttranden får i stället betydelse dels genom ordens
bokstavliga betydelse, dels genom yttrandenas sekventiella placering inom
en viss verksamhetstyp. En verksamhetstyp är en ”culturally recognized
activity”, och en händelse som har ett bestämt syfte, är socialt skapad och
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avgränsad från övriga händelser (Levinson 1992:69). Verksamheterna kan,
men behöver inte innehålla samtalande eller språk överhuvudtaget. I många
verksamhetstyper, exempelvis vardagliga eller institutionella samtal av
olika slag, används dock i huvudsak språk, eller språklig interaktion, som
ett verktyg för att nå verksamhetens syften. Dessa borde då kallas språkliga
eller kanske kommunikativa verksamhetstyper. För enkelhetens skull använ-
der jag mig av det kortare verksamhetstyper. Levinson menar att olika
verksamhetstyper har olika strukturer, vilka hänger intimt samman med de
mål eller syften som den enskilda verksamhetstypen har, och ofta en
språklig stil (Levinson 1992:70).

Linell (1998) har utvecklat och använt begreppet och menar precis som
Levinson att kommunikativa verksamhetstyper är grundläggande för hur
språklig betydelse skapas i samtal. Ett annat antagande är att av alla
kontextuella faktorer som kan spela in är verksamhetstypen den viktigaste
ramen för tolkning (Linell 1998:236). Linell menar vidare att en verksamhet
byggs upp av enskilda kommunikativa handlingar, som i sin tur får sin
betydelse just i relation till den verksamhetstyp de ingår i, vilket gör de två
ömsesidigt beroende av varandra och omöjliga att diskutera som enskild-
heter.

Linell menar att man med termen kommunikativ genre kan organisera
verksamhetstyperna i olika grupper, som skiljer sig åt vad gäller struktur,
stil, innehåll etc. (Linell 1998:238–241). Kommunikativa genrer verkar hos
Linell ha en högre grad av konventionalisering och vara mer kulturellt
stabila än verksamhetstyper. Då gränserna mellan de två begreppen är så
pass flytande utan att tillföra någon analytisk vinst för min undersökning,
har jag valt att hålla mig till begreppet verksamhetstyp.

2.3.2 Könsordning
Den andra sociala struktur som samtalen relateras till är könsordningen
(Holmberg 1993, Wahl et al. 2001). Könsordning är, enligt Wahl et al.
(2001:38) ”[m]aktrelationen mellan könen på en strukturell nivå”.

Hirdman (1988:51), som använder begreppet genussystem, menar att
ordningsstrukturen delvis styrs av ”isärhållandets tabu”, att det som anses
”kvinnligt” och ”manligt” inte bör blandas. Jag menar dock att det inte
endast handlar om att hålla isär ”manligt” och ”kvinnligt”, utan om
kategoriseringen i sig, att alla individer klassas som antingen det ena eller
det andra könet. Det är inte möjligt i vårt samhälle att undgå
klassificeringen. Varje person måste vara antingen kvinna eller man
(Beauvoir [1949] 2002, Kessler & McKenna 1978, West & Zimmerman
1987, Butler 1993), och denna klassificering kommer till uttryck på en
mängd sätt (enklare exempel är namn, klädsel, vilket omklädningsrum
personen använder i en sporthall etc.).
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Könsordningen ordnar också kategorierna kvinnor och män inbördes.
Hirdman (1988) menar att relationen mellan de två kan förstås som att
mannen är norm och det allmängiltiga. I linje med detta menar jag att
könsordningen ger män den överordnade statusen och kvinnor den under-
ordnade.

I denna undersökning förstås därför  könsordningen som en social
struktur som kategoriserar människor i grupperna kvinnor och män, där
gruppen män överordnas gruppen kvinnor. Könsordningen kan också
beskrivas som en uppsättning kulturella och normativa föreställningar om
kvinnor och män och om vad som anses ”kvinnligt” och ”manligt”.

För att kunna koppla samman könsordningen med kvinnor och män som
samtalar använder jag det etnometodologiska begreppet doing gender (West
& Zimmerman 1987), ungefär att göra kön, som jag anser är analytiskt
fruktbart (även om det är svårt att hitta en god svensk beteckning), då det
möjliggör studiet av ”how ’normal’ people present themselves as either
female or male” (Kessler & MacKenna 1978:155). En persons köns-
tillhörighet är därmed inte endast en stabil egenskap utan någonting som
också ständigt återskapas i interaktion: ”gender is not merely an individual
attribute but something that is accomplished in interaction with others”
(West & Fenstermaker 1995:21).

West & Zimmerman (1987:127) poängterar de normativa föreställ-
ningarnas relevans i denna interaktiva skapelseprocess då de menar att en
persons könstillhörighet bekräftas genom ”the activity of managing situated
conduct in light of normative conceptions of attitutes and activities
appropriate for one’s sex category”. Dessa tankar finns också hos Goffman:
”It seems that beliefs about gender, about masculinity–femininity, and about
sexuality are in close interaction with actual gender behavior” (1977:304,
kursiv i original). Att göra kön innebär alltså inte att handlingarna i sig har
könsmärkta egenskaper, utan att handlingarnas betydelse skapas i relation
till ett system av normer och värderingar. Det är alltså mot könsordningens
normativa föreställningar om kvinnor och män, kvinnligt och manligt, som
en enskild individs (språkliga) beteende relateras. Liksom verksamhets-
typen (se avsnitt 2.3.1) fungerar som tolkningsram för språkliga yttranden i
en viss specifik verksamhet, fungerar då könsordningen som en
tolkningsram för enskilda kvinnors och mäns beteende. Detta innebär,
menar jag, att betydelsen av en persons handlande delvis kan sägas skapas i
skärningspunkten mellan personens könstillhörighet, hans eller hennes
handlande och normativa föreställningar om kvinnligt och manligt, d.v.s.
vad som här benämns könsordningen.

Kopplas detta till diskursanalytiska teorier om det dialektiska förhållan-
det mellan språkliga handlingar och större sociala strukturer (se ovan), kan
vi förstå relationen mellan språk och kön som att könsordningen är med och
skapar mening åt enskilda kvinnors och mäns språkliga handlingar sam-
tidigt som de språkliga handlingarna bidrar till att återskapa och vidmakt-
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hålla könsordningen: ”Doing gender means creating differences between
girls and boys and women and men” (West & Zimmerman 1987:137).

Utifrån detta har kvinnor och män olika tillgång och förhållande till
språket (Cameron 1992a, Graddol & Swann 1992, Weedon 1987, Wodak
2001). Gradoll & Swanns (1992) utgångspunkt är att samtal kan likställas
med arbete och att kvinnor och män, precis som i samhället i stort, förväntas
utföra olika typer av arbete, och att kvinnornas uppgift i huvudsak är att
stödja och uppmuntra männen i samtal. Kvinnornas och männens olika
språkliga beteende kan alltså antas reflektera och i förlängningen befästa det
hierarkiska förhållandet mellan könen. Kvinnors underordning uppkommer
därför delvis som en effekt av att könsordningen ständigt upprepas och
reproduceras av ”vanliga hyggliga medmänniskor i vardagliga möten”
(Young 2000:54).

Ett vanligt missförstånd när det gäller att göra kön, är att detta skulle
innebära att kvinnor fullt frivilligt konstruerar sin egen underordning. Detta
missförstånd beror på att man inte tar det bakomliggande systemet och dess
maktdimensioner med i beräkningen. En individ kan inte fritt bestämma
vilket kön han eller hon ska agera som utan gör vi ”fel” kön bestraffas vi
(Butler 1990:140). Vi kan heller inte avstå från att göra kön överhuvudtaget,
då könstillhörighet är en av de viktigaste konstituenterna i människo-
identiteten (Beauvoir [1949] 2002, Kessler & McKenna 1978, West &
Zimmerman 1987, Butler 1993).

2.4 Metodiska utgångspunkter
Undersökningen använder sig av och kombinerar flera olika metoder för
språklig analys, framförallt sådana som utvecklats för att analysera naturligt
förekommande samtal. En central metodisk utgångspunkt har varit den
etnometodologiska samtalsanalysen, CA, som framgångsrikt har kunnat
beskriva den sekventiella organisationen av vardagliga samtal. Organi-
serande principer som exempelvis turtagning (se Sacks et al. 1974),
närhetspar (se Schegloff & Sacks 1973), preferensorganisation (se Levinson
1983, Pomerantz 1984) och topiker (se Sacks 1992) har därför använts för
beskrivning och analys av undersökningens material.

Forskare som arbetar med CA har framförallt intresserat sig för att
beskriva samtalandet som sådant utan att försöka relatera det till vidare
kontextuella ramar, d.v.s. varit  ”more interested in how-questions than
why-questions” (Lindström 1999:32). Sacks (1984:26–27) menar dock att
ett syfte med att studera naturligt förekommande samtal är att komma åt det
bakomliggande sociala maskineriet, och även Schegloff (1992) menar att
CA under vissa förutsättningar kan utsträckas till att också studera
samtalandets relation till större sociala strukturer. Utifrån undersökningens
syfte menar jag därför att CA:s metod att beskriva samtal som sekventiellt
strukturerade sociala handlingar är fruktbar för en studie av relationen
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mellan samtal och vidare samhälleliga ramar, även om undersökningen som
helhet inte kan beskrivas som ”[s]trikt CA” (Norrby 1996:38).

Undersökningen ansluter till den forskning kring institutionell diskurs
eller institutionella samtal (se Drew & Heritage 1992), som för olika syften
vill beskriva de institutionella samtalens villkor och strukturer samt hur de
skiljer sig från vardagliga samtal (Heritage 1988, Drew & Heritage 1992).
För att analysera samtalen som delar av en social och till viss del kon-
ventionaliserad samtalstyp har begreppet verksamhetstyp använts (se avsnitt
2.3.1). Bland annat Linell & Gustavssons (1987) analysmodell för dialoger
har varit inspirerande för den kvantitativa jämförelsen av dominans-
asymmetrier, medan den metodiskt och teoretiskt heterogena berättelse-
forskningen (se exempelvis Eriksson 1997, Norrby 1998) har gett verktyg
för att analysera berättelser i materialet.

Metoderna presenteras närmare i anslutning till varje delundersökning.

2.5 En feministisk utgångspunkt
Delstudierna som presenteras i kapitel 5 och 6 har en uttalat feministisk
utgångspunkt. Startskottet för den feministiskt inspirerade forskningen
kring språk och kön kan sägas utgöras av Robin Lakoffs Language and
woman’s place (1975). Den kritiska analysen av förhållandet mellan språket
och kvinnors underordnade ställning är en utgångspunkt som ännu är
relevant för mycket av den forskning som bedrivs idag.

Feminism brukar allmänt sägas vara en samling mycket heterogena
synsätt, teoribildningar och visioner som ibland inte tycks ha något annat
gemensamt än att de på något sätt fokuserar kvinnor eller strukturer
kopplade till kön. Det är dock möjligt att dela in dem i exempelvis tre stora
strömningar: liberalfeminism, socialfeminism och radikalfeminism (för mer
detaljerade indelningar, se Wahl 1992, Gemzöe 2002). Förenklat kan
liberalfeminismen sägas vara en rörelse som utifrån en liberalideologisk
grund kämpar för lika rättigheter för kvinnor och män. Socialfeminismen,
som inspirerats framförallt av arbetarrörelsen, ser könsförtrycket som en del
av klassförtrycket. Radikalfeminismen menar att sexualiteten, framförallt
förstådd som påbjuden heterosexualitet (heteronormativitet), organiserar
samhället i två kön, en uppdelning som ligger till grund för alla andra
sociala relationer (Wahl 1992:24–32, Gemzöe 2002:31–63).

De sinsemellan mycket olika strömningarna förenas ändå av ett
gemensamt syfte och mål, och feminismen kan förstås som ”ett kritiskt
perspektiv som strävar efter att identifiera, blottlägga och förändra de makt-
strukturer som är knutna till kön” (Lindén & Milles 1995:9). Feminismen
har alltså två sidor, en teoretisk/vetenskaplig sida som har till uppgift att
hitta och beskriva könsbaserat förtryck, och en politisk, som ska motarbeta
det (Wahl et al. 2001).



17

En viktig fråga är då hur man ska kunna förena politik och vetenskap. För
att kunna argumentera och kämpa mot könsbaserat förtryck krävs en analys
av de strukturer som reproducerar maktasymmetrin. Utan denna analys blir
den politiska kampen ineffektiv eller i värsta fall kontraproduktiv. Men den
politiska viljan medför samtidigt ett vetenskapligt problem, då ett
grundläggande värde för vetenskapen är strävan efter objektivitet. Kan en
politiskt inspirerad vetenskap vara objektiv? Diskvalificerar inte i själva
verket feminismens politiska inslag automatiskt dess vetenskapliga sida?

Jag tror inte att det behöver vara så. Inom postmodernismen har man
ifrågasatt om vetenskap någonsin kan vara värderingsfri och objektiv (Wahl
1992:44), och en bärande tanke inom poststrukturalismen, som står i ett
nära förhållande till mycket av feministisk teoribildning, kan förstås som ett
ifrågasättande av relationen mellan makt och kunskap (Weedon
1987:passim, Rosenberg 2002:21). I själva verket innebär all forskning
teoretiska ställningstaganden, och den teoretiska utgångspunkt som väljs
påverkar vilket material som undersöks, hur det beskrivs och analyseras. En
av feminismens förtjänster är att den har kunnat visa att vissa förment
objektiva sanningar om kvinnor och män i själva verket varit starkt
ideologiskt färgade. Feminismen är alltså, liksom all vetenskap, med
nödvändighet en delvis subjektiv vetenskap. Däri ligger också dess styrka
då den utifrån sin specifika teoretiska position har kraft och analytiska
instrument att blottlägga och kritisera könsstrukturer.



3 Materialet

Följande kapitel kretsar kring undersökningens material. Materialinsam-
lingen beskrivs i 3.1 och delmaterialen presenteras i 3.2. I avsnitt 3.3
diskuteras termer och definitioner. I 3.4 diskuteras transkriptionens metoder
och problem samt presenteras den modifierade transkriptionsmodell som
utarbetats för undersökningen.

3.1 Praktisk insamling, avgränsningsfrågor
Ett möte på en arbetsplats kan innebära skiftande typer av sammankomster
med olika slags syfte, deltagarantal och deltagarsammansättning etc.
Tidigare undersökningar har ofta utgått från en speciell organisation och har
där samlat in de olika typer av möten och sammanträden som förekommer
(Einarsson 1971, Schwartzman 1989, Larue & Trognon 1993, Boden 1994).
Andra undersökningar har avgränsat vilka möten som ska spelas in utifrån
olika typer av kriterier. Granström (1986) använde möten som i möjligaste
mån skulle spegla organisationens dagliga arbete och Johansson-Hidén
(1998) spelade in möten vars uttalade syfte var organisationsutveckling.

Jag har inte använt några striktare riktlinjer vad gäller vilka möten som
skulle spelas in. Då jag inte ville att materialet bara skulle spegla klimatet
och interaktionen på ett företag eller organisation utan snarare ge en bild av
möten i allmänhet ville jag ha möten från olika typer av arbetsplatser. Jag
ville också att mötena skulle ledas av en ordförande samt ha både kvinnliga
och manliga deltagare. Jag försökte också få tag på lika många möten med
en kvinnlig ordförande som en manlig. Senare under insamlingen tillkom
också kravet på att mötena inte skulle vara för stora eller för långa då detta
avsevärt skulle underlätta materialbearbetningen.

De möten som används i undersökningen kan därmed sägas ha det
gemensamt att de alla är mindre (deltagarna ej fler än tio) och ledda av en
ordförande, samt att deltagarna ingår i en mer eller mindre sammanhållen
arbetsgemenskap. Däremot skiljer sig mötena åt vad gäller syfte,
deltagarnas inbördes relationer och yrkesrelaterade hierarkiförhållanden.

I mitt sökande efter lämpliga möten koncentrerade jag mig i huvudsak på
större svenska företag, då jag trodde att dessa skulle vara intresserade av att
delta min undersökning. Tillstånd att spela in fick jag genom att dels skicka
ut förfrågningar via brev eller telefonledes, dels genom personliga
kontakter. Praktiskt gick det ofta till så att jag fick kontakt med ord-
föranden, som i sin tur frågade sina medarbetare om tillstånd, varefter ett
lämpligt möte bokades.



19

Av etiska skäl har jag inte dolt undersökningens könsperspektiv, vilket
antagligen till viss del har påverkat vilka möten jag har fått tag på. Då
ordföranden har varit min kontaktperson inför inspelningen leds de
inspelade mötena oftast av en person med en positiv och intresserad
inställning till frågor om kön och jämställdhet. Hur detta kan antas ha
påverkat de faktiska mötena är svårt att veta, men helt representativa för
möten överlag kan de inte anses vara.

Vid själva inspelningen ställde jag upp videokameror i rummet där mötet
skulle hållas, höll en kortare introduktion av mig själv och mitt projekt
innan jag gick därifrån och mötet startade. Jag var alltså inte själv
närvarande under mötet. Jag delade också ut lappar där deltagarna skulle
fylla i en del uppgifter om sig själva, samt vad de uppfattade som mötets
syfte.

Alla inspelningar har skett med två kameror placerade i olika vinklar för
att få med ansiktet på så många deltagare som möjligt vilket underlättar vid
transkriptionen (rummets form och ljusförhållandena har dock inte tillåtit
full täckning), samt två mikrofoner placerade på bordet. Vid transkriptionen
har det också visat sig att de två mikrofonerna vid svårlyssnade partier ofta
kunnat komplettera varandra då deras upptagningsområde inte varit
identiskt. Tyvärr har den ena av mikrofonerna varit trasig vid två
inspelningar, varför dessa transkriptioner kan antas ha något sämre
precision.

(1) Kommentarer om inspelningen (möte D, ref. 111–119)

Agneta (ordf.) Fred Erling Ulrika
111 utan vi gör det jag tar inte upp det

jag tar ent-
112 ens upp det i

protokollet
113 nä °(xx)°
114 ((harkling))
115  inga bevis(P)
116 inga bevis precis
117 Ulla ((skratt))
118 →(xx) in-
119 -spelning kameran

På vilket sätt kan man tänka sig att inspelningen har påverkat materialet?
Under nästan varje möte förekommer sekvenser som visar att deltagarna
inte helt kunnat glömma att de spelas in. Ofta förekommer dessa sekvenser
när något pinsamt eller på annat sätt avvikande sker. En sekvens från ett
bankmöte får illustrera hur kamerans närvaro kan aktualiseras i samtalet, se
exempel (1). Sakärendet rör en ombyggnad som man bestämt att man ska
göra, och sekreteraren Erling säger att han inte ens tänker nämna det i
protokollet (ref. 111–112). Deltagaren Fred påpekar då skämtsamt att det
inte kommer finnas några skrivna uppgifter: inga bevis (ref. 115). Då tar
ordföranden Agneta upp det faktum att mötet spelas in (och uppgiften alltså
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finns dokumenterad), när hon säger: (xx) inspelning (ref. 118–119). Också
Ulrika anknyter till detta: kameran (ref. 119).

Om deltagarna är mer eller mindre medvetna om kamerorna är det alltså
troligt att de kan tänkas anpassa sig på olika sätt. Nordenstam (1994) har i
gruppsamtal av olika slag sett skillnader i manliga och kvinnliga deltagares
inställning till inspelningssituationen, och hon menar att männen i hennes
undersökningar hade en tendens att vilja manipulera eller kontrollera in-
spelningen. Några sådana tendenser har jag dock inte sett i mitt material (i
materialet förekommer det inte att deltagare överhuvud försöker manipulera
eller kontrollera inspelningen).

Av etiska skäl dolde jag inte heller undersökningens könsperspektiv vid
själva inspelningstillfällena, vilket kan ha påverkat deltagarnas beteende på
olika sätt. Utifrån de jämställdhetsideal som finns i samhället kan man tänka
sig att de manliga deltagarna kan ha ansträngt sig för att inte ta för mycket
plats. Detta måste naturligtvis diskuteras i relation till undersökningens
resultat.

Det är dock inte troligt att deltagarna kan förställa sig extremt mycket, då
deltagarna i alla möten känner varandra sedan tidigare och ett annorlunda
beteende skulle verka konstigt inför de andra. Här kan vi anta att detta
material, som baseras på naturligt förekommande möten, är att föredra
framför undersökningar av arrangerade samtal. Mötena som undersöks är
verkliga möten som skulle hållits även om inte jag spelat in dem, verkliga
möten med deltagare som känner varandra sedan tidigare och möts för att
informera om och diskutera sakfrågor med verklig relevans för arbetet,
vilket avsevärt bör minska den påverkan inspelningen gjorde. Materialets
institutionella karaktär bör också bidra till att minska kamerans inverkan.
Bergmann (1990) menar att deltagarna i institutionella samtal försöker
kontrollera och minimera den lokala kontextens inverkan på samtalet i
högre grad än deltagarna i ett privatsamtal. Det institutionella samtalens mer
formella karaktär gör att en kamera inte bör verka lika främmande i dessa
som den gör i privatsamtal.

3.2 Beskrivning av materialet
Sammanlagt tolv möten samlades in från olika företag och organisationer,
se tabell 1. Av dessa var fem från en studentkårsstyrelse, fyra från olika
företag, ett från en skola, ett från en vårdcentral och ett från ett statligt verk.
Själva insamlingen av mötena skedde från våren 1997 till sensommaren
1998, under en tidrymd av ca 1 ½ år.

Av dessa har jag uteslutit sju stycken av olika skäl. Alla
studentkårstyrelsemötena uteslöts, främst då de var betydligt längre och
större än de andra mötena och alltså alltför avvikande, men också för att de
snarare hörde till föreningslivet än arbetslivet. Distriktssköterskornas möte
uteslöts också, då detta möte bara hade kvinnliga deltagare och jag önskade
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hålla mig till möten där både kvinnor och män finns representerade. Till sist
har jag också uteslutit mötet på telefonbolaget då detta möte var mycket
rörigt, med många deltagare som kom och gick, vilket både skulle försvåra
transkription och en kvantitativ jämförelse mellan gruppen kvinnor och män
(se kapitel 5).

Tabell 1. Insamlade möten (i den ordning de spelades in)

Organisation Grupp Beteckning Antal
Universitet Studentkårstyrelse – 5
Bank Projektgrupp B 1
Bank Grupp byggansvariga D 1
Gymnasieskola Lärarlag C 1
Vårdcentral Arbetslag med distriktssköterskor – 1
Elektronikföretag Projektgrupp A 1
Statligt verk Ledningsgrupp E 1
Telefonbolag Ledningsgrupp – 1

I undersökningen ingår alltså fem möten från fyra olika arbetsplatser, se
tabell 2. Mötena är olika långa, från dryga timmen till över två timmar. De
är också olika stora vad gäller deltagarantalet (som deltagare räknas
ordföranden samt personer som deltar i mötet genom att sitta ner kring
mötesbordet). De minsta mötena har fyra deltagare medan det största mötet
har nio deltagare. Här kan man se en viss korrelation mellan ett mötes
deltagarantal och dess längd, så att mötena tenderar att bli längre ju fler som
deltar. De två minsta mötena är också de två kortaste, och de två längsta de
största.

Tabell 2. Grundfakta om det använda materialet

Möte Ordförande Ungefärlig längd
i min.

Antal deltagare

A Kvinna 73 4
B Kvinna 81 4
C Man 90 7
D Kvinna 105 8
E Man 127 9
Totalt 3 kvinnor, 2 män 476 32

Tre av mötena leds av en kvinna (samma i möte B och D) och två möten av
en man. Könsfördelningen varierar i mötena, se tabell 3. Räknar man med
ordföranden har ett möte, möte A, exakt lika många manliga som kvinnliga
deltagare och möte C en ganska jämn fördelning. Möte B och E har ganska
stor majoritet kvinnor och möte D stor majoritet män. Om ordföranden
räknas bort har möte C lika många manliga som kvinnliga deltagare. I möte
D och E är majoriteten män respektive kvinnor.

Nedan presenteras de fem delmaterialen mer ingående. Uppgifterna vad
avser deltagarnas ålder och mötenas syfte utgår från vad deltagarna själva
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uppgivit på de lappar som delades ut vid inspelningen. Deltagarna i varje
möte presenteras i bokstavsordning och med åldern inom parentes.

Tabell 3. Kvinnor och män på mötena, ordföranden medräknad och ej
medräknad

Möte Ordföranden medräknad Ordföranden ej medräknad
Kvinnor Män Kvinnor Män

A 2 2 1 2
B 3 1 2 1
C 3 4 3 3
D 2 6 1 6
E 6 3 6 2
Totalt 16 16 13 14

3.2.1 Möte A, privat företag
Deltagare: Ordförande Anna (29), Alf (45), Henrik (27) och Lena (39).

Mötet är ett projektmöte för implementeringen av ett nytt datasystem.
Gruppen är ansvarig för rekryteringssystemet. Mötet hålls i en s.k. glasbur
uppe på kontoret. En person, Nils, har meddelat att han kommer senare.
Han dyker dock aldrig upp.

Mötet är ganska lugnt och man talar sällan i mun på varandra. Då en
mikrofon inte fungerade har jag bara en ljudupptagning från mötet.

3.2.2 Möte B, bank
Deltagare: Ordförande Agneta (44), Margareta (36),  Marianne (47), Nils
(39).

Mötet är ett informationsmöte på en banks huvudkontor i Stockholm.
Man sitter kring ett bord, avgränsat av flyttbara väggar och bokhyllor i ett
kontorslandskap. Syftet med mötet är att ordföranden dels ska informera om
vad som händer i banken i stort, dels ska samla in information om hur
deltagarnas olika projekt fortskrider. En person som ingår i projektgruppen
är ej närvarande.

Mötet är ganska lugnt och det förekommer inte så mycket skämt eller
samtidigt tal.

3.2.3 Möte C, skola
Deltagare: Ordförande Adrian (32), Erik (37), Erika (40), Inger (37), Nils
(41), Oskar (37), Vera (28).

Mötet är ett planeringsmöte för ett pedagogiskt samarbetsprojekt på en
friskola i Stockholm. Mötet hålls i ett mindre rum kring ett bord. Syftet med
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mötet är att planera olika moment inom det pedagogiska projektet och att
utbyta information.

Stämningen är ganska informell och deltagarna säger själva att det är
ganska högt i tak i så måtto att man inte drar sig för att ha avvikande åsikter
och säga sin mening. Under det inspelade mötet utspelas exempelvis ett
mindre gräl. Det förekommer också mycket skratt och samtidigt tal. Då en
mikrofon var trasig har jag bara en ljudupptagning från mötet.

3.2.4 Möte D, bank
Deltagare: Ordförande Agneta (44), Erik (46), Erling (49), Fred (51),
Herman (55), Kåge (53), Olof (55), Ulrika (34).

Mötet är ett informationsmöte på en banks huvudkontor i Stockholm.
Man sitter kring ett bord i ett rum. Syftet med mötet är att samordna
information från de olika interna bygg- och ombyggnadsprojekt som
deltagarna driver på olika kontor runt om i staden.

Mötet är livligt och man skojar och skrattar ganska mycket. Tidvis är det
rörigt med mycket samtidigt tal.

3.2.5 Möte E, statligt företag
Deltagare: Alf (53), Angela (30+), Anne-Charlotte (32), Eivor (50+), Jörn
(55), Olivia (45), Ulla-Maja (53), Ulrika (40), ordförande Urban (52).

Mötet är ett veckomöte på avdelningen för en ledningsgrupp på ett
statligt företag. Man sitter kring ett bord inne på ordförandens rum. Syftet
med mötet är att informera varandra om olika verksamheter och diskutera
olika frågor. Mot slutet av mötet diskuteras också den pågående
löneförhandlingen. Två deltagare som arbetar med verksamhetsberättelsen
är endast med på mötet ungefär en halvtimme.

Mötet är bitvis ganska lugnt, men det förekommer skämt, skratt och en
del samtidigt tal.

3.3 Termer och definitioner
Ett inledande problem var huruvida delmaterialen skulle beskrivas som
sammanträden eller möten. Enligt SAOB kan sammanträde definieras på
följande sätt:

sammankomst (av flera personer, t.ex. av medlemmarna i en sammanslutning l.
styrelse o. d.) o. som äger rum under vissa fastställda former, i allm. under ledning
av en särskilt utsedd ordförande, vid en (i en särskild kallelse) fastställd tidpunkt o.
med en (oftast i kallelsen) fastställd föredragningslista (SAOB, band 24:796).

Möte är, enligt SAOB:

(i förväg bestämd l. kungjord) sammankomst (för rådplägning l. överläggning l.
underhandling o. d.) mellan ett antal kallade l. på visst sätt utsedda (l. självskrivna)
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personer; sammanträde; konferens; kongress; äv. om sammanfattning av deltag-
arna i ett dylikt möte (SAOB, band 17:2165).

Möte är alltså i stort sett synonymt med sammanträde, men kan förstås som
en vidare term som också kan innefatta mer informella sammankomster då
den också kan användas i betydelsen ’sammanträffande’ (SAOB, band
17:2162). Termerna kan dock sägas skilja sig åt vad gäller graden av for-
malitet hos sammankomsterna då ett sammanträde enligt SAOB har krav på
”vissa fastställda former”, som att i allmänhet ledas av en ordförande och ha
en föredragningslista.

Sammankomsterna i mitt material är genomgående ganska informellt
hållna och några i förväg utsända dagordningar förekommer inte i alla.
Däremot leds alla samtalen av en ordförande, och det förekommer
sekreterare i tre av dem. Det är alltså svårt att utifrån dessa kriterier avgöra
om de ska kallas möten eller sammanträden.

Av titlarna på två handböcker i ämnet verkar det finnas en uppdelning
mellan sammankomster i föreningslivet och näringslivet. Sammanträde
pågår (Ramstedt 1982) är främst skriven för aktiva inom föreningar och
liknande, medan Mötet – spar tid och ökar utbytet (Auger 1979) vänder sig
till företag. Frankenberg & Nytell menar däremot att sammanträde främst
används inom offentlig förvaltning medan möte är vanligare inom
näringslivet (Frankenberg & Nytell 1985:23). Det inspelade materialet är
både från offentlig förvaltning och näringslivet då ett möte kommer från ett
statligt verk medan övriga fyra kommer från privata företag. Detta skulle
medföra att alla delmaterialen skulle kallas möten, förutom E, som skulle
kallas sammanträde.

Utifrån SAOB:s definitioner framgår det också att sammanträden i högre
grad verkar förekomma i fastare grupperingar, som ”sammanslutning l.
styrelse”, medan möten kan samla mer löst förbundna personer. I tre
delmaterial ingår deltagarna i samma projektgrupp och i ett är de alla
ansvariga för samma sak (internt byggande). Dessa sammankomster sker
alltså mellan människor som inte ingår i någon fastare gruppering.
Delmaterial E är dock mellan medlemmarna i en ledningsgrupp. Detta är
ytterligare ett skäl för att kalla alla delmaterialen för möten förutom möte E,
som skulle kallas sammanträde. Ordföranden i möte E kallar också själv
sammankomsten för sammanträde (möte E, ref. 2049).

Att använda två olika beteckningar på delmaterialen verkar dock
klumpigt. De två termerna ligger mycket nära varandra både i betydelse och
användning. Bruket skiftar och distinktionerna verkar inte heller särskilt
starka då en del handböcker använder termerna synonymt (se Frankenberg
& Nytell 1985, Olander 1999). Delmaterialen kommer därför att kallas
möten, även om det finns skäl för att åtminstone kalla möte E för
sammanträde. Använder jag termen sammanträde är det främst i samband
med den handboksflora som finns kring ämnet sammanträdes- och
mötesteknik.
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Schwartzman menar att ett möte är:  ”a gathering of three or more people
who agree to assemble for a purpose ostensibly related to the functioning of
an organization or group” (1989:61). Denna definition är mycket vid och
skulle tekniskt sett också kunna inbegripa mer informella och slumpmässiga
samtal i exempelvis en företagskafeteria, och även om dessa samtal natur-
ligtvis också skulle kunna kallas möten, är det en annan sorts möten
föreliggande undersökning fokuserar.

Johansson-Hidén definierar ”institutional discussions” på följande vis:

[T]he institutional discussion may be defined as a taskoriented discussion that
occurs in the meeting of professionals of various categories within the same
organization. The participants of the discussion stand in a relationship of
interdependence and have the common goal to accomplish such a good activity as
possible (Johansson-Hidén 1998:70).

Definitionen placerar mötena inom en organisation, utgår från samtalens
övergripande mål- och uppgiftsorientering och betonar deltagarnas
ömsesidiga beroende av varandra, men kan liksom Schwartzmans (1989)
definition också inkludera slumpmässigt inträffade sammanträffanden.

Boden ger en mer detaljerad definition av möten:

I define a ”meeting” as a planned gathering, whether internal or external to an
organization, in which the participants have some perceived /…/ role, have some
forewarning /…/ of the event, which has itself some purpose or ”reason”, a time,
place, and in some general sense, an organizational function. (Boden 1994:84)

Denna definition utesluter slumpmässigt uppkomna möten, men inbegriper
också telefonkonferenser och möten mellan deltagare från olika organisa-
tioner eller företag. Utifrån Bodens definition använder jag i föreliggande
undersökning följande definition, som till viss del är mer specificerad vad
gäller mötets syfte och utformning: Med ett möte i denna undersökning
menar jag därför en i förväg överenskommen sammankomst mellan
människor inom eller utom en organisation för att utbyta information,
diskutera problem eller fatta beslut med relevans för ett gemensamt projekt.
Mötet kan vara mer eller mindre formellt och ritualiserat, med mer eller
mindre detaljerad rollallokering av deltagarna (som ordförande eller
sekreterare exempelvis). Också denna definition är vid så tillvida att den
inbegriper många olika typer av möten, allt från möten i politiska föreningar
med ordförande, sekreterare, justeringsmän och talarlista till informella
möten mellan arbetskamrater på en arbetsplats, men då jag menar att dessa
möten har gemensamma drag både i syfte och utformning föranleder detta
en gemensam definition.

Då de möten som spelats in är arbetsplatsförlagda och deltagarna i varje
möte kommer från samma företag eller organisation, samt behandlar
sakärenden som är relaterade till arbetet som pågår på företagen (och inte
exempelvis rör planeringen av en fest eller liknande) använder jag termen
interna arbetsmöten för undersökningens fem delmaterial.
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3.4 Transkriptionen
Ett första steg i analysen har varit att transkribera materialet. En
transkription kan aldrig bli felfri. Krånglande mikrofoner, sammanfallande
tal, störande biljud, allt bidrar till sämre ljudkvalité. Transkriptionen har i
sin helhet utförts av mig. Som ensam transkriberare löper man naturligtvis
risken att aldrig upptäcka många s.k. felhörningar, å andra sidan kan detta
uppvägas av att jag som ansvarig för både inspelning och transkription har
större förtrogenhet med den globala kontexten (Adelswärd 1990).

Vid två av de fem sammanträdena (möte A och C) har endast en
mikrofon fungerat, varför dessa transkriptioner antagligen är något mindre
precisa. Mycket sammanfallande tal i vissa möten med många deltagare har
också sänkt tolkningssäkerheten (särskilt möte C och D).

Vem som säger vad kan också vara svårt att avgöra. I de flesta fall kan
videoupptagningen ge svar, men särskilt vid uppbackningar ger videofilmen
ingen större ledning. Vem som attribueras uppbackningar är alltså i vissa
fall avancerade gissningar, baserade på faktorer som röstkvalitet,
blickriktning, deltagande i den pågående topiken etc. Det är dock föga
troligt att en person av annat kön felaktigt attribueras en uppbackning.

Ett fåtal analyser (exempelvis ordräkningen) grundas endast på
transkriptionen, men för de flesta analyser används också video- och
ljudband. Att lyssna på ljudbanden för att få tillgång till exakta intonations-
mönster och liknande har exempelvis varit nödvändigt för de
kategoriseringar som ligger till grund för den kvantitativa analysen i kapitel
5. Inte heller de näranalyser som gjorts av enskilda sekvenser har varit
möjliga utan tillgång till och hjälp av videobanden.

3.4.1 Problem med den  traditionella transkriptionen
Då jag anser att det transkriptionssystem som vanligtvis används inom
samtalsforskningen delvis är grafiskt missvisande, har jag försökt utarbeta
ett något modifierat system. Nedan redogör jag för skälen till detta och
presenterar den modifierade transkriptionsmodell som har använts.

Forskare som fokuserar på talat språk och interaktion spelar in sitt
material antingen på ljud- eller videoband. Att vid analys enbart använda
sig av ljud- eller videobanden omöjliggör däremot ett närmare studium av
materialet. Av praktiska skäl måste materialet därför transkriberas. Tran-
skriptionen ger möjlighet att grafiskt representera ett längre tidsförlopp
vilket är praktiskt då det ger möjlighet att överblicka materialet, smidigt gå
fram och tillbaka i samtalet etc. Det är också ovärderligt då det gör mate-
rialet tillgängligt utan ständig tillgång till tv- och videoapparater.
Transkriptionen möjliggör också exempelvis frekvensräkning av variabler.



27

Det är dock viktigt att inte förväxla transkriptionen med grundmaterialet,
de inspelade mötena. Att i transkriptionen notera allt i interaktionen är en
teoretisk omöjlighet. Varje transkription innebär en tolkning av språk-
materialet och avspeglar mer eller mindre tydligt transkriberarens teoretiska
grundantaganden (Ochs 1979, Adelswärd 1990, Linell 1994), och måste så
göra, då en ”perfekt” transkription i princip skulle vara oanvändbar för
analys (Forsblom-Nyberg 1995). I stället bör transkriptionen vara selektiv
och återspegla de aspekter av samtalet som är nödvändiga för den aktuella
undersökningens syften (Ochs 1979, Forsblom-Nyberg 1995, Norrby 1996).
I det praktiska analysarbetet kan man också ta hjälp av ljud- och
videobanden.

(2) Traditionell transkription

1 Marianne å därför så sa jag till dom (P) det dom skulle
2 utvärdera tycker jag är att se eh vad är vi ute
3 efter hur  många ska den byggas för oss som har
4 erfarenhet (.hh) eller ska den byggas för den
5 → nyanställde [som (behöver lära sej)]>>
6 → Agneta             [jag tänkte just säga  ] det
7   [borde det inte vara          ]
8 Marianne >>[å jag tycker att det ska vara] för den
9 sistnämnd[a då    ] [rå     [å så får jag]>>
10 Margareta          [ja o ja ]         [självklart  ]
11 Nils                     [definit[ivt         ]
12 Marianne >>lära om å tänka logiskt för /…/

Det är framförallt det transkriptionssystem som utarbetats för den
etnometodologiska samtalsanalysen (finns presenterat i Atkinson &
Heritage 1984:ix–xvi), som med vissa modifikationer används inom
samtalsanalysen på svenskt språkområde idag (se exempelvis Norrby 1996).
Layouten i den konventionella transkriptionstypen har en dramadialogisk
uppställning (Linell 1994). Talarna noteras under varandra allt eftersom de
börjar tala, precis som i ett pjäsmanus. Radernas flöde representerar alltså
också tidens flöde, vertikalt. Detta gör transkriptionen läsbar och fungerar
väl. Problemet uppstår vid överlappande tal. Också här noteras talarna
under varandra. För att visa att de bådas bidrag är samtidiga förbinds de
exempelvis med hakparenteser (eller understrykningar, se Linell  1994), se
rad 5 och 6 i exempel (2).

Den logiska inkonsekvensen med att låta repliker under varandra stå för
två saker – tidsflöde eller samtidighet – är problematisk. Visuellt gör då
yttranden som sägs efter varandra och yttranden som sägs samtidigt grafiskt
samma intryck, vilket hakparenteser inte kan ändra på. Det uppstår också
problem med överlapp vid långa yttranden, då den överlappades yttrande
måste delas upp, ibland med flera raders mellanrum. I exempel (2) sker
detta då Mariannes yttrande på rad 5 kan fortsätta först på rad 8, och sedan
på rad 12.
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3.4.2 Ett förslag till lösning
Den logiska inkonsekvensen beror på den underliggande grafiska principen
för transkriptionen. I princip kan man utskilja tre olika uppställnings-
modeller för transkription. (1) Den dramadialogiska, till vilken det
traditionella transkriptionssystemet hör, där replikerna noteras som i ett
manus. (2) Partiturmodellen som använder samma principer som musik-
aliska partitur för transkriptionen med olika rader för olika deltagare och
aspekter av interaktionen (Heath 1984, 1986). (3) Kolumnmodellen, där
informationen ges i kolumner (Forsblom-Nyberg 1995).

Den dramadialogiska modellen har problemet med notationen av
samtidigt tal. Partiturmodellen är utarbetad speciellt för mikroanalyser av
icke-verbala aspekter av interaktionen (exempelvis blickriktning och
rörelser, se Heath 1984) men följer annars samma principer som den
dramadialogiska modellen. De olika kolumnmodeller som utvecklats menar
jag däremot är speciellt lämpade för att återge samtidigheten för olika
aspekter i längre transkriptioner av samtal.

Edelsky ([1981] 1993) är en av dem som utarbetat kolumnmodellen.
Hennes material bestod av ett flerpartssamtal och i transkriptionen lät hon
notera deltagarnas repliker i smala kolumner, placerade bredvid varandra.
Samtidigt tal markerades dessutom med pilar. Jag ser dock ett flertal
problem med Edelskys system. Pilarna för samtidigt tal är onödigt krångliga
att avläsa korrekt och dessutom svårhanterliga i vanliga ordbehandlings-
program. Edelsky har också valt att i transkriptionen visuellt notera talaren
som har ordet i mittkolumnen, med de övriga deltagarna på sidan. Detta kan
medföra problem då det i många instanser av flerpartssamtal är svårt att
avgöra vem som för tillfället har ordet. Samtalet kan också delas upp på
flera, samtidigt pågående samtal. Det finns heller ingen konsekvent
placering av deltagarna på sidan, utan deltagare kan noteras på olika platser
om de talar flera gånger, vilket jag menar ger ett missvisande och rörigt
intryck.

Ochs (1979) har vid transkription av barn-vuxensamtal föreslagit ett
system med en kolumn för vardera talaren. Genom att överföra principen på
flerpartssamtal menar jag att man kan lösa de ovannämnda problemen. Jag
har därför beslutat använda mig av tabeller där varje talare får en kolumn,
se exempel (3) där samma sekvens som i exempel (2) har transkriberats.
Talarna noteras medsols som de sitter kring bordet med ordföranden först.
Detta gör att talarna inte ”hoppar runt” i transkriptionen, vilket de ju inte
heller gör i rummet. Längst till vänster finns en kolumn med numrering för
referens. När två talare talar samtidigt skrivs deras samtalsbidrag på samma
rad i transkriptionen. När det samtidiga talet upphör fortsätter den ensamma
talaren på ny rad, förutom vid ettordsyttranden och kortare uppbacknings-
uttryck då jag ansett att det ändå klart framgår att överlappet är kort.

 Detta system gör att principen med att notera tidsflöde vertikalt över
sidan inte behöver åsidosättas vid samtidigt tal. Samtidigt tal noteras på
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samma rad men i olika kolumner, vilket gör att en enskild deltagares
yttrande på ett grafiskt sätt hålls samman och inte behöver styckas upp.
Detta menar jag ger en mer rättvisande bild av den interaktion som
transkriberats. I exempel (3) ser vi därför tydligt att Marianne aldrig slutar
prata under sekvensen utan fortsätter, trots de andras inskott, vilket är
mindre tydligt i den traditionella transkriptionen, se exempel (2), där
Mariannes replik av tekniska skäl måste styckas upp med de andras inskott
emellan. Samtalet blir med denna modell visuellt representerat på ett sätt
som de andra transkriptionsmodellerna inte klarar av.

(3) Modifierat transkriptionssystem, möte B, ref. 1759–1767

Agneta (ordf.) Margareta Nils Marianne
1759 å därför så sa jag till dom

(P) det dom skulle utvärdera
tycker jag (.hh) är att se eh
vad är vi ute efter hur många
ska den byggas för oss som
har erfarenhet (.hh) eller
ska den byggas för den
nyanställde

1760 jag tänkte
just säga

som behöver lära sej

1761 det
1762 borde det

°inte vara°
å jag tycker att det ska vara

1763 för den sistnämnd-
1764 ja o ja -a då-
1765 definit- -rå
1766 självklart -ivt å så får jag
1767 lära om å tänka logiskt för

/…/

Jag menar att också egenskaper i interaktionen bättre åskådliggörs med
hjälp av modellen. Edelsky ([1981] 1993) menar att olika sekvenser i ett
flerpartssamtal har olika regler för turtagning och överlapp. Vissa sekvenser
tillåter bara en talare åt gången (single floor) medan andra sekvenser
kännetecknas av friare talarordning och mer överlapp (collaborative floor).
Exempel (3) visar en sekvens där en talare har ordet under en längre stund
(single floor). I exemplet berättar Marianne om hur hon ombetts hjälpa en
grupp med ett nytt datorprogram. Agneta försöker komma in i samtalet med
en kommentar: jag tänkte just säga det borde det °inte vara° (ref. 1760–
1762), men Marianne fortsätter tala och får sedan några uppbackande
kommentarer från Margareta och Nils.

Exempel (4) visar en sekvens som i stället skulle kunna beskrivas som ett
samtal med friare talarordning (collaborative floor). Nils har just berättat att
han varit ute och smugit på rådjur föregående natt. Detta leder till en del
skämtsamma kommentarer från Margareta och Marianne, som båda säger
att de brukar få besök i sina trädgårdar av rådjur och inte tycker att man
måste gå ut och smyga i skogen för att få syn på dem (se vidare analysen i
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avsnitt 6.5.3). Att deltagarna tar korta turer och det förekommer en hel del
överlapp syns visuellt i transkriptionen.

(4) Friare talarordning, möte B, ref. 2002–2016

Agneta (ordf.) Margareta Nils Marianne
2002 fick ni se f-

fick ni tag i
nåt då

2003 nej nej nej eh
jag var ute å
smög bara (P)

2004 under fyra
timmar (P)

m

2005 såg ni
2006 nån då (.hh)
2007 hemma hos
2008 ja jag såg oss behöver man

inte
2009 smyga Nils du

kan sätta dej
2010 ((skratt)) på gräsmattan å
2011 m titta på alla
2012 *samma här det e

bara å sätta sej
rådjuren

2013 (xx)* ((skratt)) (ute) i i min
skog eh

2014 finns det inga
tama rå-

2015 ((skratt)) -djur
((skratt))

2016 *i min skog finns
det bara tama
rådjur*
((skratt))

De enskilda deltagarnas bidrag hålls ihop i transkriptionen vilket alltså gör
att man kan se skillnad på samtal med långa och korta turer. En annan
fördel är att även deltagare som inte talar finns med i transkriptionen (i form
av tomma kolumner), vilket synliggör tystnaden på ett sätt som kan vara till
hjälp vid vissa analyser.

Ytterligare en fördel med detta transkriptionssystem är att det ger
möjlighet till tillägg och borttagande av kolumner utan att den övriga
transkriptionen störs. Detta gör att transkriptionerna lätt kan kompletteras,
exempelvis med en mer detaljerad notation av para- och extralingvistiska
variabler, om så önskas. Vid flerpartssamtals upplösning i fler samtidiga
diskurser kan dessa noteras parallellt.

Finns det då några problem med denna modell? Ja, ett problem är att
kolumnerna blir väldigt smala i samtal med fler än ungefär sju-åtta
deltagare. Ett annat problem är att transkriptionen, särskilt i monologiska
avsnitt då bara en talar, tar mer utrymme än det traditionella då alla
deltagare, även de tysta, tar upp en kolumn. Av utrymmesskäl tas därför
tigande deltagares kolumner bort i exempel, om inte något särskilt skäl att
visa dessa föreligger.
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Ett sista problem är också tidsrepresentationens inexakthet, då ett visst
antal millimeter vertikalt i transkriptionen inte representerar ett visst antal
sekunder. Detta blir särskilt tydligt vid längre pauser, som alltså tar upp lika
stor plats vare sig de är två eller fem sekunder. Pauser noteras också
horisontellt inuti eller efter repliker, och bryter alltså principen med det
vertikala tidsflödet.

3.4.3 Exempelframställning
De symboler som används i transkriptionen återfinns i
transkriptionsnyckeln på sidan 6. Av utrymmesskäl har jag valt att i
exemplen ta bort de talare som i den aktuella sekvensen inte säger något,
även om detta går emot ambitionen att kunna visa även de deltagare som
inte säger något (dessa finns naturligtvis med i grundtranskriptionerna).
Utelämnade delar av yttranden markeras med ”/…/”. I de fall yttranden från
enskilda deltagare citeras återges dessa antingen kursiverade i den löpande
texten eller som enskilda exempel i typsnitt courier, i båda fallen med
referens till originaltranskriptionen om inte referens framgår tydligt på
annat ställe.

3.4.3.1 Lingvistisk information

Då jag i analysen inte kommer att intressera mig för uttal och liknande, har
jag valt att låta transkriptionen ligga ganska nära den vanliga skriftbilden.
Transkriptionen ska alltså inte läsas som en fonologisk representation av
talet.

För att ändå markera att transkriptionen är avbildat tal och inte skrift per
se använder jag mig av en del talspråksformer som exempelvis e för ”är”
och va för ”var”  etc. Av tidsbesparande skäl har jag dock inte använt mig
av alla de talspråksformer som Linell (1994) anser obligatoriska. Då
transkriptionen utförts under lång tid och under olika perioder har jag inte
heller varit helt konsekvent, exempelvis vad gäller verbens preteritum-
ändelser (i transkriptionen kan det stå både titta och tittade när en talare
uttalat preteritumformen som [tit:a]).

3.4.3.2 Paralingvistisk information

I möjligaste mån har de transkriptionskonventioner som återges i Norrby
(1996, 1998) använts, men någon hel överensstämmelse finns inte. Extra
kraftig ljudstyrka skrivs med versaler och metakommentarer skrivs inom
parentes. Jag har inte markerat intonation, legatouttal eller rösttempo, och
anger normalt inte pausernas längd. Jag har valt bort tecknet för överlapp då
detta inte behövs med min transkriptionsmodell. Inte heller märker jag ut
latching, att en talares replik hakar på närmast föregående utan hörbar paus.
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Pausmarkeringar anger i stället de fall där latching inte förekommer. Vad
som är ”extra kraftig ljudstyrka” eller ”lägre röst än normalt” är naturligtvis
svårt att ställa upp exakta regler för. Varje talare är individuell och
röststyrka och liknande är variabler i ett kontinuum. Vilka ord och avsnitt
som ska markeras är därför alltid en avvägningsfråga.

Vad gäller notationen för ohörbara sekvenser gäller att antalet x bara
representerar en avancerad gissning eftersom jag inte på något säkert sätt
kan räkna ord som inte hörs tydligt nog att tolka. Att markera osäker
talaridentitet med ett frågetecken framför repliken är min egen konvention
och beror på min transkriptionsmodell, men följer övriga transkriptions-
modellers princip.

3.4.3.3 Fingering
För att skydda mötesdeltagarnas och arbetsplatsernas identitet har jag
fingerat namn, platser och andra uppgifter.



4 Struktur och innehåll

Följande delstudie undersöker om det är möjligt att beskriva mötessamtalen
som en särskild verksamhetstyp utifrån kännetecken i den språkliga
interaktionen. Detta sker framförallt genom en analys av hur de fem interna
arbetsmötenas innehållsstrukturer realiseras och hanteras av samtals-
deltagarna. De fem mötena kommer från olika typer av organisationer och
företag, och speglar därför sammantagna inte någon enskild organisations-
eller företagskultur, varför det kan argumenteras för att strukturer som är
gemensamma för de fem mötena skulle kunna vara gemensamma för
interna arbetsmöten mer generellt.

Tidigare forskning presenteras i 4.1 och mötenas interaktionella förut-
sättningar mer övergripande diskuteras i avsnitt 4.2. Delundersökningens
teoretiska och metodiska utgångspunkter presenteras i 4.3. I ett första steg
analyseras därefter mötesverksamhetens övergripande organisation, dess
fasstruktur, se avsnitt 4.4. Denna analys berör dock inte mötenas innehåll,
utan detta analyseras i ett andra steg genom ämnesanalys, avsnitt 4.5. Ana-
lysen av ordförandenas roll integreras i dessa två. Resultaten av de två
undersökningarna sammanfattas och diskuteras i avsnitt 4.6.

4.1 Tidigare forskning om möten
Samtalsanalytiska undersökningar av möten har beskrivit olika drag i
interaktionen. Atkinson et al. (1978) visar hur ordföranden och deltagarna
tillsammans återgår till mötessamtalet efter en kaffepaus. Larue & Trognon
(1993) beskriver turtagningssystemet i ett franskt politiskt möte. Edelsky
([1981] 1993) undersöker turtagningspraktiker och olika interaktionsformat
under ett och samma möte och visar att kvinnorna endast deltar lika mycket
i samtalet när det är relativt fri turtagning, mycket sammanfallande tal och
frekventa turbyten medan männen dominerar när deltagarna talar en i taget
och tar längre turer. Boden (1994) undersöker möten inom olika typer av
organisationer och hävdar att möten är undersökningsobjekt värda
uppmärksamhet i sig då interaktionen på möten är en av de processer som
utgör en organisation eller ett företag. Kangasharju (1998) analyserar de
interaktionella förutsättningarna för möten och beskriver hur oenigheter
som uppstår i samtalet hanteras sekventiellt.

På svenskt språkområde undersöker Einarsson (1971) sex bandinspelade
sammanträden och kan visa att vissa icke-språkliga drag i talsituationen,
exempelvis grad av formalitet, scen, roller och individernas sociala
hemhörighet samvarierar med språkliga, framförallt syntaktiska, drag.
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Cedersund & Svensson (1993) beskriver innehåll och struktur i
klasskonferenser och kan visa att personliga omdömen om eleverna ofta får
stor genomslagskraft i diskussionerna kring svaga elever och att besluten
som fattas ofta grundas på underförstådda antaganden. Ahlstrand (1995)
undersöker lärarnas samarbete genom deltagande observation av lärar-
konferenser. Gunnarsson (1995a,b, 1997, 1998, 2001, 2002) anlägger ett
könsperspektiv på ett material bestående av högre seminarier, som kan ses
som en typ av specialiserade möten. Josephson (1996) gör en kommunika-
tionsetnografisk undersökning av språket i den tidiga arbetarrörelsen där ett
av de viktigaste materialen är mötesprotokoll och mötesrefererat i tidningar.
Johansson-Hidén (1998) analyserar den språkliga interaktionen i s.k.
diskussionsgrupper på två svenska arbetsplatser. Öberg & Cedersund
(1998) undersöker hur ett verktyg för arbetsvärdering användes i de faktiska
löneförhandlingarna, och visar att det i viss mån användes för att utjämna
löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken. Jönsson &
Edström (1999) och Jönsson et al. (1999) använder sig av etnometodo-
logiska metoder, innehållsanalys och deltagarobservation för att analysera
möten på ett bilföretag ur olika aspekter. En avhandling inom pedagogik
studerar det lärande som sker genom den språkliga interaktionen på möten
inom ett statligt verk (Bjerlöv 1999). Andra exempel är studier inom
organisationsteori  (Öberg 1995), psykologi (Granström 1986, 1999) och
antropologi (Schwartzman 1989).

Instruktions- och handböcker för hur man leder och deltar i möten och
sammanträden finns i stort antal (se exempelvis Cassirer 1994, Johansson &
Johansson 1977, Ramstedt 1982). Denna litteratur är intressant då den
innehåller explicita regler för hur interaktionen under möten och samman-
träden bör gå till, vilket kan kontrasteras mot empiriska studier av hur de
faktiskt går till.

4.2 Mötenas interaktionella förutsättningar
Levinson menar att en verksamhetstyps struktur till stor del beror på och
styrs av dess syften och alltså har en rationell grund. Med struktur syftas
inte bara på fas- eller innehållsstruktur utan också interaktionell struktur,
rollallokering och liknande. Nedan diskuteras på vilket sätt interna arbets-
möten kan sägas styras av gemensamma syften och på vilka övergripande
sätt detta kan påverka deras utformning.

Formella möten och sammanträden kan antas styras av ett flertal syften. I
den normerande handbokslitteraturen framhålls ofta att mötet eller
sammanträdet är ett demokratiskt sätt att fatta beslut och lösa problem
(Johansson & Johansson 1977:11, Frankenberg & Nytell 1985:5) då många
människor kan få tillgång till information samt möjlighet att framlägga sina
åsikter, delta i en diskussion och tillsammans besluta i olika ärenden. Mötet
är alltså dels ett sätt att lösa problem, dels ett sätt att göra detta på ett
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demokratiskt sätt, då alla kan få komma till tals under ordnade former och
vara delaktiga i de fattade besluten. I den vetenskapliga litteraturen kring
möten och sammanträden ses möten snarare ur ett makroperspektiv som ett
sätt att få organisationer att fungera (Boden 1994, Schwartzman 1989),
d.v.s. man ser på mötena ur organisationens snarare än ur de deltagande
människornas synvinkel.

För att mötena ska kunna uppfylla sina syften ställs det vissa krav på den
språkliga interaktionen. Följande interaktionella egenskaper kan anföras
som speciella för mötesinteraktionen (efter Atkinson et al. 1978, Boden
1994, Kangasharju 1998):

� Fokuserad interaktion utan att samtalet bryts upp i flera samtidigt
pågående samtal

� Förbestämt innehåll
� Innehållsstruktur med tydliga gränser mellan olika delar

Detta kan sammanfattas på så sätt att mötessamtalet, för att kunna uppfylla
sina syften, helst bör vara ett fokuserat flerpartssamtal med tydlig struktur,
åtskilda topiker och motstånd mot dyadisering och aktiviteter som inte
bidrar till att mötet uppfyller sitt syfte. Detta ställer krav på interaktionen
som vanliga gruppsamtal kan ha svårt att hantera.

För det första är antalet deltagare i ett möte ofta fler än tre. Om fler än tre
personer möts är nämligen ett vanligt drag att samtalet bryts upp i flera,
parallella samtal och blir a multifocused gathering (Goffman 1963:91).
Under ett möte är det däremot viktigt att alla deltar i samma interaktion och
att samtalet inte bryts upp i flera, samtidiga topiker (Atkinson et al.
1978:147).

För det andra ska det under ett möte diskuteras ett visst antal ämnen och
ärenden. I vardagliga samtal är det inte bestämt på förhand vad man ska tala
om och vad som är ett relevant ämne, utan topikerna utvecklas ofta stegvis
(stepwise topical movement, se Sacks 1992, 2:298–302) och markerade
topikskiften undviks (Levinson 1983:313, Sacks 1992, 2:566). I ett möte är
det i regel mer eller mindre i förväg bestämt vad man ska tala om och i
vilken ordning, och det är också viktigt att ämnena inte omarkerat glider
över i varandra (Atkinson et al. 1978).

För att kunna uppfylla dessa syften har det uppstått särskilda
konventioner för möten och sammanträden bör gå till, s.k. mötesformalia
eller sammanträdestekniker (se Cassirer 1994, Johansson & Johansson
1977, Ramstedt 1982). Mötesformalian strukturerar samtalet på olika sätt.
Deltagarna ges skilda roller och uppgifter (ordförande, sekreterare),
turtagningen regleras (till exempel genom att ordföranden fördelar ordet),
samtalet innehåller vissa på förhand bestämda delar (mötesöppning,
beslutsfattande etc.) och man tar upp förbestämda ämnen i en viss följd
(dagordning). Mötesformalian ser också till att mötena går rätt och riktigt
till och garanterar att de uppfyller sin demokratiska funktion (Johansson &
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Johansson 1977:37, Atkinson et al. 1978:146, Atkinson 1982). Detta gör
den framförallt genom att mötesformalian explicitgör mötets struktur för
deltagarna på vissa formaliserade och konventionaliserade sätt som ger
deltagarna möjlighet att påverka på lika villkor. På detta sätt kan
konventionerna alltså sägas uppfylla båda de syften som organisationen och
den enskilda deltagaren har. Kopplas detta till begreppet verksamhetstyp
kan formella möten ses som en kraftigt konventionaliserad verksamhetstyp
där strukturen bör realiseras på ett tydligt sätt.

Men hur ser det ut i verkliga möten? Linell (1990a:19–20) menar att
regler från de vardagliga samtalen alltmer börjar göra sig gällande i
institutionella samtalen, och även om de samtal Linell diskuterar är samtal
mellan professionella och lekmän, skulle det vara intressant att se om detta
är en tendens som också gäller den typ av institutionella samtal som
undersöks i denna avhandling. Fairclough (1992:201–207), som ser en
tendens till ”demokratisering” i olika typer av institutionell diskurs, menar
att detta tar sig uttryck både genom att man undviker tydliga uttryck för
skillnader i makt och en informalisering av olika typer av officiella och
institutionella samtal så att dessa mer och mer liknar vardagliga samtal.
Boden (1994:82) menar att interaktionen på möten uppvisar en speciell
struktur där praktiker från vardagliga samtal används på mötesspecifika sätt.
Larue & Trognon (1993) visar i en analys av möten hur turtagningssystemet
för vardagliga samtal (se Sacks et al. 1974) utökas med ett mötesspecifikt
och modifierat system där ordföranden fördelar ordet. Det kan vara relevant
att se om en liknande utveckling också gäller de undersökta mötena. Ett
genomgående tema i undersökningen är därför att försöka se om mötenas
framförallt innehållsliga struktur realiseras med hjälp av formalia eller om
man snarare använder praktiker från det vardagliga samtalandet på ett
mötesspecifikt sätt.

Ordförandens roll kommer också att beröras. Enligt handböckerna har
ordföranden en mycket viktig roll i möten. Det åligger ordföranden att se till
att mötet uppfyller sina syften, då denne har ”ansvaret för att sammanträdet
genomförs på reglementerat sätt” (Johansson & Johansson 1977:17).
Tidigare undersökningar har visat att turtagning och även topikhanteringen
sköts av och genom ordföranden (Boden 1994, Larue & Trognon 1993).
Om och hur ordförandena gör detta i de analyserade mötena kan vara
intressant att se på.

4.3 Teoretiska och metodiska utgångspunkter
Både Levinson (1992) och Linell (1998) menar att olika verksamhetstyper
uppvisar olika fasstrukturer, och Linell menar också att de flesta verksam-
hetstyper utgörs av en kärnverksamhet, core activity (Linell 1998:243),
omgiven av olika typer av inledande och avslutande verksamheter. För
mötenas del är det möjligt att dessa uppvisar en viss övergripande fasstruk-
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tur och att kärnverksamheten utgörs av att deltagarna går igenom dag-
ordningens punkter en efter en. Om de fem mötena uppvisar liknande inter-
aktionella mönster vad gäller verksamhetens fas- och innehållsstruktur
menar jag att man skulle kunna tala om en gemensam global struktur som
kan indikera att möten är exempel på en verksamhetstyp.

Analysen av fas- och ämnesstrukturerna i mötena hänger nära samman.
Samtalsstruktur kan beskrivas både ur ett linjärt och ett hierarkiskt
perspektiv (Adelswärd 1988:29). Det linjära perspektivet innebär att ett
samtal beskrivs utifrån hur det organiseras temporärt i faser som naturligt
följer efter varandra i en särskild ordning, medan det hierarkiska
perspektivet beskriver hur det ämnesmässiga innehållet kan beskrivas på
olika nivåer. Samtalsforskare har visat att olika typer av samtal uppvisar
olika fasstrukturer (Levinson 1983, Linell 1990a), att ämnen kan innehålla
del- eller underämnen (Londen 1991) och att större kommunikativa projekt
ofta inbegriper flera mindre projekt (Linell 1998). För att belysa mötena ur
båda perspektiven måste analysen därför gå i flera steg. Jag vill också
undersöka med vilka medel deltagarna gemensamt realiserar dessa
strukturer, hur de förhåller sig till dem och reagerar på eventuella brott. Jag
kommer också att diskutera ordförandens roll i mötena.

4.4 Fasstruktur
Fasanalysen syftar till att se vilka faser de fem undersökta mötena uppvisar,
samt analysera hur dessa faser realiseras och hanteras av deltagarna.

Tidigare undersökningar av interna arbetsmöten har sällan fokuserat
mötenas övergripande fasstruktur. Boden nöjer sig med att säga att mötena,
liksom den mesta språkliga interaktion, har en början, en mitt och ett slut
(Boden 1994:87). Cedersund & Svensson (1993) föreslår en fasstruktur som
i stort följer dagordningen.

4.4.1 Utgångspunkter och metod för fasanalys
Olika verksamheter kan indelas i episoder eller faser (Levinson 1992). Med
faser menas temporärt organiserade sekvenser, sekvenser som kommer i en
viss följd under ett samtal för att samtalet ska uppfylla sin funktion, och
”som urskiljs genom att de har olika syften och ämnen (innehåll), men
också genom att de skiljer sig i interaktionsformat” (Linell 1990a:23,
Linells kursivering).

Adelswärd (1988) och Linell (1990a) har kunnat visa att institutionella
samtal mellan en företrädare för en institution och en utomstående uppvisar
vissa mer eller mindre tydliga och typiska fasstrukturer. Linell menar att
den grundläggande strukturen i sådana samtal skulle kunna beskrivas:
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öppnande, identifikation, undersökning, beslut/diskussion/tolkning, rapport-
formulering, avslutning. Olika typer av ”snack” av mer social natur kan
också förekomma mellan de olika delfaserna (Linell 1990a:22).

Möten är liksom dessa målorienterade samtal i en institutionell kontext,
och det kan tänkas att de också genomgår en liknande sekvens faser. Men
de skiljer sig också från dessa på minst tre viktiga punkter: genom att alla
deltagare kommer från institutionen, genom att vara flerpartssamtal och
genom att vanligtvis vara multitopikala och behandla ett flertal ämnen. Alla
faktorerna kan tänkas bidra till att mötena har en delvis annan utformning.

Cedersund & Svensson (1993) har föreslagit en fasstruktur för möten
som i stort sett följer dagordningen. Jag menar dock att denna analys inte är
adekvat, då den inte skiljer på fasstruktur och ämnesstruktur, vilka som
Adelswärd framhållit opererar på olika dimensioner av samtalet, en linjär
respektive en hierarkisk (1988:29).

Faser är till sin natur temporärt organiserade, då de kommer i en bestämd
ordning. Ämnena däremot organiseras inte utifrån en funktionell, utan en
innehållslig logik. Samtalsforskningen har med olika metoder för
topikanalys försökt beskriva hur nya ämnen förankras i kontexten utan att
dessa behöver komma i någon logisk följd utan kan uppstå ur dagordningar
eller innehållsliga associationskedjor (Korolija 1998). En fas är därmed inte
en självständig enhet, utan ingår i en kedja, medan ämnet är en mer avskild
form, även om den också förankras i samtalet. Av dagordningsärendena är
det därmed endast de inledande ordningsfrågorna och avslutningen som
med nödvändighet är temporärt organiserade medan sakfrågorna inte har
någon naturlig inbördes ordning utan kan ordnas efter andra principer och
därmed inte primärt bör ingå i en fasstruktur.

Inte heller de av Linell föreslagna faserna (se ovan) skiljer på dessa två
dimensioner. Den analytiska skillnaden blir i praktiken dock inget problem
för de dyadiska institutionella samtalen då dessa vanligtvis är monotopikala.
I och med att mötena innehåller flera ämnen/aktiviteter som vart och ett kan
uppvisa en inre fasstruktur, måste däremot en fasstruktur för möten skilja på
de olika dimensionerna.

För att kunna beskriva den övergripande fasstrukturen hos ett
mötessamtal menar jag därför att man inledningsvis bör utelämna dess
innehåll och i stället beskriva hur det inleds och avslutas, då detta bör
utgöra den övergripande fasstrukturen i flertopikala samtal av denna typ.
Den praktiska fasanalysen inleds med en näranalys av de fem mötenas
inledningar och avslutningar, varefter jag med hjälp av Linells fasbegrepp
försöker urskilja inledande och avslutande faser i dessa för att se  om det är
möjligt att tala om en gemensam övergripande fasstruktur för möten.
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4.4.2 Analys
Utifrån vad tidigare forskning har kommit fram till vill jag genom näranalys
av de fem mötena undersöka hur dessa inleds, sätts igång och avslutas. En
central fråga är då i vilken mån detta görs med mötesformalia eller med
praktiker som används i vardagliga samtal.

4.4.2.1 Försnack och förspel

In our society, whenever two acquainted individuals meet for business, or service
dealings, a period of ”small talk” may well initiate and terminate the transaction –
a mini version of the ”preplay” and ”postplay” that bracket larger social affairs.
(Goffman 1981:125)

Tidigare forskning på möten har visat att det som sker omedelbart före samt
under inledningen av ett möte tycks ha vissa drag som beror på
mötessituationens speciella krav på interaktionen. Det samtalande som
förekommer före mötet innehåller förutom småprat också vissa
förberedande förspel som behövs för att övergången till mötesinteraktionen
ska kunna genomföras. För analysen av delmaterialens försnack har jag valt
att inte transkribera mer än det försnack som precis föregår mötes-
öppningarna. Analyserna grundas därför både på endast videobanden och på
videoband i kombination med transkriptioner.

När deltagare samlas på en plats för att delta i ett möte pratar de
vanligtvis med varandra. Detta försnack (Edelsky [1981] 1993, Boden
1994:90–99) har inte undersökts närmare, men Boden (ibid.) menar att det
typiskt innehåller hälsningar, personligt småprat och andra typer av
informationsutbyte. Försnacket hör egentligen inte till själva mötet. Det kan
dock kopplas till mötessituationen då det inte skulle förekommit mötet
förutan. Också funktionellt kan det kopplas ihop med mötesinteraktionen
som ett slags social inbäddning (jfr Linell 1990a).

Men förutom småprat menar Boden (1994:90–99) att man redan under
det här försnacket kan se hur mötets öppnande förbereds. För att ett möte
ska kunna starta krävs det nämligen att alla, eller åtminstone vissa
strategiskt viktiga, av de kallade har kommit. Innan mötet startar är det
därför vanligt att deltagarna på olika sätt pratar om vilka som har kommit
eller vilka som av olika skäl inte kan komma. Denna form av
deltagarräkning kan alltså ses som en förberedelse för att övergången till
mötet ska gå rätt till. Analys av videoinspelningarna visar att deltagar-
räkning förekommer i  möte A, B och D. För möte C har jag tyvärr inget
försnack inspelat, då en av mikrofonerna inte fungerade. I möte E har jag
inte lyckats upptäcka någon typ av deltagarräkning.

Ett annat problem rör övergången från en typ av interaktion till en annan.
Det allmänna försnacket, som kan bestå av flera samtidigt pågående samtal,
ska övergå till ett enda samtal, ett ”focussed, single-speaker talk” (Boden
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1994:96). Atkinson et al. (1978) visar hur deltagarna i ett möte under en
kafferast tolkar ett yttrande (”Right–e:r–”) från ordföranden som en
uppmärksamhetssignal, en uppmaning att sluta prata och återgå till mötet.
Yttrandets språkliga form ger i sig själv inte tillräckligt med information för
detta, men genom en analys av kontexten, sändaren och tidpunkten kan
deltagarna ändå dra de rätta slutledningarna, vilket kan tolkas som att
deltagarna använder sin kunskap om den aktuella verksamhetstypen för att
tolka det språkliga yttrandet. Atkinson menar att yttrandet fungerar som en
kallelse till mötet, summons-to-a-meeting” (ibid:137). Norrby (1996:111)
kallar sekvenstypen för anmodan-lystring. En sådan sekvens utgör i sig
själv ingen del i verksamheten utan är snarare en förberedelse för den, en
presekvens (Levinson 1983:245, Norrby 1996:108).

Ovan har diskuterats på vilka sätt inspelningssituationen kan ha påverkat
deltagarnas beteende (avsnitt 3.1). Vid analys av övergångarna till
mötessamtalet i delmaterialen kan man också se hur min egen närvaro
förändrade samtalssituationen då jag valde att presentera mig själv och
inspelningen strax före mötets öppnande. Av praktiska skäl valde jag att
lägga presentationen när alla deltagare anlänt, alltså i praktiken vid den
tidpunkt då det egentliga mötet normalt skulle ha startat. Sekventiellt och
funktionellt kan man därmed argumentera för att presentationen faktiskt
påbörjar mötet, då den förekommer just där möten normalt börjar (när alla
samlat sig på utsatt tid) och då min presentation skapar en ”focussed single-
speaker talk” (Boden 1994:96). I ett av mötena (möte A) står jag också
uppskriven som den första punkten på dagordningen.

Oavsett de interaktionella förutsättningarna startar inte mötet under min
presentation utan först när jag har gått, då ordförandena sätter igång
respektive möte. Man kan också notera att ordföranden i det möte där jag
stod uppskriven som första punkten på dagordningen inte nämner mig
senare när hon går igenom dagordningens punkter, vilket kan förstås som
att jag automatiskt ströks då presentationen klarades av före mötet.

Interaktionellt fungerar presentationen ändå som ett minimöte före det
egentliga mötet, vilket naturligtvis förändrar möjligheterna att undersöka
själva övergången till mötesinteraktionen, då övergångarna i delmaterialen
därmed inte kan sägas vara representativa för möten i allmänhet. En
uppenbar skillnad är att det inte förekommer någon anmodan-lystrings-
sekvens i något av materialen.

4.4.2.2 Mötesöppningen
I den normerande litteraturen om möten anges att möten ska vara väl
avgränsade händelser med markerade och formellt viktiga inledningar:

Ett sammanträde öppnas normalt genom att ordföranden eller – om sådan saknas –
en annan person hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat; ett
traditionellt – lätt – klubbslag brukar höra till:
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”Jag ber att få hälsa de närvarande väkomna (sic) och förklarar härmed
sammanträdet öppnat .” (Johansson & Johansson 1977:70, kursivering i original)

Enligt formalian ska mötesöppningen innehålla två delar. För det första ska
ordföranden välkomna deltagarna, för det andra säga explicit att mötet
öppnas.

Möten i verkliga livet följer dock inte alltid formalian. Exempel (5) till
(9) visar de språkliga yttranden som jag tolkat som öppningsyttranden.
Inledningsformuleringarna i möte A och E ansluter till den
rekommenderade formuleringen ovan då de båda innehåller ett välkom-
nande av deltagarna. Intressant med öppningen i möte A, se exempel (5) är
att ordföranden där när hon säger ja välkommen till detta projektmöte *då*
använder en tillgjord röst och skrattar, hon ”leker” ordförande. När hon talar
vänder hon sig också mot en av kamerorna, vilket kan förklara
användningen av singularisformen på välkommen. Boden (1994:93) anför
liknande exempel på skämtande med formaliteterna. I möte A kan
skämtandet kanske tolkas som en effekt av inspelningssituationen. Inför
kameran vill ordföranden bete sig som en ”riktig” ordförande och använder
kanske därför en formell vändning. Hennes skämtsamma ton kan dock
indikera att ett sådant formellt yttrande inte hör hemma på ett möte som
detta. Men även om hon skämtar, så kan man konstatera att mötet sätter i
gång i och med detta. Däremot utelämnas explicita öppningsyttrandet i både
detta möte och i möte E.

Inledningsformuleringarna i möte B och C är ganska informella, men
innehåller explicita öppningsyttranden. Ordföranden i möte B, se exempel
(6), säger helt enkelt okej då börjar vi och formuleringen som används i
möte C, se exempel (7), är nä nu åker vi (observera att detta ej yttras av
ordföranden).

Boden (1994:96–97) visar att mötesöppningen ofta inleds med en
topikskiftesmarkering, exempelvis so eller okej eller liknande, som
avgränsar det allmänna pratet från mötessamtalet (Atkinson et al. 1978). I
alla fem delmaterialen inleds eller utgörs mötesöppningen av en sådan, se
exempel  (5) till (9). I mötena B och D används okej. Sharp (2001) har visat
att just okej ofta används av ordföranden för att få uppmärksamhet och
starta upp möten. I möte D, se exempel (8), utgör okej hela mötes-
öppningen.

(5) ja  välkommen till detta projektmöte *då*
((skratt))(möte A, ordf., ref. 1–2)

(6) okej då börjar vi (möte B, ordf., ref. 1)

(7) nä nu åker vi (möte C, annan, ref. 1)

(8) okej (möte D, ordf., ref. 1)

(9) jaha välkomna hit (möte E, ordf., ref. 1)
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Edelsky ([1981] 1993:191) menar att försnack ibland mer eller mindre
omärkligt glider över i möte och också Boden (1994:94) noterar att
informella mötens öppningar kan vara både markerade och omarkerade.
Exakt vad Boden menar med markerade och omarkerade öppningar går hon
inte in på, men jag tolkar det som att en markerad öppning på något sätt
explicitgör mötets öppning genom att exempelvis metakommunikativt ange
att man börjar (möte B, C) eller välkomna deltagarna (möte A, E).

De tre öppningar som inte innehåller några öppningsyttranden men ändå
fungerar som mötesöppningar kan förstås som implicita performativer
(Levinson 1983:231), som fungerar genom ett samspel mellan kunskaperna
om verksamhetstypens inferensregler och Grice’ ([1975] 1999) samarbets-
princip och bl.a. utförs med hjälp av topikskiftesmarkören, en praktik från
det vardagliga samtalet.

I möte D använder inte ordföranden någon inledningsfras alls utan går
direkt över på att presentera dagordningen. Det okej  som används, se
exempel (8), har alltså en dubbel funktion i och med att det markerar
övergång både mellan två faser – försnacket och dagordningsorienteringen,
och mellan två verksamheter – det vardagliga samtalet och mötessamtalet.
Att markören har dubbla funktioner signaleras inte, utan man kan anta att
deltagarna kan tolka in den andra funktionen, mötesöppningen, utifrån
situationen. I detta fall är situationen att deltagarna har samlats för att ha ett
möte och att mötet kan starta så fort tiden är inne eller alla deltagarna är på
plats, och ett okej yttrat av ordföranden när dessa situationella faktorer är
uppfyllda kan därmed tolkas som att markera att mötet öppnats.

Atkinson et al. (1978:138) menar att det är ordförandens uppgift att starta
ett möte. Om en annan deltagare, som inte formellt kan antas fungera i
ordförandens ställe, försöker starta ett möte kan detta tolkas som ett skämt.
Atkinson menar att det inte är otänkbart att en person utan formell auktoritet
faktiskt skulle kunna öppna ett möte, även om detta skulle uppfattas som
ovanligt och kanske konstigt.

(10) Inledningsyttrande från annan än ordföranden, möte C (ref. 1–3)

Adrian (ordf.) Nils
1 nä nu åker vi
2 ja då åker vi
3 m (P)

I alla möten med någon form av öppningsyttrande (A, B, C, E) är det
ordföranden som talar, utom i möte C.  Där säger en annan deltagare, Nils,
nä nu åker vi, se exempel (10), ref. 1. Här skulle man kunna tolka Nils
yttrande som ett skämt, men en troligare tolkning som stöds av tonfallet, är
att han är otålig och tycker att det är dags att sätta igång mötet. Hans
yttrande kan då förstås som antingen ett allvarligt menat försök att själv
öppna mötet, eller som ett förslag till ordföranden. Vilken som var Nils
intention är naturligtvis omöjligt att få reda på, och vi kan heller inte veta
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exakt hur de övriga deltagarna förstod det. Vad vi däremot kan se är att
ordföranden, utan någon som helst paus, med ett inledande ja upprepar Nils
yttrande (med någon modifikation) innan han går vidare med dagordningen.
De två yttrandena kan därmed tolkas som ett närhetspar, ”två kommunika-
tiva handlingar som tillsammans utgör ett replikskifte” (Norrby 1996:107),
exempelvis fråga-svar, hälsning-hälsning, varvid Nils yttrande bildar ett
förslag/uppmaning att öppna mötet, och Adrians yttrande bildar andradelen,
accepterandet av förslaget.

Inom samtalsanalysen är preferensstruktur ett centralt begrepp (se
Levinson 1983,  Pomerantz 1984), och där skiljer man på prefererade och
disprefererade andradelar. Att acceptera ett förslag är en prefererad respons,
medan ett avvisande är en disprefererad andradel. Prefererade andradelar är
omarkerade medan disprefererade responser ofta inleds med pauser eller
tveksamhetsmarkörer, eller åtföljs av någon förklaring eller redovisning
(Norrby 1998:116–119). Adrians yttrande kommer dock utan någon paus
och utan några förklaringar, vilket stöder analysen av sekvensen som
förslag/uppmaning – accepterande.

Att någon annan än ordföranden initierar mötesöppningen kan tolkas som
ett utslag av den ganska skämtsamma stämning som råder på just detta
möte, men kan också tänkas bero på att ordföranden formellt sett inte har
någon högre status än övriga deltagare då de ingår i samma lärarlag.  Det
skulle också kunna bero på att Nils, som är den som initierar mötes-
öppningen, ofta fungerar som ordförande på andra lärarmöten, ett
förhållande jag har aktualiserat alldeles innan då jag frågat om han är
ordförande också här, och att hans status på dessa möten alltså på något sätt
kan färga av sig på detta möte. Sekvensen visar dock att ordförandens
kontroll över samtalet, vilken poängteras i litteraturen (Boden 1994,
Atkinson et al. 1978), inte är absolut.

4.4.2.3 Dagordningsorientering

Tidigare forskning på möten har uppmärksammat förekomsten av
metakommunikativa planeringssekvenser i möten. Atkinson et al. menar att
det är viktigt för deltagarna att veta vad man ska tala om och när man ska
tala om det under ett möte, varför viss schemaläggning av den pågående
interaktionen ofta förekommer (1978:150–152). Boden  menar att mötet
ofta börjar med en redogörelse för syftet med mötet (1994:97).

I föreliggande undersöknings material föregås själva mötesinteraktionen,
samtalet som är mötets omedelbara syfte, i alla delmaterialen av en
redogörelse, eller i vissa fall diskussion, av dagordningen.

(11) /…/ (.hh) agendan ser ni här (0.5) det e en ny ag-
sorts agenda på tavlan (1) eh workshop Brasilien
tänkte jag börja med /…/ (möte A, ordf, ref. 5–16, ca 1½ min.)
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(12) jag tänkte då jag börjar då med att gå genom eh
föregående: ledningsprotokoll va (1) eh å sen eh
talar jag om vad vi har för: föredragnings- vad vi
har för ärenden på (P) eh LG:t idag (0.5) å sen går
vi varvet runt (möte B, ordf, ref. 1–5, ca 15 sek.)

(13) tie i tie (1) jag har gjort en (P) en dagordning som
jag inte vet om vi ska köpa i  för sej (0.5) om vi
har tid eller inte men det första som jag vill
berätta e hur går det med omdömena (1) det andra e eh
kunskapstorgsverksamheten /…/ (möte C, ordf, ref. 4–91, ca 3½
min.)

(14) ska vi köra på nåt annat sätt än vanligt eller ska vi
gå framifrån å bak eller bakifrån (2) vi börjar
framifrån (0.5) /…/ (möte D, ref. 1–6, ca 15 sek.)

(15) det e ett tag sen jag hade möte jag satte upp ett
antal punkter på p- flyget hem från R- Rio de Janeiro
som jag kom på (1) men ni kanske har nåt (P) mer som
behöver tas upp (2) /…/ (möte E, ordf, ref. 3–74, ca 3½ min.)

Redogörelsen är dock lite olika utformad och dagordningarna är av olika
typer och leder till diskussion i olika grad. Den ena typen av dagordning
anger vem som får tala och när, och förekommer i möte B och D, se
exempel (12) och (14). Dessa möten verkar ha en relativt stabil struktur som
är likadan från gång till gång och går ut på att deltagarna rapporterar om
sina olika arbetsområden. I möte B struktureras dagordningen av vem som
ska tala när, då deltagarna får berätta om sina arbetsinsatser i tur och
ordning. I möte D struktureras dagordningen utifrån en lista på kontor,
vilket också har till följd att deltagarna, ansvariga för vissa bestämda
kontor, får berätta i tur och ordning. Detta innebär inte att ingen annan får
yttra sig, men att den talare som har ordet har den övergripande rätten och
skyldigheten att tala, och också kan ta utökade turer utan att detta anses
bryta mot turtagningsreglerna (Boden 1994:98). Dessa dagordningar leder
inte till diskussioner.

Den andra typen av dagordning är kanske den vanligaste för möten i
allmänhet, och anger vilka sakfrågor som ska tas upp och i vilken ordning.
Denna typ förekommer i möte A, C och E, se exempel (11), (13) samt (15).
Typen leder till diskussion i högre grad. Detta kan bero på att ärendena i
dessa möten oftare har syftet att diskutera någonting och därmed kan vara
viktigare att bevaka än punkter som består av informationsutbyte. Det kan
också bero på att en dagordning som utgörs av sakfrågor i förväg begränsar
vilka ämnen som kan tas upp under mötet på ett sätt som inte turordnings-
dagordningarna gör, då deltagarna när de har ordet har en ganska stor
möjlighet att inom vissa gränser ta upp vilket ämne de önskar (även om
man naturligtvis inte kan garantera att övriga är villiga att forsätta lyssna på
eller tala om detta).
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I möte A inbjuds deltagarna att komma med förslag på övriga frågor,
utan att någon har något att tillägga. I möte C ger dagordningen däremot
upphov till ganska långa diskussioner då deltagarna bidrar med förslag på
olika punkter som ska tas upp och även diskuterar i vilken ordning de ska
tas upp. I möte E ger deltagarna också förslag på dagordningspunkter.

Faserna är dock inte alltid renodlade då det förekommer viss
ämnesutveckling och ämnesglidning. I möte C och E förekommer
delsekvenser som inte kan kategoriseras som dagordningsorienterande. I
möte C påbörjar en deltagare, Oskar, en diskussion om schemaläggning, då
detta ansluter till ett ärende man just beslutat ta upp på mötet: (.hh) en s- en
grej som hänger ihop med det här i å för sej det e om vi ska besluta på
skolan om det ska vara projektveckor (Oskar, möte C, ref. 53). Det är oklart
om han vill att frågan som tas upp ska upp på dagordningen eller om han
vill diskutera den på en gång, men det senare är vad som händer.

(16) Återgång till dagordningsorientering, möte C (ref. 89–92)

Adrian (ordf.) Oskar Nils

89 men det var ju nä precis (xxx)

90 det här ska vi inte prata om
här

(xxx)

91 (kan vi inte prata om) det
vi ska prata om i stället

92 ja (.hh) eh jo omdömena

Ämnesprogression av den här typen, att ett nytt ämne skapas av en aspekt ur
ett tidigare ämne, förekommer ofta i vardagliga samtal och är där snarare en
tillgång än ett problem. Under ett möte är det andra regler som gäller, både
vad gäller ämnenas funktion och innehåll. Deltagarna visar att de uppfattar
ämnesutvecklingen som ett brott. Efter en stund påpekar både ordföranden
och en annan deltagare att man inte ska prata om sådant som inte står på
dagordningen, se exempel (16). Båda yttrandena kan sägas explicitgöra att
det finns regler både för när man pratar om vissa saker: det här ska vi inte
prata om här (Adrian, ref. 90), och om vilka saker man pratar: (kan vi inte
prata om) det vi ska prata om i stället (Nils, ref. 91). Ämnet som Oskar
infört bryter mot mötesreglerna på två sätt då det dels tas upp under en fas
då man inte ska diskutera sakfrågor, dels rör ett ämne som inte finns på
dagordningen.

Sekvensen, ämnesprogressionen och återförandet av samtalet till
dagordningen, kan sägas vara en effekt av att de vardagliga samtalens
regelsystem, som möjliggör ett stegvis införande av nya ämnen i samtalet,
här konkurrerar med regelsystemet för mötessamtalen, som inte tillåter
sådan ämnesprogression. Sekvensen visar hur deltagarna orienterar sig mot
regelbrottet och hur de löser problemet genom att återföra samtalet till
dagordningen.
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(17) Dagordningspunkt under dagordningsorientering, möte E, ref. 23–30

Urban (ordf.) Anne-
Charlotte

Ulla-Maja Jörn Olivia

23 kvartalsrapporter
na vill jag bara
höra hur e läget
är jag har fått
från Anne-
Charlotte å Alf
(P)

(xx)°

24 ja: ja från
mej också
(P)

25 °jaa°
26 fast det e

Ulrika som
har

27 °ja okej° fått det
28 °(Ul-
29 -rika har)

(x) mej
också°

°jag (P)

30 hoppas att jag
har fått dom
ifrån eh (P)
mina (P) men
det tror jag
(P) men jag
har inte
hunnit gått
igenom mejlen
ens

I möte E avverkas en av dagordningspunkterna redan under dagordnings-
sekvensen, se exempel (17), då ordföranden säger: kvartalsrapporterna vill
jag bara höra hur e läget är jag har fått från Anne-Charlotte å Alf (ordf,
möte E, ref. 23). Utifrån yttrandets placering i anslutning till dagordnings-
orienteringen kan den tolkas som en beskrivning av en dagordningspunkt.
Utifrån sitt innehåll kan den dock tolkas annorlunda. Yttrandet innehåller
dels en viljeyttring från ordföranden, som vill veta hur läget är med
kvartalsrapporterna, dels ett omnämnande av två personer, Anne-Charlotte
och Alf, som redan lämnat in kvartalsrapporter. Vad är anledningen till att
nämna dessa två? Jag tror att det är ett sätt att indirekt berätta vilka det är
som inte lämnat in, ett sätt som är mindre ansiktshotande för de försumliga
än att direkt nämna dessa. Att bli klandrad inför hela gruppen, även om det
är indirekt, för att inte ha fullgjort en ålagd uppgift, är ändå ansiktshotande,
vilket bör ge upphov till olika strategier för att avvärja hotet (Goffman
1967:5–45). I exemplet ser vi hur Ulla-Maja, Jörn och Olivia kommer med
var sina förklaringar till att de inte har lämnat in. Utifrån yttrandets
sekventiella placering i ett möte kan det framförallt tolkas som en del av
dagordningsorienteringen, men utifrån de inferenser som innehållet ger kan
det dessutom tolkas som ett klander av vissa indirekt utpekade deltagare.
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Detta kan förstås som att regelverken för de vardagliga samtalen och möten
konkurrerar om tolkningsföreträdet.

I detta fall får mötesreglerna stå tillbaka. Varken ordföranden eller
deltagarna verkar störda över att man kommer in på ett sidospår utan
diskuterar saken tills man funnit en lösning. Att sekvensen så smidigt passas
in i samtalet fast det strider mot dagordningen kan bero på att sekvensen
inte som den ovan diskuterade i möte C innebär något hot mot uppfyllandet
av mötets syfte då punkten skulle tas upp förr eller senare, utan bara mot
dess ordning. Efter den avvikande sekvensen återför ordföranden samtalet
till den ursprungliga dagordningen.

4.4.2.4 Pauser inuti mötet
Atkinson et al. (1978) undersöker hur ordföranden efter en kaffepaus sätter
igång ett möte igen. I ett av denna undersöknings möten, möte E,
förekommer en paus inuti mötet mellan det näst sista och det sista
dagordningsärendet.

(18) Flera samtidigt pågående samtalsämnen i möte E (ref. 1796–1806)

Ulrika Alf Anne-Charlotte Ulla-Maja Olivia

 1796 mm (P) för att jag
(xx) i morron
bitti då (P)

 1797 okej

 1798 °(xx)°

 1799 °(xxx)° bra

 1800 när slutar (x)

 1801 (xxx)

 1802 (xxx) finns det

 1803 nä men det spelar
ingen roll
huvudsaken e att
(P) det framgår
tydligt

kaffe

 1804 (xxx) .ja
(P) ja

 1805 (xxx)

 1806 men jag vet
inte jag
kommer inte
ihåg nu

(xxx)

Pausen uppkommer då ordföranden måste gå iväg för att kopiera upp
papper, varvid alla deltagare utom en går iväg för att hämta kaffe och kakor.
Exemplet visar skillnaden mellan vardagligt småprat och mötessamtal då
samtalet under mötet inte får delas i flera samtidigt pågående samtal, vilket
är vanligt under vardagliga flerpartssamtal med fler deltagare än tre. När
pausen uppstår delas mötessamtalet snart upp i flera samtidiga samtal, se
exempel (18). Ulrika och Olivia diskuterar, Anne-Charlotte frågar Alf om
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när någon slutar och Ulla-Maja frågar om det finns kaffe utan att få något
svar. Därefter går alla deltagare förutom Anne-Charlotte iväg.
Anne-Charlotte sitter ensam och tyst i de ca 5½ minut som pausen varar, då
de andra börjar komma tillbaka och småpratet, om kaffe och kakor, åter tar
fart. När ordföranden kommer tillbaka blir samtalet snabbt fokuserat kring
de papper som han delar ut, varför detta samtal skulle kunna ha tillhört
mötet. Mötet påbörjas dock inte på nytt förrän alla deltagare kommit. Då
säger ordföraren ja, se exempel (19) (ref. 1861), varefter han introducerar
ärendet på nytt, fastän man alltså redan pratat om det en stund under pausen.
Olivias oj oj oj, (ref. 1862), indikerar att hon tycker att det som står på
papperen är anmärkningsvärt (det handlar om lönepåslag i de pågående
förhandlingarna).

(19) Återupptagande av mötet efter paus, möte E (ref. 1858–1863)

Urban (ordf.) Olivia
1858 (Ulrika) Ulrika dom har

*beställt
kopia på sista
delen av fa-
av filmen* (P)

1859 ((skratt)) *där vi pratar om lönerna* ((skratt))
1860 ((skratt)) (P)
1861 ja
1862 oj oj oj (hh)
1863 här eh på listorna här så framgår (P) vårt bud å

fackets bud °å där ser man ju också (skillnaden)°
å då har jag gjort en sammanställning utav (P) /…/

I flera möten förekommer det att utomstående knackar på för att fråga
någon av deltagarna något. Dessa mindre markerade pauser i mötessamtalet
diskuteras mer nedan under ämnesanalysen, avsnitt 4.5.2.4.

4.4.2.5 Förhandling inför avslutningen
Avslutningen av mötet kan ske först då alla punkter på dagordningen, alla
sakfrågor, klarats av och den sista sakfrågan avslutats. När så är fallet har
visat sig vara en förhandlingsfråga i de flesta mötena, och innan
avslutningen kan komma till stånd kan man i interaktionen se hur olika
deltagare och ordföranden antingen försöker skjuta upp eller skynda på
avslutningen. Här blir samspelet och ibland konkurrensen mellan de två
regelverken för vardagliga samtal och mötessamtal tydliga, och man kan
också se tecken på att ordföranden inte helt har makten över samtalet utan
att andra deltagare kan påverka både interaktionen och innehållet. För att
förstå hur avslutningen går till måste jag också undersöka vad som händer
före dem. Några undersökningar om hur möten avslutas har jag inte funnit.

I vardagliga samtal glider ämnen över i varandra och deltagare kommer
på saker de vill säga under samtalets gång. Teoretiskt skulle samtal därför
kunna fortsätta i evigheter. För att signalera att man är redo att avsluta ett
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samtal kan deltagare exempelvis använda extralingvistiska signaler som att
ta ett steg tillbaka för att öka avståndet mellan sig själv och övriga deltagare
(Kendon 1992:331). Liknande signaler förekommer under mötena i
materialet, då deltagarna antagligen önskar skynda på samtalet, så att
avslutningen kan komma tidigare. Den typiska signalen visar att deltagaren
på något sätt är otålig, exempelvis genom att se på klockan eller vrida sig på
stolen.

(20) Förhandling inför avslutning, möte C, (ref. 2476–2488)

Adrian (ordf.) Inger Oskar Nils
2476 jaha det e så här det

kan se ut
2477 javisst å så drar vi upp

flera al-
2478 m -ternativ å så

fortsätter vi kanske
i augusti just med
inredningen när vi
har kommit

2479 ja en bit på väg (P)
2480 (det som e)

(P) ja
men jag (P)
alltså jag vill
inte

(xxx)

2481 det måste
nästan vara
klart

2482 innan
semestrarna

ja

2483 jo med inköp alltså
2484 ja- men men den sista

bitarna
2485 kan man (väl försöka

korrigera) på slutet
°(xxx)°

2486 ja (P) °liksom° (P)
2487 jag e lite inne

på att
((harkling))

2488 när man vanlig
undervisning om
man har det i
svenska eller
om man har det
i kultur-
idéhistoria så
där att det e
trevligt å
sitta i i
hästskoform /…/

Trots extralingvistiska signaler om att man vill sluta, kan detta inte göras
när som helst under ett pågående samtal. Under alla samtal finns det i stället
speciella ställen där det är möjligt att avsluta: ”there are slots in
conversation ’ripe’ for the initiation of closing” (Schegloff & Sacks
1973:312). Ett sådant ställe är i slutet av ett ämne. Att avsluta, eller försöka
avsluta ett ämne kan alltså vara ett sätt att initiera en avslutning. På grund
av mötenas dagordningar kan endast avslutningen av den sista punkten på
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dagordningen, den sista sakfrågan, tolkas som förslag till en avslutning av
mötet. När denna avslutats är en avslutning av mötet alltså omedelbart
aktuell. Vilken som är den sista punkten på dagordningen och när denna är
slutdiskuterad blir dock ofta en förhandlingsfråga mellan deltagare som har
ytterligare saker att säga och andra som är otåliga att få gå från mötet.

Förhandlingar om huruvida det sista ämnet är slutdiskuterat eller inte
förekommer i flera av mötena. Det som sker i möte C kan tjäna som
illustration, se exempel (20), men liknande sekvenser finns också i de andra
mötena. Den sista sakfrågan är en diskussion om hur ett
undervisningsutrymme ska byggas om och disponeras. Först försöker
deltagaren Oskar få en avslutning till stånd när han avrundar den sista
sakfrågan genom att föreslå för ordföranden hur han ska lägga upp det
fortsatta arbetet: å så fortsätter vi kanske i augusti just med inredningen när
vi har kommit en bit på väg (0.5) (ref. 2478–2479). En annan deltagare,
Inger, har tidigare under ärendet hävdat att ett av undervisningsutrymmena
är för smalt, men inte riktigt fått något gehör för sin åsikt. Direkt efter
Oskars försök till avrundning försöker hon få ordet utan att lyckas: men jag
(P) alltså jag vill inte (ref. 2480). När Oskar och ordföranden Adrian
kommit överens om att man nu kommit så långt det är möjligt försöker hon
igen, och lyckas: jag e lite inne på att /…/ (ref. 2487) varefter deltagarna än
en gång börjar diskutera undervisningsutrymmet. När Inger fått visst
medhåll för sin åsikt (vilket hon inte tycks ha fått tidigare), gör hon själv en
liknande avrundning som Oskar, se exempel (21): men det vore jättebra om
vi pratade om det för nu har vi ju fått lite tankar å sen går vi var å en å
nosar (ref. 2521–2522). Här är det mycket tydligt att deltagarna vill att
mötet ska avslutas, då ett flertal av dem, mer eller mindre skämtsamt tackar
ordföranden: det kändes jättefint att du gjorde det här för oss Adrian
(Oskar, ref. 2523), men det kan nog vara bra å låta det här sjunka in lite
tror jag (Vera, ref. 2528). Detta är en mycket stark signal att avsluta mötet.
Nu visar det sig dock att ordföranden inte är riktigt klar. Han flikar in
ytterligare en detalj om sakfrågan alldeles innan han avslutar: jag kan ju
säga också i det där lilla hörnet där då där eh pratas det om en multimedia
ja fotohörna alltså framkallningshörna inne i duschen här (P) sen nåt
multimediarum här (P) °där man kan videoredigera å lite sånt° ((papper i
bordet)) (ordf, ref. 2531–2532).

I möte D finns ett exempel på en deltagare som vill ta upp ytterligare en
sakfråga på slutet av mötet och verkar utnyttja att dagordningar ofta anger
en punkt ”övriga frågor”. Dessa övriga frågor behöver inte fastställas i
förväg under dagordningsorienteringen utan kan också tas upp spontant,
vilket sker här. Erling ber ordföranden Agneta om lov att ta upp en sakfråga
till innan mötet avslutas: jag tänk- jag tänkte jag bara ska ta en liten kort
grej eh får jag göra det Agge (ref. 2733). Ordföranden ger sitt samtycke,
men under det Erling pratar börjar några deltagare resa sig och ta på sig
kavajerna, vilket visar (om än något oartigt) att de vet att mötet kommer att
avslutas efter denna sakfråga och alltså att de är medvetna om mötets
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globala struktur. Ordföranden avslutar också mötet omedelbart då det står
någorlunda klart att Erling har fått sagt vad han ville.

(21) Avslutning, möte C, (ref. 2521–2531)

Adrian Inger Vera Erika Oskar
2521 men det vore

jättebra om
vi pratade
om det för
nu har vi ju
fått lite
tankar å

((skratt))

2522 ja: sen går vi
var å en å
nosar

2523 det kändes
jättefint
att du
gjorde det
här för oss
Adrian

2524 mm ((skratt))
2525 (xx) (P)
2526 känner oss

mycket
lugnare nu

2527 °m (de- de-
det e så
vacker)°

2528 men det kan
nog vara bra
å låta det
här sjunka
in lite tror
jag

2529 (xxx) spotta snus
2530 ja (P)
2531 jag kan ju

säga också
i det där
lilla
hörnet /…/

Jag menar att exemplen ovan visar att deltagarna är medvetna om mötens
globala struktur, och även att de använder sig av denna kunskap för att
påverka mötessamtalet så att det främjar deras intressen. De kan själva
försöka inleda avslutningarna så att de får gå från mötet, och de kan också
få mer sagt genom att skjuta upp avslutningen genom yttranden placerade
sekventiellt där en avslutning annars varit omedelbart relevant.

Det intressanta med dessa inskott är inte bara att de visar att deltagarna är
hemmastadda i mötesstrukturen, utan att de också i så hög grad på eget
initiativ kan använda den för sina egna intressen – att få ytterligare något
sagt eller få slut på mötet – och att detta är något som i de analyserade
mötena inte bara regleras av ordföranden.



52

För att ett vardagligt samtal inte ska avslutas innan deltagarna har sagt
vad de velat säga, används ofta preavslutningar, pre-closings (se Schegloff
& Sacks 1973), som sonderar samtalsterrängen. En eller flera preavslut-
ningar ingår normalt i vardagliga samtal (Levinson 1983:317). En
preavslutning består av ett yttrande som inte tillför något nytt innehåll eller
introducerar något nytt ämne, exempelvis okej, jaha, men ger övriga
deltagare möjlighet att introducera ytterligare ett ämne. Om detta yttrande i
stället följs av ett liknande innehållstomt yttrande visar detta att också de
övriga har sagt allt de vill säga, varefter en avslutning kan inledas.

Enligt handböckerna är det ordförandens sak att leda initieringen av
avslutningen. Det är ju också ordföranden som har det övergripande
ansvaret för att mötessamtalet går rätt och riktigt till (Johansson &
Johansson 1977:17). Detta går till som följer:

När man behandlat alla ärenden på föredragningslistan kommer man slutligen till
punkten Övriga ärenden. Ordföranden frågar då: ”Är det någon som har något
ytterligare ärende att ta upp?” (Ramstedt 1982:115)

Om ingen har något ytterligare ärende att ta upp, kan mötet avslutas. Detta
ger ett slags formaliserad och explicit preavslutning, där ordförandens fråga
fungerar på samma sätt som det första ledet i preavslutningen, och
deltagarnas nekande (eller tystnad) som det andra. Det är dock bara i möte
A ordföranden använder denna formalia, se exempel (22), där ordföranden
frågar om det finns något mer att ta upp under punkten ”övrigt”. Men då
”övriga frågor” inte är sista punkten utan ”nästa möte”, inleder inte detta
avslutningen.

(22) Explicit preavslutning, möte A, ref. 1174–1176

Anna (ordf.) Lena
1174 m så bra (P) har vi nåt annat på övrigt eller (P)
1175 °(näe)°
1176 njetski (.hh) då är det bara next meeting och next

meeting ä:r (P) den

En vanlig, icke-formaliserad, preavslutningssekvens används dock av
ordföranden i samma möte precis före avslutningen, se exempel (23).
Ordförandens hm (ref. 1208) besvaras endast med ett ytterligare hm (ref.
1209) från Henrik, vilket ordföranden kan tolka som att ingen har något
ytterligare att tillägga och därmed kan avsluta mötet. Sekvensen är ett
exempel på hur praktiker från det vardagliga samtalet används på
mötesspecifika sätt.

Varken formaliserade eller vanliga, icke-formaliserade preavslutningar
används dock av ordförandena i de andra mötena. Frånvaron av preavslut-
ningar kan antagligen tas som ett belägg för att mötets innehållsstruktur i
och med dagordningen är så pass förutbestämd att också avslutningens
placering i interaktionen blir möjlig att förutse och alltså inte måste
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koordineras på samma sätt som i ett mer vardagsbetonat samtal.
Ordföranden behöver därför inte använda någon preavslutning för att
sondera att ingen har något mer att ta upp utan kan avsluta tvärt, vilket visar
hur regelverket för de vardagliga samtalen här får stå tillbaka för reglerna
för mötessamtalen.

(23) Preavslutningssekvens,  möte A (ref. 1208–1210)

Anna (ordf) Henrik
1208 kanon (P) då så hm (P)
1209 hmm (P)
1210 tack för det här mötet (P)

Frånvaron av presekvenser kan också bero på de två, kanhända oförenliga,
kraven på möten att de både ska vara demokratiska fora där alla ska få
komma till tals och effektiva samtal som inte drar ut på tiden. Detta stöds av
iakttagelsen att förekomster av förhandlingar inför avslutningarna, inskott
och avrundningar, samvarierar med frånvaron av preavslutningar. I del-
materialen kan man  nämligen lägga märke till att den enda något utbyggda
och förannonserade avslutningen finns i möte A, där inga inskott
förekommit, medan de andra avslutningarna alla föregås av ett eller flera
inskott. Möte A är också det kortaste av alla mötena. Avslutningarna kanske
tenderar att bli mer kortfattade om de skjutits upp med något inskott, då
detta kan göra deltagare och ordföranden otåliga att avsluta. Vi kan alltså
tänka oss att ordföranden, då han eller hon känner att mötet börjar dra ut på
tiden, utnyttjar deltagarnas kunskaper om mötets globala struktur genom att
avsluta tvärt så fort sista punkten på dagordningen har avslutats, i stället för
att med hjälp av presekvenser, formaliserade eller icke, sondera terrängen
och riskera att förlänga mötet.

Förhandlingarna inför avslutningarna är ytterligare exempel på hur regler
från vardagliga samtal till viss del ersätter formalia i mötessamtalen. Mötes-
samtalens förutbestämda rollallokering med en ordförande som fördelar
ordet och inleder och avslutar ärenden kan åsidosättas för en mer
vardagsspråklig tur- och topikhantering där turerna inte fördelas av ord-
föranden utan enligt turtagningsreglerna som används i vardagliga samtal
och deltagarna på eget initiativ kan ta ordet för att fortsätta eller försöka
avsluta pågående ärenden. Preavslutningarnas förekomst och utformning är
också exempel på att mötesformalian inte används eller i vissa fall kan
utföras av praktiker lånade från vardagliga samtal.

4.4.2.6 Avslutningen
I materialets möten kommer avslutningen i direkt anslutning till, eller
tillsammans med, den i samtalet mer eller mindre gemensamt
framförhandlade avrundningen och avslutningen av den sista sakfrågan (se
avsnitt 4.4.2.5).
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(24) tack för det här mötet (P) och mötesanteckningar
kommer från Henrik (möte A, ordf, ref. 1210–1215)

(25) jaha tack för idag (möte B, ordf, ref. 2018)

(26) jag kan ju säga också i det där lilla hörnet där då
där eh pratas det om en multimedia ja fotohörna
alltså framkallningshörna inne i duschen här (P)
sen nåt multimediarum här (P) °där man kan
videoredigera å lite sånt° ((papper i bordet)) (möte
C, ordf, ref. 2531–2532)

(27) okej tack för idag (möte D, ordf, ref. 2756)

(28) nä men de- det e inte så mycket ((slår ihop
papper)) å göra nu men (vi får ju) (P) °viktigt att
ni vet° (möte E, ordf, ref. 2153–2156)

I exemplen (24) till (29) ser vi att ordföranden står för avslutningen i alla
mötena. Inget av avslutningsyttrandena innehåller dock något explicit
avslutningsyttrande. Avslutningen av mötet går i tre av mötena i stället till
så att ordföranden tackar deltagarna och i två av att ordföranden slår ihop
sina papper. De verbala avslutningarna är placerade i direkt anslutning till
avslutningen av sakfrågan. I möte C utförs den extralingvistiska gesten
direkt efter yttrandet som avslutar sakfrågan, medan gesten i möte E utförs
under själva avslutningen av den sista sakfrågan.

(29) Avslutning av möte E (ref. 2153–2156)

Urban (ordf.) Jörn Olivia
2153 nä men de- det e inte så mycket ((slår ihop

papper)) å göra nu men

2154 (vi får ju) (P) nä okej (P)
2155 °viktigt att ni
2156 vet° okej

Explicita avslutningsyttranden har alltså blivit ersatta av yttranden eller
handlingar som sekventiellt skulle kunna tänkas komma efter
avslutningarna. Hellberg (1985) har tidigare visat att tack kan användas i
indirekta språkhandlingar. I exemplet ”Kan jag få ett paket Prince, tack”
(1985:82), förekommer tack redan i den implicita begäran, när det
sekventiellt inte borde förekomma förrän begäran blivit mött. På liknande
sätt är det fullt tänkbart att en ordförande som explicit avslutat mötet sedan
tackar deltagarna för deras medverkan, eller att han eller hon samlar ihop
sina papper genom att slå dem i bordet innan han eller hon reser sig, men i
stället utförs själva avslutningen med hjälp av dessa två praktiker. Då alla
tre verbala avslutningar innehåller ett avtackande av deltagarna och de båda
resterande består av samma extralingvistiska gest är det kanske möjligt att
dessa två varianter blivit så pass konventionaliserade att de oproblematiskt
kan och brukar ersätta explicita avslutningsyttranden i möten. Detta kan
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förstås som att regler från vardagliga samtal på ett mer eller mindre
konventionaliserat sätt används för mötesspecifika ändamål.

4.4.2.7 Eftersnack
Att mötet avslutas betyder inte att deltagarna slutar att tala med varandra. I
möte B, C och D reser man sig ganska omgående och lämnar rummet, men
också där hinner man lägga märke till hur de regler och normer som gällde
för interaktionen under mötessamtalet slutar att gälla i och med att det
övergår till att vara mer vardagligt samtalande. I möte A och E sitter
åtminstone en del deltagare kvar och pratar en stund.

Samtalet bryts därmed i de flesta fall upp i flera mindre dyader då
deltagare vänder sig mot varandra eller går iväg från mötet tillsammans.
Samtalets innehåll förändras också. Även om de pratar jobb, planlägger
vidare arbete eller nya möten, är detta inte på förhand bestämda ämnen, de
avhandlas inte på ett lika strikt sätt som under mötet och det finns ingen
som leder samtalen som ordförande. Ofta är samtalen också av mer privat
natur, man skämtar och utbyter personliga hälsningar och kommentarer.

Därmed har mötet, det fokuserade flerpartssamtalet med tydlig struktur,
åtskilda ämnen och motstånd mot dyadisering och sidoaktiviteter, återgått
till det mer vardagliga samtalande som förekommer mellan människor varje
dag.

4.4.3 Mötenas fasstruktur
Boden (1994:87) säger om mötens fasstruktur att möten har en början, en
mitt och ett slut, men föreliggande analys har visat ett något mer detaljerat
mönster. I figur 1 redovisas mönstret för fasstrukturen i de fem undersökta
mötena. Innan mötena startar sitter deltagarna och samtalar med varandra,
varför jag har urskilt en försnacksfas med i huvudsak social funktion. När
alla deltagare kommit och mötet kan starta öppnar vanligtvis ordföranden
mötet under en kort, i vissa fall mycket kort, öppningsfas, varefter man går
igenom eller diskuterar dagordningens innehåll under  dagordnings-
orienteringsfasen. Därefter går man över till att behandla de olika
sakärendena i sakärendefasen, och när dessa är avklarade kan mötet av-
slutas under en avslutningsfas, också den ofta mycket kort. I de fall en paus
läggs in under mötets gång förekommer ytterligare avslutnings- och
öppningsfaser. När deltagarna går från mötet pratar de också med varandra,
varför jag har velat urskilja också en eftersnacksfas.

Försnacks- och eftersnacksfaserna har en i huvudsak social eller fatisk
funktion vad gäller mötesverksamheten (för de enskilda deltagarna i dessa
samtal kan de naturligtvis ha andra funktioner). Pilmarkeringen i tabellen
markerar att försnack och eftersnack inte räknas in i det egentliga mötets
omfång. Försnack och eftersnack kan dock sägas höra till mötesverk-
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samheten då de inte skulle förekommit utan mötet och har en klar funktion
som en social inbäddning av det egentliga mötessamtalet.

1. Försnack
2. Öppning
3. Dagordningsorientering
4. Sakärendefas   Mötets omfång
5. Ev. avslutningsfas + inledningsfas vid paus
6. Avslutning
7. Eftersnack

Figur 1. Övergripande fasstruktur

Analysen visar på en skillnad mellan organisationen av mötena och de
dyadiska institutionella samtalen, då försnack och eftersnack i de senare
sammanfaller med öppnings- och avslutningsfaserna (Adelswärd 1988:30,
Linell 1990:22), medan de i mötena representeras av temporärt och
funktionellt åtskilda faser. Skillnaden kan kanske delvis antas bero på
skillnaden i deltagarstruktur. Möten, som är flerpartssamtal, kan inte starta
förrän alla deltagare kommit, vilket i realiteten nästan alltid skapar ett slags
interaktionellt väntrum när deltagarna pratar med varanda i väntan på att
mötet ska starta, och därmed klarar av den sociala inbäddningen. Detta gör
också att inledningen och avslutningen inte behöver inbegripa hälsning och
avsked, utan endast har metafunktionen att hantera övergången från en sorts
samtal till en annan. Att ordförandena oftast inte heller använder sig av
några formella inlednings- och avslutningsformuleringar utan litar på
deltagarnas förtrogenhet med situationen gör också att inlednings- och
avslutningsfaserna blir minimala. Inledningar och avslutningar i de
dyadiska institutionella samtalen hanterar däremot både den sociala och den
interaktionella situationen samtidigt varför dessa kan bli längre.

Tre faser har metafunktionen att starta upp respektive avsluta mötet:
öppningen, dagordningsorienteringen och avslutningen. Undersökningen
av de fem mötena har visat att öppnings- och avslutningsfaserna i regel är
korta, i en del fall mycket korta, och kanske kan det ifrågasättas om dessa
ens bör kallas faser eller endast övergångar eller liknande. I två av mötena,
B och D, finns det heller ingen markerad övergång mellan öppnings- och
dagordningsfaserna. Jag har ändå velat skilja ut öppnings- och
avslutningarna som självständiga faser då de sekventiellt och funktionellt
tydligt skiljer sig både från de sociala faserna och sakärendefasen, även om
det alltså kan diskuteras om öppningsfasen ska sammanfalla med
dagordningsorienteringen.

Att faserna blir så korta menar jag är ett resultat av att
mötesverksamheten är en så pass starkt strukturerad och för deltagarna
välkänd samtalsverksamhet. Deltagarna vet hur möten går till och i vilken
ordning saker och ting ska göras, varför övergångsfaserna inte behöver
markeras explicit för att fungera.
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Den ojämförligt längsta fasen i de undersökta mötena är den fas som
utgör det egentliga mötet: sakärendefasen, och dess innehåll kommer att
närmare analyseras nedan (avsnitt 4.5).

Analysen har visat att det i huvudsak är ordförandenas sak att hantera
samtalssituationen då det är de som (med ett eventuellt undantag) öppnar
mötet, leder dagordningsdiskussionerna och utför avslutningarna.
Näranalysen av mötena har dock visat att även deltagarna kan påverka
interaktionen i högre eller lägre grad genom att exempelvis ta över
ordförandens roll eller vara aktiva i förhandlingarna som föregår
avslutningarna.

Analysen av mötenas övergripande fasstruktur har visat att denna till stor
del realiseras utan några av de formella praktiker i form av explicita
öppnings- och avslutningsyttranden som anges i den normerande
sammanträdes- och mötestekniklitteraturen. För att inleda och avsluta
mötena använder sig ordförandena i stället av praktiker från det vardagliga
samtalet, som utifrån användningen i mötesverksamheten kan få speciella
innebörder och funktioner, som då ett enkelt okej kan användas för att
öppna mötet och preavslutningssekvenser kan sondera om alla deltagare
sagt sitt. Formalian kan också vara ersatt av måhända mötesspecifika
praktiker, som då ordföranden för att avsluta mötet kan nöja sig med att slå
sina papper i bordet. Att formalia ibland används på ett skämtsamt sätt i
mötena, som när ordföranden i möte A skrattande inbjuder kameran till
mötet och då deltagarna i möte C skämtsamt tackar ordföranden kan tas
som ett tecken på att mötesreglerna konkurreras ut av regelverket för det
vardagliga samtalandet.

4.5 Ämnesstruktur
Ämnesanalysen syftar till att grovt beskriva ämnesorganisationen i de fem
interna arbetsmötena. Möten styrs vanligtvis av någon typ av dagordning,
och en relevant fråga är då på vilket sätt dagordningen påverkar
ämnesorganisationen i samtalet och hur deltagarna orienterar sig mot detta.
Det kan också vara intressant att se om även andra ämnen än de som
motsvaras av dagordningsärenden kan förekomma och hur deltagarna i så
fall hanterar sådant. Central är också frågan om hur ämnesstrukturen
realiseras i samtalen, om detta sker med hjälp av formalia eller med
praktiker från det vardagliga samtalet.

Ämnen kan urskiljas på olika nivåer i samtal där ytterligheterna utgörs av
att antingen finna ett abstrakt och övergripande ämne för hela samtalet eller
nya ämnen i varje yttrande (Melander-Marttala 1995a:51). Motsvarigheten
till det mest abstrakta ämnet skulle för mitt material alltså utgöras av hela
mötessamtalet. Föreliggande analys syftar till att framförallt urskilja
dagordningsärendena, vilket bör motsvaras av en nivå under den mest
abstrakta översta nivån, medan eventuella under- och delämnen undersöks
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mindre noggrant. Dagordningsärendena kommer därmed att undersökas
med avseende på hur de utvecklas och avslutas i samtalet. Jag kommer även
undersöka om det förekommer ämnen under mötena som inte kan relateras
till dagordningen, samt beskriva hur dessa i så fall infogas i samtalet och
behandlas av samtalsdeltagarna.

Analysen berör endast sakärendefasen. Ämnesinnehållet i öppningsfasen,
dagordningsorienteringsfasen och avslutningsfasen berörs alltså inte (se
dock ovan, avsnitt 4.4.2.3).

4.5.1 Utgångspunkter och metod för ämnesanalys
Det är en trivial iakttagelse att alla samtal handlar om något, att de har ett
innehåll, att de behandlar ett eller flera ämnen. Att beskriva och urskilja
dessa ämnen i samtal är dock inte lika trivialt (Melander-Marttala 1995a:48,
Brown & Yule 1983:70). Ämnena urskiljs vanligtvis med hjälp av en
kombination av innehållsliga kriterier, särskilt koherensbrott, och samtals-
strukturella kriterier som deltagarstruktur och pauser (se Shuy 1982,
Melander-Marttala 1995b, Korolija & Linell 1996, Gunnarsson 1998,
Korolija 1998, Svennevig 1999).

Ett problem är att inte alla ämnen är klart avgränsade från varandra.
Samtalsdeltagare kan föra in nya ämnen genom att anknyta till ett pågående
ämne på något sätt, vilket gör att ämnena glider över i varandra utan klara
brott. Enligt Heritage (1988:28) medför detta att: ”everything is, in
principle, both potentially related – and unrelated – to everything else”. Vad
som hör till ett ämne eller avviker från det kan alltså vara en tolkningsfråga,
även bland samtalsdeltagarna själva. Detta gör att en ämnesanalys aldrig
kan göras mekaniskt och att det kan vara svårt att avgöra exakt hur många
ämnen ett samtal innehåller.

Tidigare forskning på interna arbetsmöten poängterar att mötenas
innehåll ofta är förbestämt i och med dagordningen (Atkinson 1978:150,
Boden 1994:89,  Kangasharju 1998:23). I ämnesanalysen kommer jag
därför se hur mötesdeltagarna förhåller sig till och realiserar dagordnings-
ärendena i samtalen. Dagordningar förekommer i alla mötena. Skrivna
dagordningar förekommer i fyra möten och i ett möte, möte B, berättar
ordföranden i dagordningsorienteringen vilka ärenden som kommer att dras
under mötet (se avsnitt 4.4.2.3).

4.5.2 Analys
I detta avsnitt redogörs för resultaten av ämnesanalysen. Först beskrivs hur
ämnena förankras, utvecklas och avslutas i samtalet. Liksom för fasanalysen
tidigare i kapitlet är en central fråga i vilken mån detta görs med formalia
eller med praktiker som används i vardagliga samtal. Därefter redovisas alla
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dagordningsärendena. I slutet av avsnittet förs en övergripande diskussion
om ämnesorganisationen.

4.5.2.1 Inledningarna
Gränserna mellan dagordningsärendena är i de flesta fall tydliga. I typfallet
avslutas det föregående ärendet först (se vidare avsnitt 4.5.2.3), varefter
ordföranden med någon slags markering övergår till det nya ärendet, se
exempel (30). Ordföranden avslutar det pågående ärendet och övergår sedan
med ett ha till nästa ärende, trean.

(30) vi kan ta almanackorna sen efter mötet å se om vi
hittar nåt (P) ja så får vi göra (P) ha (P) mt
trean (P) (ordf, möte D, ref. 170)

Det är dock inte alltid någon topikskiftesmarkör, som ha i exemplet ovan,
finns med i de fall det föregående ärendet avslutats med en kommentar.
Kanske gör den avslutande kommentaren gränsen mellan ärendena
tillräckligt tydlig, och kanske kan detta vara verksamhetsspecifikt för möten
att kunna övergå till ett nytt ämne utan någon verbal markering.
Ämnesövergångarna markeras dock ofta också para- och extralingvistiskt
med inandningar, prosodi och blickar. Övergångarna hanteras alltså vanligt-
vis utan några explicita övergångsyttranden, med praktiker lånade från det
vardagliga samtalandet, måhända med mötesspecifika användningar.

Däremot introduceras det nya ämnet ibland genom att ordföranden
explicit säger att man ska börja med ett nytt ärende, se exempel (31).

(31) eh okej så börjar vi med sextitvå noll ett (P) har
du nånting där Erling (P) (ordf, möte D, ref. 8)

Att ett nytt ärende inleds kan deltagarna förstå dels genom den explicita
formuleringen så börjar vi med, dels genom att ha tillgång till en
dagordning, som i detta fall utgörs av en rad kontor, benämnda med
sifferkombinationer.

(32) Introduktion av ärende som inte finns med på dagordningen, möte E (ref.
885–889).

Urban (ordf.) Alf Anne-
Charlotte

Olivia

885 ja men då (P) pratar vi om
tillväxtförfarande °i morron
eftermiddag å

886 sen på torsdag° (P) m
887 °(okej)° (P)
888 då tar vi punkten årsredovisningen

då (P)
889 m
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I möte E läggs ett ärende till dagordningen då det visat sig att ordföranden
glömt bort att två personer har kallats till mötet för att informera om ett nytt
system för årsrapporterna. Att dagordningen är en viktig strukturerande
princip för ämnesorganisationen ses i exempel (32) där ordföranden först
skjuter upp det ärende som egentligen stod på tur: ja men då (P) pratar vi
om tillväxtförfarande °i morron eftermiddag å sen på torsdag° (P) (ref.
885–886). Därefter introducerar han det nya ärendet explicit: då tar vi
punkten årsredovisningen då (P) (ref. 888).

Korolija (1998:46–47) menar att det är ovanligt att nya relevanta
kontexter definieras verbalt. Om ett nytt dagordningsärende ses som en ny
kontext som görs relevant i samtalet, uppvisar mötessamtalen här ett klart
undantag, då dessa ofta introduceras med ett slags rubrikyttrande. Dessa
rubriker skapar en kontextuell resurs för deltagarna vad som är relevant att
ta upp under det följande. Dagordningspunkten förekommer ofta spetsställd
i det introducerande yttrandet, se exempel (33) och (34).

(33) bra (.hh) workshop Brasilien (P) vi: jobbade fram
processerna färdigt  (ordf, möte A, ref. 17)

(34) m (.hh) kontor R (P) där har ju du Ulrika en liten
eh (P) skiss (ordf, möte D, ref. 1330)

Några få dagordningsärenden introduceras genom att förutom att anknyta
till dagordningen också explicit anknyta till något som sagts tidigare. I möte
A introducerar ordföranden ämnet genom att spetsställa ärendet kravspecen
och sedan kommentera att man redan berört ämnet under ett annat
dagordningsärende, se exempel (35).

(35) m (P) jättekul (P) (.hh) å kravspecen var vi inne
lite på jag ska skriva systemabstract nu rå  (ordf, möte
A, ref. 180).

I vardagliga samtal är det vanligt att man på detta sätt markerar att ett ämne
varit uppe förut. Att det markeras också i ett internt arbetsmöte skulle kunna
förstås som att de vardagliga samtalsreglerna också här slår igenom. Det ger
en något mjukare övergång och visar kanske en viss strävan att efterlikna
det vardagliga samtalet, där abrupta ämnesövergångar inte är att föredra.

Det är dock inte alltid det finns en total formell överensstämmelse mellan
det förbestämda dagordningsärendet och introduktionen i mötessamtalet.
Exempel (36) visar inledningen till det andra ärendet i möte D. Det första
ärendet introducerades av ordföranden som sextitvå noll ett (ref. 8), och
följdes av en redogörelse för ombyggnader på ett bankkontor. När
ordföranden har kommit med en avslutande kommentar: ja men vi kan ta
det separat då Erling (ref. 97), tar deltagaren Kåge på eget initiativ ordet
och börjar redogöra för nolltvåan (ref. 100) på liknande sätt som Erling just
gjort med kontoret ”sextitvå noll ett”.
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(36) Nytt dagordningsärende introduceras, möte D (ref. 97–101)

Agneta (ordf.) Kåge Erling
97 ja men vi kan ta det

separat då Erling
98  °mm°
99 m (P)
100 (x) nolltvåan vi har en liten

korrigering där vid klädskåpen (P)
eh (P)

101 just det garderoben (P) som e öppen ut mot eh
kunderna /…/

I vissa fall finns det ingen formell överensstämmelse alls mellan
dagordningsärendet och introduktionen av det i samtalet. I möte B anger
ordföranden i dagordningsorienteringen som den sista punkten å sen går vi
varvet runt (ordf, möte B, ref. 2). När ordföranden avslutat det näst sista
ärendet tar Margareta ordet och börjar berätta vad hon gjort sedan senaste
mötet, varefter Nils och Marianne gör likadant, vilket visar att de förstår
”varvet runt” som ett ärende som innebär att de i tur och ordning ska berätta
vad de gjort sedan sist. Detta visar, menar jag, hur deltagarna realiserar
mötets struktur utifrån olika typer av bakgrundskunskaper, i detta fall
kunskapen om mötets dagordning och vad de enskilda ärendena innebär.

Något liknande sker i möte C, se exempel  (37). Ordföranden har avslutat
föregående ärende och ställer efter ett m en fråga: ska vill ni att vi ska gå
upp å titta en snabbis eller ska vi skita i det (ref. 1923–1924). Nils
överlappar Adrian, och hans yttrande visar att han förstår Adrians fråga som
ett förslag, som han avslår med en förklaring till varför förslaget inte är bra.
Yttrandet visar att Nils förstår vart Adrian vill att de ska gå då han använder
det deiktiska där, och skälen han anger till att de ska gå upp visar att han
förstår yttrandet som ett förslag att gå upp och yttra sig om det aktuella
ställets utformning på något sätt, då han menar att de redan vet hur det ser
ut.

(37) Nytt dagordningsärende, möte C (ref. 1923–1926)

Adrian (ordf) Nils
1923 ska föras in då (P) m ska vill ni

att vi ska gå upp å titta en
snabbis eller ska vi

1924 skita i det men det finns ju inget
1925 där va °(man vet ju hur det ser
1926 nej men nej men det /…/ ut)°

Introduktionen av detta dagordningsärende vilar därför på att deltagarna
utifrån dagordningen kan räkna ut vad som åsyftas, ombyggnaden av ett
undervisningsutrymme en våning upp, och fungerar genom att deltagarna
känner till att ärendet finns med på dagordningen och står på tur att
behandlas.
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4.5.2.2 Ämnesutveckling inom dagordningsärendena
I vissa sekvenser står dagordningen för allt innehåll i samtalet. I exempel
(38) går ordföranden från en dagordningspunkt, kontoret nian (ref. 403) till
en annan, kontoret tian (ref. 404). Allt som sägs under sekvensen kan sägas
tillhöra dessa två dagordningsärenden. Inom nästan alla ärenden som
överskrider en meningsenhet förekommer dock viss ämnesintern utveck-
ling, som ibland innebär att nya ämnen utvecklas inom ämnets ramar.

(38) Minimalt ämne, möte D (ref. 403–404)

Agneta (ordf.) Herman
403 mm (P) nian ingenting (P) tian

blev ju ingen lokal där
404 nä (hur blev det med det där) har

de- (P) kört (P) eller (P)

Ämnesintern utveckling beror ofta på att man måste lösa vissa problem för
att kunna uppfylla ärendets syfte. Inom ärenden som syftar att överföra
information (se vidare avsnitt 4.5.2.5) förekommer ofta sekvenser med
frågor, där deltagare ber om förtydligande eller ytterligare information. I
exempel (39) efterfrågar Margareta ytterligare information för att förstå
innebörden i det Agneta säger. Denna och liknande sekvenser skulle kunna
kategoriseras som sidoärenden (Ahlstrand 1995) eller side sequences
(Jefferson 1972), sekvenser som inte direkt kan sägas vara delar av ärendet
men ändå verkar relevanta. Efter sidoärendet upptas det ursprungliga
ärendet igen.

(39) Fråga i informationsämne, möte B, ref. (12–16)

Agneta (ordf.) Margareta
12 det e alltså tretton befattningar

tror jag totalt som försvinner.
men sen vad som

13 (.hh) just det betal- det e
alltså Nils gäng

14 ja
15 m (P)
16 (.hh) eh det e det e betalflödena

det är e:h Nils Ingvarsson och vad
heter det flickan som jobbar med /…/

Men det är också lätt att samtalet glider iväg och börjar handla om sådant
som inte bidrar till ärendets fortskridande, ämnen Ahlstrand (1995) kallar
biärenden. I vardagliga samtal är det vanligt att ämnen utan tydliga gränser
övergår i nya ämnen genom gradvis glidande ämnesbyte (stepwise topical
movement, Sacks 1992, 2:298–302), vilket innebär att ämnen utvecklas
genom att ett pågående ämne inte avslutas innan ett nytt påbörjas, utan att
det nya ämnet uppstår ur det gamla genom att fokusera en aspekt av detta.
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Denna praktik är vanlig, och kanske att föredra, i vardagliga samtal
(Levinson 1983:313, Sacks 1992, 2:566), men förekommer alltså också i
mötesmaterialet.

En något längre sekvens får illustrera fenomenet, se exempel (40).
Ordföranden i möte E är mitt uppe i att informera om vad som hänt på det
senaste verksledningsmötet och berättar om en deltagares, Olivias, rapport
från ett kvalitetsprojekt. Anne-Charlotte kommer in i samtalet med en
intresserad kommentar, som antingen kan förstås som allmänt
uppmuntrande, eller som en indirekt uppmaning till Olivia att rapportera
också till dem: då e det ju roligt å höra lite om det (P) mt så då (ref. 131–
132). Det är denna sista möjliga tolkning som Olivia anknyter när hon säger
att tanken har varit att hon ska tala på ett kommande avdelningsmöte. Detta
anknyter både Anne-Charlotte och ordföranden till, Anne-Charlotte med en
allmänt uppmuntrande yttrande och ordföranden med en mer nyktert
konstaterande att detta är något som man redan bestämt. Nu anknyter Anne-
Charlotte till avdelningsmötet genom att skämtsamt undra vilket det var hon
hade ansvar för att ordna: vilket va det jag skulle: ordna (ref. 139). Olivias
nästa yttrande anknyter visserligen skämtsamt till Anne-Charlottes, men
fortsätter sedan med en argumentation för det lämpliga i att göra rapporten
överhuvudtaget, i vilket hon också tar upp tidsaspekten, det att dragningen
är relativt kort, vilket ordföranden anknyter till: (ja) (det e en kort dragning)
(P) (ref. 144–145).  Vid det här laget är man ganska långt ifrån den
ursprungliga ämnet, att berätta om verksledningsmötet, men analysen av
sekvensen har visat att detta ämnesbyte sker stegvis utan några markerade
övergångar.

Med termerna tema och rema lånade från textanalysen, enkelt uttryckt
vad en text talar om (till exempel verksledningsmötet) respektive talar om
(att det innehöll en dragning av Olivia), skulle man kunna säga att
innehållet uppvisar en interaktionell temaprogression genom att varje nytt
yttrande tematiserar ett rema, eller en aspekt hos ett rema i ett föregående
yttrande (se Enkvist 1973:155). Detta bildar en tema-rema-kedja som snart
för samtalandet långt från det ursprungliga temat eller ämnet. I exemplet
skulle man kunna visa  följande temakedja: verksledningens möte
(ordföranden) – värdering av Olivias dragning (Anne-Charlotte) –
avdelningsmöte (ordföranden) – organisation av avdelningsmöte (Anne-
Charlotte) – skäl att göra dragningen på avdelningsmöte (Olivia) – hur lång
tid dragningen tar (ordföranden).  Kopplingen mellan yttrandena är dock
alltid tydlig.

Då varje yttrande är klart kopplat till det tidigare men tematiserar en
enskild aspekt, blir det analytiskt svårt att avgöra när man har att göra med
ett ämnesbyte eller bara en utveckling av ämnet. Kanske kan man
argumentera för att varje enskilt yttrande är ett eget ämne. Även om det
alltså efter ett tag är uppenbart att det pågående ämnet inte är detsamma
som det inledande, kan det alltså vara svårt att ange exakta ställen i
interaktionen där ämnena ändrats.
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(40) Ämnesglidning, möte E, ref. (128–145)

Urban (ordf.) Anne-Charlotte Olivia
128 (.hh) ha sen var

Olivia och Annika där
å berättade om
kvalitetsprojektet på
ABC (P) dom fick (P)
stort bifall (P)

129 ja-
130 tyckte att det var

jätteintressant /…/
på X-myndigheten (P)
å Nora framförallt
ska ju fundera på hur
ska det här drivas
vidare (P)
kvalitetsarb-

-a

131 -etet då e det ju roligt å
höra lite om det (P)
mt

132 så då °(xxx)° ((skratt))
133 jo nämen det e klart

vi har ju pratat om
134 ((harkling)) det faktiskt om å (P)

ha
135 ja: det på (x)
136 °det tycker jag vore

kul° (P)
137 ja vi skulle ju ha

det på ett
avdelnings-

(avdelningsmöte)

138 -möte (P) mm precis (P)
139 vilket va det jag

skulle: ordna
140 ((skratt)) ((skratt)) ((skratt))
141 ((skratt)) ((skratt)) *(xxx) du kan komma

med en förfrågan så
s-

142 jaa ska vi ta den under
behandling* jo (.hh)
nä men det tror jag
jag tror att alla
skulle tycka det va
ganska roligt å få
(P) berätta om dom
som

143 °m° nu hade vi ganska
kort tid eh (P) med
frågor så blev det
tjugo minuter men då

144 (ja) va det ju: (P)
145 (det e en kort

dragning) (P)

Genom ämnesglidningar kan man komma långt från det ursprungliga
ämnet, vilket kan förhindra att dagordningsärendets syfte uppfylls. De
glidande ämnesbytena innebär därmed ett hot mot mötessamtalen, då de kan
innebära att man övergår till att tala om nya ämnen utan att de gamla
avslutats. Sacks (1992, 2:566) menar att praktiken kan användas för att på
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ett smidigt sätt föra in ämnen som enskilda samtalsdeltagare tycker är
relevanta i samtalet, och jag menar att detta gäller även för mötessamtalet. I
sekvensen som diskuterades ovan, där samtalet gled från att informera om
ett verksledningsmöte till att diskutera ett kommande avdelningsmöte, tar
den deltagare som har ansvar för detta avdelningsmöte tillfället i akt att
organisera dagordningen till ett kommande möte. Enskilda deltagare kan
med hjälp av de gradvisa glidande ämnesbytena precis som i vardagliga
samtal smidigt föra in andra ämnen och därmed använda en praktik från
vardagssamtalet för att komma ifrån mötessamtalets hårda ämnesstyrning.

(41) Återgång till dagordningsärende, möte E (ref. 206–212)

Urban Alf Anne-Charlotte Ulla-Maja
206 det skulle man kunna

ta upp (för då fe-
får Torbjörn) eh ett
naturligt tillfälle
å intressera sej

207 ja (P) °det (e
bra)° (P)

208 °(det e mycket
då)° (P)

209 men då har vi eh
dagord-

210 -ningen klar (.ja)
211 °.m°
212 °m° (P) Ulf Isberg

var till VL å
berättade om X-
myndighets-dagen
/…/

När samtalet sålunda glider iväg ser man i mötessamtalen hur någon
deltagare, oftast ordföranden, försöker föra det tillbaka till det ursprungliga
ämnet, se exempel (41), där ordföranden återför samtalet till dagordningen
genom att avsluta den pågående diskussionen med en positiv evaluering: ja
(P) °det (e bra)° (P) (ref. 207) och en konklusion: men då har vi eh
dagordningen klar (ref. 209–210). Därefter kan han, utan att markera detta
explicit, gå tillbaka till sin redogörelse för verksledningsmötet: °m° (P) Ulf
Isberg var till VL å berättade om X-myndighets-dagen (ref. 212). Han
behöver inte markera sin återgång språkligt eftersom detta ämne fortfarande
är interaktionellt öppet då det aldrig avslutades utan bara gled över i andra
ämnen. På så sätt kan vi se att det gradvis glidande ämnesbytet, trots att det
hotar mötessamtalet, ändå lämnar interaktionella möjligheter att oproblem-
atiskt återuppta de ämnen som utifrån kontexten att man sitter i möte kan
anses mer relevanta än andra. Genom att man under ett möte bör ägna
samtalet främst åt dagordningsärenden kan deltagarna dra de rätta inferens-
erna, och förstå att det är det pågående dagordningsärendet och inget annat
han återgår till.

Exemplet visade hur ärendet gled över i ett ämne, som rent hypotetiskt
skulle kunna ha förekommit som dagordningsärende på ett liknande möte.
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Samtalet kan dock också glida iväg till att handla om helt ovidkommande
ämnen, som i exempel (42) från möte C där en deltagare, Oskar, apropå en
lärares namn, berättar om hur hans frus namn blev förvrängt på en
brevförsändelse, vilket ger upphov till en del skämtande.

(42) Inflikat ämne, möte C, (ref. 512–520), (talarkolumner med endast skratt
borttagna)

Vera Oskar Nils
512 *Jerika Ebin* (x)
513 igår hette min fru Linnea af

Kekéus
514 när hon fick post °(den e bra)° ((skratt))
515 af Kekéus
516 (af Kekéus) (det e jävla bra)
517 holländsk vänsterback (xxx)
518 i *fotbollslandslaget* javisst
519 ((skratt)) ((skratt)) ((skratt))
520 (af Kekéus driver upp bollen)

Också här kan man se hur deltagarna visar att de uppkomna ämnena inte är
relevanta på möten. I möte C börjar man också skämta under en diskussion
om datorkrångel, se exempel (43), varvid en deltagare, Nils, märkbart
irriterad kommenterar: ja men vi kör nu det här e viktigt ja (ref. 151–152).
Tolkningen av Nils yttrande vilar helt på förståelsen av att man under ett
möte inte kan prata om vad som helst, att vissa ämnen är relevanta och vissa
inte. På en mer eller mindre medveten nivå vet deltagarna att det samtal
som pågår egentligen inte är relevant på ett möte, och utifrån detta kan de
förstå att det är nästa dagordningsärende som i stället ska köras.

(43) Återgång till ämne, möte C (talarkolumner som bara innehåller skratt
borttagna), ref. 148–153

Inger Vera Oskar Nils
148 så att då sen

blev allt bara
149 *svart*

((skratt))
((skratt))

150 ((skratt)) *Å SEN BLEV
ALLT BARA
SVART*

((skratt)) ((skratt))

151 ((skratt)) ((skratt)) ((skratt)) ja men vi kör nu
det här e vikt-

152 ja m -igt ja
153 Inez Enoksson sista

projektet (P)
(x)

I materialet finns tendensen att samtalet glider iväg på detta sätt när ett
dagordningsärende har pågått en längre stund och börjar bli uttömt. Att
skratt och skämt ofta kommer nära fas- och ämnesgränser har Öberg (1995)
visat i analyser av förhandlingar och Adelswärd (1998) i analyser av anställ-
ningsintervjuer. Utan att ha gjort en systematisk genomgång av allt
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skrattande och skämtande i de fem mötena kan jag konstatera att skämt och
skratt också i mötena ofta förekommer i nära anslutning till gränserna
mellan dagordningärendena. Öberg (1995) menar att skämtandet hanterar
och markerar övergångar i samtalet, och jag menar att detta kan förklaras
utifrån verksamhetsspecifika inferenser som kan göras under mötet.
Svennevig (1999), som analyserat vardagliga samtal mellan två personer
som inte tidigare träffats, menar att ämnesövergångar mellan två orelaterade
ämnen, topic shifts, ofta sker vid vad han kallar TTRP:s, topic transition
relevance places, där det är tydligt för alla samtalsdeltagare att ett ämne
håller på att avslutas och ett annat kan introduceras. Dessa övergångar
kännetecknas framförallt av att samtalet uppvisar bristande progressivitet
vilket kan synas både till form som med tystnader och pauser och till
innehåll med olika avslutande kommentarer eller hummanden. Vad gäller
skämtandet i mötessamtalen uppvisar detta på en ytspråklig nivå ingen
bristande progressivitet varken till innehåll eller form. Däremot uppvisar det
en verksamhetsspecifik bristande progressivitet till sitt innehåll i och med
att det inte längre tillför dagordningsämnet någonting, vilket alltså
inferentiellt kan användas som ett tecken på att man kan avsluta ämnet och
gå vidare till ett nytt. Detta är måhända är ett exempel på hur praktiker från
det vardagliga samtalet kan användas på mötesspecifika sätt.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att dagordningsärendena genom
gradvis glidande ämnesbyten kan utvecklas och eventuellt temporärt
överges i samtalet, men att deltagarna, oftast ordföranden, efter någon tid
återgår till mötessamtalet genom att återgå till ärendet eller övergå till ett
nytt ärende. Dessa återgångar kan sägas visa att dagordningsärendena är
sammanhållande enheter med större interaktionell vikt än de under
samtalets gång utvecklade underämnena och att samtalet, även om det på
många sätt liknar ett vardagligt samtal och även använder många av det
vardagliga samtalets praktiker, ändå visar klart hur deltagarna orienterar sig
mot en global mötesstruktur.

Jag menar att hanteringen av de gradvis glidande ämnesövergångarna
också visar på en intressant egenskap hos kotexten. Med kotext brukar
menas vad som blivit sagt och gjort i samtalet upp till en speciell punkt i
samtalet (Korolija 1998). Kotexten är därmed till sin natur föränderlig och
kumulativ, då den hela tiden ökas på i det pågående samtalet och under en
punkt i samtalet inte är densamma som under en annan punkt. Jag menar
dock att kotexten kan vara interaktionellt relevant i olika grad, vilket blir
extra tydligt i mötessamtalen med dess speciella ämnesorganisation som ger
vissa kotexter större interaktionell tyngd. De kotexter som kopplas till
dagordningsärendena är därmed interaktionellt tunga och möjliga att
anknyta till i högre grad än andra kotexter, vilket visas då deltagarna återgår
till dagordningsärendet efter en ämnesglidning. Det är möjligt att även
kotexter i vardagliga samtal kan uppvisa olika interaktionell relevans på så
sätt att det under vissa samtal anses relevant att tala om vissa saker och inte
om andra (hellre om maten än om döden under en middagsbjudning
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exempelvis), men i mötessamtalen är den underliggande normen kanske
särskilt påtaglig.

4.5.2.3 Avslutningar
Dagordningsärendena avslutas ofta ganska tydligt, oftast av ordföranden.
Ämnenas avslutningar hänger ihop med ämnets syfte på så sätt att de ofta
anknyter till eller kommenterar på vilket sätt syftet är uppfyllt. I fråga om
informationsämnen kan därför avslutningarna bli ganska enkla, då talaren
kan avgöra när syftet med ämnet är uppfyllt när han eller hon har sagt vad
som skulle sägas. Avslutningen består i dessa fall bara av någon enklare
evaluering eller metakommentar. I exempel (44) kvitterar Agneta Ulrikas
och Erlings svar om trappor med ett okej (ref. 363), och i exempel (45)
konstaterar Agneta själv efter en lång stunds informerande att hon inte har
mer att säga i ämnet, att det är uttömt.

(44) Avslutning av ämne, möte D, ref. 362–363

Agneta (ordf.) Erling Ulrika
362 trappa mm två trappor (P)
363 ((harkling)) °okej° (P) mm (P) åttan

(P) /…/

(45) Avslutning av ämne, möte B, ref. 1039–1042

Agneta (ordf.) Margareta Nils
1039 alla andra kort man har också ((skratt))

hah det var det jag hade (P)
1040 jaha
1041 ska vi gå varvet diger bunt
1042 runt

(46) Konklusion, möte E, ref. 613–615

Urban (ordf.) Olivia
613 m (P) (.hh) nä men då bekräftar jag det med henne då (P)

den tretton-
614 -de (P) ?mm (P)
615 tillväxtavtalen ja där va det ju (P) nyfiken på va som

har hänt med (P) (x) (P)

(47) Värdering, möte D, ref. 495–497

Agneta (ordf.) Herman
495 kollar du
496 med det .ja
497 m jättebra (P) m tolvan har vi väl ingenting  va eller

har vi det (P) (x) (P)
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Ämnesavslutningarna kan också föregås eller utgöras av en konklusion eller
sammanfattande kommentar som anger vilka åtgärder man ska vidta.  I
exempel (46) avslutar ordföranden ett ämne genom den konkluderande
kommentaren att han ska bekräfta ett datum man kommit överens om med
en berörd person, vilket kan förstås som ett resultat av att man tagit upp
ärendet på mötet. Denna typ av avslutningar kan förstås som ett slags
formuleringar som sammanfattar vad man gemensamt sagt och kommit
fram till som ofta används i institutionella samtal (se Heritage & Watson
1979). Ämnena kan också avslutas med en värdering, som i exempel (47),
där Hermans svar på ordförandens fråga kvitteras med ett jättebra (ref. 497)
innan ordföranden går vidare.

(48) Abrupt avslut, möte C, ref. 1673–1685

Adrian Inger Oskar Nils
1673 men Ivar får s- (xxx)
1674 klura lite på det
1675 m ja (P)
1676 ˚det e ju bra om man får

önska sej då att es- e- om
man har en klass så att säga
R2A

1677 mm
1678 att dom får två block med mej

i veckan e rätt så smart (P)
1679 m då kan man så att säga ha

samhällskunskap under längre
sjok liksom eller

1680 m historia (för dej) (P) det
funkar ju bra

1681 .jo (P) °(x)° (P)
1682 nu har dom tre skvättar inte

tre skvättar men riktigt tre
tunga (x)˚

1683 (xxx) (xxx)
1684 för att

eh det e
bra så

1685 visst den här
torgfesten e det
nåt vi behöver
säga mer om den
(P)

(eller)

Vissa ämnesövergångar verkar vid en första anblick ganska abrupta, utan
några avslutande signaler, se exempel (48). Ordförandens korta visst (ref.
1685) kan knappast sägas vara en riktigt tillfredsställande respons på Oskars
tidigare, och ganska långa utläggning om schemaläggning.  Att ordföranden
kan byta ämne på detta sätt kan dock bero på att han tidigare, alldeles innan
Oskars utläggning, har avslutat ämnet genom att säga: men Ivar får s- klura
lite på det (ref. 1673–1674). Ämnet är alltså redan avslutat och Oskars
kommentar är därmed egentligen utanför ärendets ram, varför det inte
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behöver avslutas igen utan Adrian på en gång kan gå över till nästa ärende
på dagordningen, torgfesten.

Hur avslutningarna markeras varierar alltså, och beror antagligen till stor
del på vilken typ av ärende som ska avslutas. Avslutningarna hanteras
aldrig med hjälp av formaliserade yttranden. Även om avslutningarna är
tydliga, och kanske görs tydligare än i de flesta vardagliga samtal, är de
alltså inte så tydliga som de enligt handböckerna borde vara, vilket visar hur
mötessamtalet närmar sig det vardagliga samtalet utan att frångå sin globala
struktur.

4.5.2.4 Inskottsämnen
I mötessamtalen hände det ibland att händelser och föremål i den konkreta
miljön gav upphov till samtalande, se tabell 4. I fyra fall skedde detta då
personer som inte deltog i mötet knackade på eller påkallade
uppmärksamhet, och i två fall då telefoner ringde. I ett fall skedde det då en
deltagare uppmärksammade förhållandet att elever vid en viss tid brukar stå
utanför dörren och lyssna. I ett fall orsakas yttrandet av oljud som förekom i
byggnaden. Ett ämne består av några skämtsamma kommentarer om
inspelningssituationen.

Tabell 4 . Inskottsämnen

Möte Ämne Introducerad av Ref.
B telefonringning annan än ordföranden 607
B feedback ickedeltagare 967–990
C telefonen annan än ordföranden 219–220
C elever utanför dörren annan än ordföranden 591–596, 755–758
C skolsalar ickedeltagare 1030–1045
D kameran annan än ordföranden 699–703
D oljud ordföranden 2521
E årsredovisningsdelegationen ickedeltagare 874–914
E mötets längd ickedeltagare 2046–2050

Bergmann (1990) menar att det är en karaktäristisk egenskap hos
institutionella samtal jämfört med vardagliga samtal att de förstnämnda har
restriktioner vad gäller samtalens känslighet för den konkreta situationen
(local sensitivity), möjligheten att utnyttja händelser och föremål i den
konkreta kontexten som källor till nya samtalsämnen, då detta skulle hota
samtalens möjligheter att uppfylla sina syften. Att detta också är fallet i
mötena stöds av det faktum att de ämnen som uppkommer ur den konkreta
situationen är så få, och att endast ett av dessa, ämnet ”kameran”, kan sägas
utnyttja någonting i situationen som källa för ett samtalsämne. De övriga
åtta ämnena är resultatet av händelser och ljud i den konkreta situationen
som det är svårt att ignorera eller som behöver förklaras: besökare,
telefoner, oljud och eventuella tjuvlyssnande elever utanför dörren.
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Dessa ämnen behandlas inte på samma sätt i interaktionen som
dagordningsärendena. De medför kortare avbrott i själva mötessamtalet
medan en eller flera deltagare på olika sätt hanterar det störande momentet
(till exempel genom att besvara en fråga från personen som knackat på). I
vissa fall uppstår i stället kortare sekvenser med två parallella samtal, där
det ena utgörs av det situationellt förankrade ämnet och det andra det
fortsatta mötessamtalet. Se exempel (49) där Vera inte låter sig avbrytas av
Nils introducerade inskott om eleverna utanför dörren. Ämnena integreras
sålunda inte i det pågående mötessamtalet, med ett undantag, då
”årsredovisningsdelegationen” tillåts komma in på mötet som en ny punkt
på dagordningen.

Ämnena är i de flesta fall mycket korta. Återigen är ”årsredovisnings-
delegationen” det enda undantaget, då detta görs till ett eget
dagordningsärende. Detta ämne skiljer sig också från de övriga då det,
enligt vad ordföranden säger, egentligen skulle varit med på dagordningen
men glömts bort, vilket gör att detta ämne hör hemma i mötessamtalet på ett
sätt som de andra ämnena inte gör.

(49) Flera samtidiga samtalsämnen i möte C, ref. 590–594

Vera Erika Nils
590 ja det måste jag kolla

upp då för jag har
skrivit VG på honom

591 ska vi se om det e
nåra elever här

592 då har jag kollat fel nä
593 projekt dom knackar
594 ja dom knackar (xx) på då

Så fort ämnena avslutats återgår man till det avbrutna dagordningsärendet,
eller om detta är uttömt, till nästa ärende på dagordningen. Detta görs dock
på ett indirekt sätt, utan att ordföranden använder några formella ordnings-
yttranden eller ens explicitgör problematiken, vilket kan tolkas som att
praktiker från vardagliga samtal används på ett mötesspecifikt sätt. Jag
menar att dessa faktorer sammantaget pekar på deltagarnas kunskaper om
och orientering mot samtalets globala struktur.

4.5.2.5 Olika typer av dagordningsärenden
Jag tror att det är möjligt att gruppera dagordningsärendena i två olika typer
utifrån skillnader i interaktionsstruktur, turtagning och inre fasstruktur. De
två typerna är informerande och diskuterande ärenden.

Linell (1998) menar att vardagliga samtal ofta uppvisar olika typiska
delverksamheter eller delgenrer. Sarangi (2000), som skiljer på verk-
samhetstyp, activity type, som anger ramarna för ett samtal, och diskurstyp,
discourse type som karaktäriserar samtalets form, menar att de flesta
verksamhetstyper uppvisar en slags interaktionell hybriditet genom att
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använda sig av flera olika diskurstyper. I linje med detta menar jag att
informerande och diskuterande kan vara typiska diskurstyper i interna
arbetsmöten. Ärendenas typ går inte alltid att renodla då flera typer oftast
ingår i ett ärende. Sålunda kan det förekomma informerande sekvenser i ett
diskuterande ämne eller diskuterande sekvenser i ett informerande.

(50) Informerande ärende, möte E ref. 1078–1084

Anne-Charlotte Eivor
1078 mm ja jus- jag har inte hunn- hunnit å

kolla e- ännu hur mycket s- utav dom här
uppgifterna som finns i
kvartalsrapporterna (.hh) men det var min
tanke att göra det (P)

1079 så du ska
1080 gå igenom

kvartalsrapporterna (P)
(x)

1081 °(xxx)° (ja det kommer gälla)
1082 se i vad mån det finns uppgifter
1083 mm (P) där (P) (x) dumt å göra om det (P)
1084 ja

(51) Informerande ärende, möte B, ref. 1046–1052

Agneta (ordf.) Margareta
1046 berätta hur det har varit

på kontor litet kort
1047 ja det var jätteskojigt att va på

kontor (P) dom har varit jättegulliga
(P) med mej (.hh) jag har ju prata med
*er redan så det känns ju så konstigt*
att ta upp det en gång till (.hh) aej
det har varit väldigt nyttigt (P)

1048 m
1049 att få komma ut å känna hur det känns
1050 vilket var bäst (P) å hur det är man gör
1051 på kontor
1052 ja vad var det va- som

var bäst (P)

Informerande ärenden innebär att en eller flera deltagare informerar de
andra om något, se exempel (50). Eivor och en annan deltagare informerar
här om utformningen av ett nytt system för årsredovisningen. I exemplet
svarar Eivor på en tidigare fråga och får också ytterligare en fråga och litet
senare uppbackningar från Anne-Charlotte. Syftet är alltså att delge andra
information, och detta leder till en interaktionsstruktur med relativt långa,
utökade turer från den deltagare som ger informationen, och kortare frågor
och kommentarer från de övriga deltagarna. Många gånger utvecklas
interaktionen till en dialog mellan två, eller möjligen tre deltagare och det
finns alltså stora deltagarasymmetrier.

Inom typen skulle man kunna skilja på om initiativet till informations-
givandet kommer från den part som har informationen eller från någon



73

annan. I de informationssökande ärendena styrs interaktionen i större
utsträckning av den frågande och informationssökande parten, se exempel
(51) där ordföranden Agneta i början av Margaretas redogörelse för vad hon
gjort sedan senaste mötet styr vad hon ska berätta med frågor. Detta gör att
den deltagare som ger informationen som regel inte har lika långa turer som
när han eller hon berättar på eget initiativ. Vid en översiktlig kategorisering
verkade den övervägande majoriteten av ärendena vara av denna
informerande typ.

(52) Diskuterande ärende, möte C, ref. 1869–1874

Adrian
(ordf.)

Vera Erik Erika Nils

1869 två i varje
klass (P)

jaha)°

1870 nä fast nu
har

1871 då blir det
sex stycken

vi vi i har
grupper

1872 (vi har fyra
grupper) (P)

(men det är
inte klass-)
(P)

1873 det blir ju
fyra grupper
˚det blir ju
inte klass-

1874 (x)˚ fyra grupper
(P) verkar som
lite bökigt
kan man inte
bara säga så
här /…/

De diskuterande ärendena gick ut på att deltagarna gemensamt skulle
diskutera ett problem, samla gruppens åsikter eller organisera något
konkret, se exempel (52). Lärarna i möte C ska organisera en avslutning på
ett pedagogiskt projekt, och i sekvensen försöker man komma överens om
hur stor elevernas festkommitté ska vara. Adrians förslag: två i varje klass
(P) (ref. 1869) får invändningar från Vera, som i sin tur får en invändning
från Erik. Till slut kommer Erika med ett förslag på lösning. I exempel (53)
vill ordföranden höra deltagarnas åsikter om en ombyggnation, och efter att
han har berättat om hur planerna just nu ser ut kommer Oskar med ett
förslag på en viss typ av stolar: fråga kolon då (P) dom här stolarna (P) kan
dom inte vara lösa (P) e min fråga då så man kan all- var man vill (P) (ref.
1982–1983), vilket ger upphov till en del diskussioner om stolarnas
funktion och var man kan få tag på dem.

Interaktionsstrukturen i denna typ av ärenden liknar ett vardagligt samtal
i så måtto att det inte förekommer lika många utökade turer som i de
informerande ärendena. Interaktionsstrukturen är sällan lika dyadisk som
hos de informerande ärendena där ofta endast två deltagare turas om att tala,
varför den också är mer symmetrisk vad gäller deltagandet. Om ämnet
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engagerar kan det förekomma en del överlapp. Den är heller inte lika
homogen med tydliga sekvenstyper, som sekvenser med fråga-svar i de
informerande ärendena. Det verkar också som att det förekommer mer
överlapp och tätare turbyten. I mötesmaterialet var det endast få ärenden
som var av den här typen.

(53) Diskuterande ärende, möte C, ref. 1981–1988

Adrian (ordf.) Vera Oskar
1981 /…/ man kan avskärma

med en skärm här å då
fortfarande kunna ha
en mindre grupp sitta

1982 här fråga kolon då (P) dom
här stolarna (P)

1983 m kan dom inte vara lösa
(P) e min fråga då så
man kan all- var man
vill (P)

1984 jo det kanske dom kan
jag vet inte alls hur
dom där ser ut om dom
går å ställa på varann
eller nåt sånt

1985 där nä för helt plötsligt
om dom är såna
flyttbara då kan du få
ett totalt rent utrymme
här inne

1986 precis när du vill det e bara
å flytta undan allt för
då har du ett tomt rum

1987 ja
1988 jag har sett såna

stapelbara (P)

4.5.2.6 Ordförandens roll
Ordföranden har en viktig roll i ämnesorganisationen och är oftast den som
driver samtalet framåt och har ansvaret för den globala ämneshanteringen. I
de flesta fall är det ordföranden som introducerar och avslutar
dagordningsärendena. Det är också oftast ordföranden som ser till att
ämnena inte glider iväg för mycket och kan uppfylla sitt syfte, genom att
återföra samtalet till ämnet på olika sätt.

I Larue & Trognons (1993) analys av ett franskt politiskt möte visades att
ordföranden var ansvarig för turtagningen. Turtagningssystemet som
vanligtvis används i vardagliga samtal (beskrivet av Sacks et al. 1974) var
där ersatt av ett mötesspecifikt som skiljer sig från detta på två sätt, dels att
det är ordföranden som är ansvarig för att utse nästa talare (enligt en
talarlista), dels genom att möjligt turbyte inte aktualiseras vid varje möjlig
turbytesplats (en plats där pågående tur kan avslutas och turbyte kan ske)
utan när innevarande talare signalerar att han eller hon talat färdigt.
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I de undersökta mötena verkar man bara till en viss del använda sig av ett
liknande mötesspecifikt turtagningssystem, då det endast undantagsvis är
ordföranden som fördelar ordet i de fem undersökta mötena. Ett sådant
undantag utgör berättelserundan i möte B (se avsnitt 4.5.2.7), där deltagarna
i tur och ordning ska berätta om vad de gjort de senaste veckorna, se tabell
24. Ordföranden ger där ordet i tur och ordning till deltagarna. Turtagningen
verkar annars vara mer eller mindre fri.

Inte heller verkar det som om reglerna om talarbyte vid turbytesplats helt
har upphävts i de undersökta mötena. Snarare verkar det som om olika
sekvenser eller diskurstyper ger olika regler (se avsnitt 4.5.2.5). När någon
berättar eller informerar om något resulterar det ofta i utökade turer utan att
någon försöker ta turen vid de möjliga turbytesplatserna i yttrandet, se
exempel (51), där Margaretas redogörelse för sin kontorsvistelse innehåller
många pauser vid möjliga turbytesplatser utan att någon tar ordet, innan
ordföranden ställer en mer specifik fråga: vilket var bäst (ref. 1050). I andra
sekvenser där man snarare diskuterar blir turerna kortare med en del
konkurrens om ordet vid möjliga turbytesplatser, se exempel (52), där Vera
kommer in efter Adrians två i varje klass (ref. 1869). Adrian verkar dock
inte tycka att han fått sagt vad han vill, varför han fortsätter med då blir det
sex stycken (ref. 1871) samtidigt som Vera talar. Erik kommer sedan in vid
nästa möjliga turbytesplats i Adrians yttrande på rad 1872, med ett yttrande
som överlappar Vera. Dessa två typer av turtagning liknade Edelskys
([1981] 1993) single-floor och collaborative floor (se avsnitt 3.4.2 och 5.1).

(54) Problematisk sekvens, möte C (ref. 673–676)

Adrian (ordf.) Erika Nils
673 ja: °tycker jag° tycker man ska om man

fattar ett beslut då ska man genomföra
dom besluten eller också ska man skita i
att fatta beslut (2.5) då har jag sagt
det det tycker jag (2.5)

674 yes (P)
675 ja jag har inget

å tillägga (1.0)
676 .hh men jag menar eh sk- sk- ska vi ta en

andra om- omgång om det här då me- med
betygen jag menar g- går det inte å fixa
men det handlar ju om att jag e sne går
det inte å fixa så får väl jag också
ställa upp å (liksom) knappa in dom där

Det finns vissa indikationer på att ordföranden ändå har ett slags
övergripande ansvar för turtagningen under möten. En sådan indikation är
en sekvens från möte C, där en konflikt uppstår då en deltagare, Nils, inte
vill delta i ett visst arbete. Sekvensen som återges kommer då Nils under en
längre stund har argumenterat för sin ståndpunkt, se exempel (54). Nils
yttrande innehåller flera långa pauser utan att någon kommer in och tar över
turen. Efter en 2½ sekunds lång paus säger Erika ett ganska irriterat yes (ref.
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674). Här kommer ordföranden in och säger: ja jag har inget å tillägga
(1.0) (ref. 675). Efter detta tar Nils vid igen. Jag tolkar sekvensen som en
indikation på att ordföranden orienterar sig mot en underliggande regel som
anger att han eller hon har ordet om ingen annan vill ha det och har ansvar
för att föra samtalet vidare när det tillfälligt stannar upp.

Larue & Trognon (1993) menar att det vanliga turtagningssystemet kan
användas i mötessamtal som ett slags säkerhetssystem, när det specifika
mötesturtagningssystemet av olika anledningar inte räcker till. I
undersökningens möten verkar snarare det omvända gälla, att så länge det
vardagliga systemet fungerar används det, men då problem uppstår kan ett
mötesspecifikt system användas. Detta system anger då exempelvis att
utökade turer kan tas vid speciella tillfällen och att ordföranden har en
speciell ställning när det gäller turallokeringen då han eller hon kan, men
inte måste, fördela ordet. Ordföranden har också ansvar för att samtalet inte
bryter samman vid problematiska sekvenser.

4.5.2.7 Dagordningsärendena

Totalt identifierades 96 dagordningsärenden, om man också räknar de
övriga ärenden som förekommer (men som alltså inte finns bestämda i
början av mötet), som i Ahlstrands (1995) terminologi skulle kallas
huvudärenden, se bilaga 1.

Ett flertal av dessa kan delas upp i delärenden som uppvisar co-class
membership med varandra (Sacks 1992, 1:757). Ärendet ”varvet runt” i
möte B består av att deltagarna i tur och ordning berättar om vad de varit
med om och skulle kunna delas upp i respektive deltagares berättelse och
ärendet ”omdömena” i möte C kan delas upp i de olika elevernas omdömen.
I vardagliga samtal fungerar co-class membership som en källa till samtals-
ämnen som kan, men inte behöver skapas lokalt i samtalet. I mötessamtalen
skapas de dock inte lokalt utan är relativt förbestämda i och med
dagordningen. Vad gäller ärendet ”varvet runt” så består det av tre del-
ärenden då det finns tre deltagare som ska berätta om vad de gjort sedan
sist, och ärendet förutsätter att alla tre också gör detta. I ett vardagligt
samtal skulle en deltagares berättelse kunna ge upphov till liknande
berättelser också från andra deltagare (en berättelserunda, se Norrby
1998:142), men behöver inte göra det.

I bedömningen av vad som ska räknas som ett delärende och vad som är
ett huvudärende har jag dels utgått från dagordningarna men i de fall sådan
inte funnits från hur ordföranden har introducerat ärendena. Teoretiskt
skulle delärendena kunna utgöra dagordningsärenden i sig, varvid antalet
dagordningsärenden i resultattabellerna skulle utökas avsevärt.

Enligt resultattabellerna behandlade de fem mötena mycket olika antal
ärenden. Minst ärenden hade möte B med endast tre, medan man under
möte D behandlade 71 ärenden, utan att detta möte för den skull var mycket
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längre. Vid bedömningen av dessa sifferuppgifter ska man dock vara
medveten om vad som sagts ovan om delärenden, och att en något
annorlunda indelning av ärendena skulle ge annorlunda siffror. Då alla
ärenden i möte D som rör ombyggnationer (vilket är alla utom två) skulle
kunna räknas till ett enda ämne: ”ombyggnationer”, skulle detta göra att
antalet ärenden skulle reduceras till tre, samma antal som för möte B. På
samma sätt kan de tre ärendena i möte B delas upp i ett flertal möjliga
underärenden.

En del av ärendena togs upp flera gånger under ett möte, då de inleddes
alltför tidigt eller någon deltagare tog upp dem igen när de blivit avslutade.
I möte A och möte D togs några övriga ärenden upp mot slutet av mötet
som inte var bestämda i förväg men behandlade frågor av liknande karaktär
som de som tagits upp tidigare under mötet.

Jag har i analysen lagt märke till en analytisk skillnad mellan vad jag
kallar ämne respektive samtalsämne/topik. Med ämne har jag syftat på en i
huvudsak innehållslig/funktionell kategori, som i textanalytiska termer
motsvarar ett uttryckt eller underförstått tema (med ett rema i normalfallet)
och som introduceras i ett samtal av ett bestämt syfte – för att informera om
något eller argumentera för en åsikt. Samtalsämne eller topik har dessutom
en interaktionell sida, då det ofta anges att dessa, för att räknas som sådana,
måste innehålla en viss grad av interaktion (vanligtvis tre turer, se
exempelvis Korolija 1998). Ett ämne behöver inte nödvändigtvis bli något
samtalsämne eller topik, d.v.s. inbegripa andra talare eller expandera över
turen. Några av ämnena i mötena blir inga topiker, som ärendet nian, se
exempel (38). Nedan redogörs för dagordningsärendena i varje möte.

Möte A: I möte A identifierades sju dagordningsärenden i samtalet som
tabell 23 i bilaga 1 visar. Sex av dessa stod uppskrivna på en whiteboard i
rummet. Alla de ärenden som stod uppskrivna gicks igenom. Dessutom tas
ett ärende upp under ”övriga ärenden”. Ärendet ”Karin Milles”,
presentationen av mig själv om inspelningen, klaras dock av före mötet (se
vidare avsnitt 4.4.2.1). Ärendet ”nästa möte” kommer upp två gånger under
mötet, då en deltagare försöker introducera det en aning för tidigt, före de
övriga frågorna. Ärendet tas upp igen då de övriga frågorna är avklarade.
Dagordningen anger att ärendet ”kravspecen” delas upp i delarna ”system
abstract”, ”technical abstract” och ”data abstract”, men även andra ärenden
kan sägas delas upp i delämnen. Detta finns inte noterat i tabellen.

Möte B: I möte B identifierades tre dagordningsärenden som tabell 24 i
bilaga 1 visar. I mötet förekom ingen skriven dagordning, men ordföranden
introducerar de tre ärendena i dagordningsorienteringen. Ärendet ”LG:t”
påbörjas av ordföranden men blir strax därpå avbrutet av en deltagare, som
ställer en fråga om det tidigare ärendet. När hon fått svar på sin fråga
återgår ordföranden till ”LG:t” igen. Alla tre ärendena kan delas upp i
ganska tydliga delärenden. ”Föregående ledningsprotokoll” delas upp i alla
de olika ärenden som togs upp på ett ledningsgruppsmöte, ”LG:t” vilka
ärenden som kommer att tas upp på nästa ledningsgruppsmöte och ”Varvet
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runt” bestod i att alla deltagarna i tur och ordning berättade om vad de gjort
sedan sist.

Möte C: I möte C identifierades sex dagordningsärenden som tabell 25 i
bilaga 1 visar. Dessa ärenden har deltagarna tillsammans med ordföranden
kommit fram till under dagordningsorienteringen, efter att ordföranden bett
deltagarna komplettera den preliminära dagordning som han själv har
förberett. En deltagare försöker introducera dagordningsärendet
”plenumdagen” under ett pågående ärende. Detta lyckas dock inte utan
ärendet kommer upp först när föregående ärende är avslutat. De två sista
ärendena kommer i omvänd ordning mot vad man kommit överens om i
dagordningsorienteringen. Endast det första ärendet, ”omdömena”, kan
delas upp i tydliga delämnen, som består av de olika elevernas respektive
omdömen.

Möte D: I möte D identifierades 71 dagordningsärenden som tabell 26 i
bilaga 1 visar. Någon egentlig dagordning förekommer inte, men 67 av
dagordningsärendena utgörs av en rad på bankkontor, som står uppskrivna
på en lista som deltagarna får. Ärendena handlar alla om ombyggnationer
på olika bankkontor, som deltagarna har ansvar för och rapporterar om till
ordföranden. Dessutom tas fyra ärenden upp som inte förekommer på listan.
Dessa består av två bankkontor som deltagare ber att få ta upp när listan
gåtts igenom och dessa inte funnits med (”kontor AX” och ”kontor P”),
samt ett ärende som kan klassificeras som ett ”övrigt ärende” och kommer
allra sist (”kostnadsuppföljningsblankett”), och ”nästa möte”. Ett problem
vid identifieringen var att bankkontoren refererades till både med en
sifferbeteckning och det geografiska läget, exempelvis 7:an och Karlaplan.
Vissa ärenden som identifierats som två separata kan alltså ha varit samma
ärende (de dubbla namnen vållar besvär också för deltagarna). Ett flertal av
ärendena tas upp flera gånger under mötet, då deltagare kommer på att de
hade mer saker att säga om ett kontor när detta redan gåtts igenom, eller då
man under samtal om ett kontor kommer in på saker som berör också ett
annat kontor. Några ärenden tas också upp för tidigt, innan man kommit till
deras tur på listan. En del av ärendena är mycket korta och består endast av
ett konstaterande att inget finns att meddela om dem (till exempel ärendena
”9:an”, ”kontor C”). Dessa ärenden behöver inte ens inbegripa att någon
övrig deltagare ger en uppbackning.

Möte E: I möte E identifierades nio dagordningsärenden, som tabell 27 i
bilaga 1 visar. Ett ärende klaras av under dagordningsorienteringen (se
avsnitt 4.4.2.3) och finns därför inte med här. Ett ärende, ”årsredo-
visningen”, finns antagligen inte med på den skrivna dagordningen då
ordföranden glömt bort det, utan introduceras under mötets gång. Särskilt
det första ärendet, ”VL” kan tydligt delas upp i flera mindre delärenden.
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4.5.3 Mötenas ämnesorganisation
Dagordningen är den huvudsakliga kontextuella källan för mötessamtalen.
Varken övriga deltagare eller ordföranden i de fem mötena utnyttjar den
konkreta situationen för att introducera ämnen i samtalet i någon högre
grad. I de fall händelser i den konkreta situationen gör det nödvändigt, som
att någon knackar på dörren eller liknande, kan kortare inskottsämnen
däremot uppstå. Ämnena integreras dock inte i samtalet utan bildar
tillfälliga avbrott i mötessamtalet, vilket visar att interna arbetsmöten liknar
även övriga institutionella samtal i så måtto att de också har låg känslighet
för den konkreta situationen (Bergmann 1990).

Även om dagordningsärendena i samtalen kan uppvisa viss
ämnesutveckling och i vissa fall ämnesglidning så tillåts samtalet sällan
avvika från ärendet i någon större utsträckning. I de fall ärendet glider över
i biärenden återförs samtalet, oftast av ordföranden, relativt snart till huvud-
ärendet så att detta kan avslutas. Några riktiga gradvis glidande övergångar
blir det alltså sällan tal om då dessa ska innebära att det ursprungliga ämnet
aldrig blir avslutat, utan resultatet blir snarare tillfälliga digressioner.

Dagordningsärendena har i de flesta fall ganska tydliga inledningar och
avslutningar, vilket eventuellt skulle kunna göra det möjligt att tala om
metafaser även för dessa, faser som introducerar och avslutar ämnena på
samma sätt som faserna i början och slutet av möten introducerade och
avslutade mötesverksamheten. Dagordningsärendena kan liknas vid
delverksamheter (Linell 1998:249) inom den övergripande verksamheten.

Jag menar att dagordningen är den viktigaste organiserande strukturen för
mötessamtalet. Dagordningen står för mötenas ämnesmässiga koherens och
organiserar allt från öppnande till avslutning, ämnenas inbördes ordning,
organisation och upprätthållande. Detta visar, menar jag, att dagordningen
är en del av den globala strukturen för mötenas innehåll, och att
dagordningsärendena fungerar som starkt strukturerande ramar för
interaktionen. Ämnesorganisationen i samtal har stundtals liknats vid en
kedja, där ämnen växer ur varandra. Innehållsanalysen av de fem mötena
visar att dessa uppvisar ett mer hierarkiskt mönster, med dagordningen som
den överordnade strukturen som sedan på lokal nivå kan utveckla
underämnen och sidospår utan att helt förlora kontrollen över samtalet.
Linell menar att institutionella samtal ofta uppvisar en lägre grad av lokal
koherens men att verksamheten som helhet hålls samman av dess
övergripande syfte (Linell 1998:252), vilket alltså verkar vara fallet också
med mötessamtalen.

Detta kan också förstås som en spänning mellan ett mer formellt samtals
regler och regler för vardagliga samtal. Den interaktionella spänningen
mellan mötessamtalets överordnade ämnen och vardagssamtalets gradvis
glidande ämnesutveckling visar hur mötessamtalet balanserar mellan en
global mötesstyrd och en lokal, vardagsspråklig ämnesorganisation. Den
globala ämnesorganisationen står för den sammanhållande kraften som ser
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till att samtalet håller sig inom vissa ramar och uppfyller sitt syfte, medan
den lokala ämnesorganisationen står för den utvecklande och expanderande
kraften där de enskilda deltagarna under samtalets gång till viss del kan
införa sina egna dagordningar.

4.6 Slutsatser
Fas- och ämnesanalysen av de fem mötena har beskrivit materialet både ur
ett linjärt och ett hierarkiskt perspektiv. Ämnesanalysen begränsades till att
närmare beskriva den översta nivån i ämnesorganisationen, dagordnings-
ärendena, medan eventuella under- och delämnen undersöktes mindre
noggrant. Dagordningsärendenas karaktär och inre struktur berördes också
översiktligt. Beskrivningen har dessutom gett insikter i villkoren för
interaktionen under mötena.

Jag menar att analysen ger skäl för att tala om interna arbetsmöten som
en egen verksamhetstyp. De fem delmaterialen uppvisar liknande mönster
för både fas- och ämnesorganisation. Fasanalysen visade hur mötenas faser
på olika sätt organiserade samtalet så att mötena skulle kunna uppfylla sina
syften. Korolija (1998) menar att det finns verksamhetstypiska koherens-
mönster, och ämnesanalysen visade hur dagordningen stod för den
ämnesmässiga koherensen i alla mötena. Hur mötessamtalen styrdes av en
global struktur kunde också studeras genom att se hur deltagarna hanterade
brott mot denna. De fem undersökta interna arbetsmötena är mål- och
uppgiftsstyrda samtal som struktureras dels utifrån en föreställning av hur
möten vanligtvis går till, dels de enskilda mötenas dagordningar. Verk-
samhetstypen kan beskrivas som ett mönster, eller en global struktur, som
deltagarna i de enskilda mötessamtalen på olika sätt realiserar i
interaktionen, och utgör en viktig tolkningsram för de yttranden som fälls.
Levinson (1992) poängterar att verksamhetstypen utgör en viktig kontext
för förståelsen av enskilda (språk)handlingar. De enskilda språkhandling-
arnas betydelse kan alltså ofta tolkas mot bakgrunden att det är ett möte som
pågår, samtidigt som samtalet blir ett möte just genom användandet av de
enskilda språkhandlingarna. Jag menar att de många exemplen på kontext-
bunden tolkning av enskilda yttranden stöder slutsatsen att de interna
arbetsmötena representerar en egen verksamhetstyp. Deltagarnas skickliga
navigerande mellan verksamhetens olika strukturella nivåer, särskilt vid
övergångarna, visar i hur hög grad kontexten är meningsbärande och hur
deltagarna kan orientera sig i den komplicerade strukturen.

I det stora hela verkar ordföranden vara ansvarig för samtalet och hantera
mötenas övergripande organisation (öppnande, avslutning) och ämnen
(övergångar, avslutningar). Det verkar också som om ordföranden, trots att
han eller hon inte annat än undantagsvis fördelar ordet, har ett
underliggande ansvar för turtagningen.
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Mötesformalia användes dock mycket sällan i de fem delmaterialen.
Mötessamtalen lyckas alltså i hög grad vara de fokuserade flerpartssamtal
med tydlig struktur, åtskilda topiker och motstånd mot dyadisering och
sidoaktiviteter som de bör vara för att kunna uppfylla sina syften (se avsnitt
4.2) utan att använda explicit formalia. I stället för formaliserade yttranden
användes praktiker från vardagliga samtal för att utföra de mötesspecifika
handlingarna att öppna och avsluta möten, inleda och avsluta ämnen, återgå
till dagordningen m.m. Trots att mötena sköttes utan explicit formalia var
de alltså ändå i hög grad strukturerade samtal, hanterade med hjälp av
praktiker från vardagliga samtal använda på ett verksamhetstypiskt sätt.

Att formalia sällan används och interaktionen hanteras med hjälp av
praktiker från vardagliga samtal skulle kunna ses som en tendens att sky
formaliteter som upplevs som stela, avståndsskapande, konventionella eller
helt enkelt onödiga, då deltagarna är så pass förtrogna med
verksamhetstypen att de kan dra de rätta inferenserna av de vardagliga
samtalens praktiker. Det kan tänkas att detta öppnar upp samtalsklimatet
och ger plats för exempelvis förutsättningslösa diskussioner eller liknande
på ett sätt som inte samtal där deltagarna måste be ordföranden om lov för
att tala kan göra. De vardagliga samtalspraktikerna skulle då kunna förstås
som det regelverk som helst bör användas i samtal av denna typ, medan
strikt formalia endast används när de vardagliga samtalspraktikerna inte
räcker till.

Som tidigare diskuterats kan dock mötesformalia också ses som ett sätt
att styra mötena och se till att de går rätt och riktigt till (se avsnitt 4.2).
Atkinson (1982) menar att formaliteter och formalia kan förstås som
praktiska lösningar på kommunikativa problem, som exempelvis att fördela
ordet och behålla många deltagares uppmärksamhet under ett
flerpartssamtal, vilket är centralt för att verksamheten ska kunna utföras.
Det är då en intressant fråga om de interna arbetsmötenas relativt informella
karaktär på något sätt kan vara ett hot mot att mötena ska kunna uppfylla
sina syften, framförallt syftet att vara ett demokratiskt forum där alla kan
komma till tals på lika villkor (se avsnitt 4.2). Fairclough (1992:201–207)
tolkar trenden att göra olika typer av officiella samtal mer liknande
vardagliga samtal och mer informella som ett sätt att dölja
maktasymmetrier. I linje med detta kan Wodak (1996:63–99) i en under-
sökning av det österrikiska skolväsendet visa hur skolledningen på ett
indirekt och dolt sätt kan reproducera sin egen makt under skenbart
demokratiska skolmöten. Lindgrens (2001) undersökning av utvecklings-
samtal  mellan chefer och medarbetare visar på ett liknande sätt hur dessa,
trots att de på ytan verkade lediga och informella, i det stora hela styrdes av
cheferna och alltså inte var de demokratiska samtal som de syftade till utan
endast dolde de maktasymmetrier som fanns.

Analysen av de fem interna arbetsmötena har visat att det till viss del kan
vara så att frånvaron av explicit formalia hotar mötenas demokratiska
funktion. Ordförandens makt över samtalet osynliggörs på ett sätt då han



82

eller hon styr utan att använda sig av formalia, vilket måhända kan
möjliggöra ett visst maktmissbruk. Detta är naturligtvis svårt att empiriskt
visa. Två exempel på detta skulle dock kunna vara att ordföranden kan välja
att sanktionera en viss ämnesprogression som bryter mot dagordningen när
det ligger i hans eller hennes intresse, eller kan avsluta ett pågående möte
utan att kontrollera om någon har något mer att tillägga. Också att
ämnesprogressionen ibland liknar den i vardagliga samtal och att
turtagningen i de flesta fall är oreglerad kan kanske medföra att de talföra
kan ta för sig medan de blyga får skylla sig själva. Här visar mina
näranalyser av delmaterialen att enskilda deltagare i viss mån kan ta för sig i
interaktionen på andra deltagares bekostnad genom att exempelvis använda
gradvis glidande övergångar för att initiera ämnen som inte finns med på
dagordningen eller initiera och skjuta upp avslutningen av mötet på egen
hand.

Diskussionen ovan visar att det inte enkelt går att dra några slutsatser
huruvida frånvaron av formalia är positiv eller negativ för mötenas
möjligheter att uppfylla sina delvis motstridiga funktioner att lösa problem
och samtidigt ge alla deltagare lika möjligheter att komma till tals.



5 Kvantitativ jämförelse mellan grupperna
kvinnor och män

I kapitel 4 beskrevs mötet som verksamhetstyp genom att se på hur de fem
interna arbetsmötenas innehållsstrukturer realiserades. Då de fem
delmaterialen uppvisade liknande mönster för både fas- och
ämnesorganisation menade jag att det fanns skäl att tala om interna arbets-
möten som en egen verksamhetstyp. Analysen visade att ordföranden hade
det övergripande ansvaret för interaktionen men att mötenas struktur i
huvudsak realiserades med hjälp av praktiker från det vardagliga samtalet.

Att mötesinteraktionen var så pass informell kan tänkas öppna upp
samtalsklimatet. Formalia kan dock också ses som ett sätt att se till att
mötena är demokratiska fora där alla kommer till tals på lika villkor.
Frånvaron av formalia kan därmed bidra till att dölja maktasymmetrier
mellan deltagarna. Utifrån detta menar jag att det kan vara relevant att göra
en jämförande analys mellan kvinnorna och männen. Påverkar köns-
ordningen hur kvinnorna och männen som grupper talar och tar plats i
samtalen? Deltar kvinnorna och männen på lika villkor, eller reproduceras
det hierarkiska förhållandet mellan kvinnor och män på gruppnivå i interak-
tionen?

Kapitlet inleds i avsnitt 5.1 med en redovisning av några tidigare studier
med relevans för den föreliggande undersökningen. Därefter problem-
atiseras kvantitativa jämförelser mellan kvinnor och män utifrån en
feministisk utgångspunkt 5.2. Metoden presenteras i 5.3, varefter resultaten
presenteras i avsnitt 5.4 och diskuteras i 5.5.

5.1 Tidigare studier
Det finns många kvantitativt inriktade jämförelser mellan kvinnor och mäns
språkliga interaktion inom olika typer av samtalskontexter. Einarsson &
Hultman (1984) undersöker klassrumssamtalet och visar att pojkarna där tar
betydligt större plats än flickorna. Thelander (1986) jämför kvinnliga och
manliga politikers språkliga beteende i både politisk debatt och i
intervjusituationer och visar att männen inte anpassar sig lika mycket efter
situationen som kvinnorna, vilket kan tolkas som att kvinnorna är mer
medvetna om och beroende av hur deras språkliga beteende värderas.
Nordenstams (1987, 1988, 1989) undersökningar av enkönade och blandade
vardagliga dyadiska samtal visar svårigheten i att tala om ”manliga” och
”kvinnliga” talarstilar då variablerna gav olika utslag i de enkönade och i de



84

blandade samtalen. Strand (1989, 1991, 1995) undersöker interaktionen i
olika tv-program och finner att männen till viss del kan sägas dominera
kvinnorna. Gunnarsson (1995a,b, 1997, 1998, 2001, 2002) undersöker en
serie högre seminarier från olika fakulteter på ett universitet och visar hur
de manliga deltagarna tar mer plats än de kvinnliga.

Från engelskt språkområde ska bara nämnas tre speciellt inflytelserika
studier. Edelsky ([1981] 1993) visade i en analys av ett universitetsmöte att
kvinnorna och männen deltog olika mycket utifrån vilken typ av samtal som
fördes. I samtalssekvenser där deltagarna talade en i taget (single floor) tog
män längre turer än kvinnorna, medan kvinnor och män verkade delta mer
på lika villkor i sekvenser med mer frekventa turbyten och mer
överlappande tal (collaborative floor). Fishman (1983) undersökte vardag-
liga samtal mellan amerikanska par och fann att kvinnorna i högre grad
utförde det samtalsstödjande arbetet i samtalen medan männen i högre grad
ägnade sig åt att tala. En annan ofta citerad amerikansk undersökning visade
att män avbröt kvinnor i högre grad än vice versa (West & Zimmerman
1983). Översikter över forskningen vad gäller avbrott finns i James &
Clarke (1993) och talmängd i James & Drakich (1993).

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta undersökningarna finner
någon typ av skillnad mellan kvinnorna och männen men att många av
skillnaderna är små.

5.2 Forskning om kvinnor, män och språk – problem
och möjligheter
Det ständigt växande forskningsfält som utforskar relationen mellan språk
och kön är metodiskt och teoretiskt mycket heterogent. Fältet skulle kunna
klyvas i två delar utifrån val av angreppssätt. De två delarna skulle då kunna
beskrivas som forskning kring språk om kvinnor och män, och forskning
kring kvinnor och män som språkar.

Det första angreppssättet kan starkt förenklat beskrivas som en läsning av
beskrivningen – och därmed konstruktionen – av kvinnan och mannen (eller
kanske ”kvinnan” och ”mannen” eller Kvinnan och Mannen) i texter av
olika slag. Som texter förstås mycket disparata företeelser – allt från
tidningstext och litterära texter till personliga livsberättelser och politiska
händelser. Metoden försöker blottlägga kön som en samhällelig och
historiskt föränderlig konstruktion och kan beskrivas som att kön läses som
text (Järvinen 1996). Också studier av hur språksystemet av historiska skäl
avspeglar könsordningen i exempelvis grammatisk böjning eller ordförråd,
kan sorteras in här.

Att i stället välja det andra angreppssättet att studera det språk som
produceras av kvinnor och män, medför att det inte är lika självklart hur det
språkliga materialet ska förstås. Forskningen kan då lätt leda till mer eller
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mindre detaljerade beskrivningar av ”kvinnligt” och ”manligt” språk som
effekter av inneboende skillnader mellan könen, vilket har hotat att
medverka till den konstruktion av kön som den första forskningsgrenen
ägnade sig åt att ifrågasätta. Angreppssättet innebär samtidigt en intressant
utmaning, då samtal är en viktig social aktivitet som vi alla deltar i varje
dag. På vilket sätt spelar det roll att det är kvinnor och män som samtalar
med varandra och används språket för att reproducera det hierarkiska
förhållandet mellan kvinnor och män?

Föreliggande undersökning har en feministisk utgångspunkt (se avsnitt
2.5), men att studera och jämföra kvinnors och mäns interaktion innebär
inte automatiskt att forskningen går ihop med feministiska strävanden
(Cameron 1992b). All forskning som söker efter skillnader mellan kvinnor
och män kan inbjuda till övergeneraliseringar och polariseringar (Cameron
1995a, Strand 1996, Aries 1997). Den ständiga fokuseringen på skillnader
gör att likheterna mellan könen glöms bort, medan skillnaderna förstoras
upp. Också detta hotar att reproducera, snarare än kritisera, den binära
uppdelningen mellan könen, då ”[a] 5 percent difference between men and
women can be distorted to suggest that all men are alike and all women are
alike, and that men differ from women.” (Aries 1997:91) Skillnaderna
mellan könen är sällan, om någonsin absoluta, och undersökningar har visat
att skillnaderna alltid är mycket mindre än likheterna (ibid:92).

Detta gör att användningen av adjektiven manligt och kvinnligt i
sammansättningen ”manligt och kvinnligt språk” blir problematisk, då det
inte är möjligt att empiriskt skilja det ”manliga” och det ”kvinnliga” från
mannen eller kvinnan som står för egenskaperna.

[S]amma egenskaper uppfattas olika hos män och kvinnor. Det är omöjligt att
kategorisera en specifik egenskap som maskulin eller feminin utan att
’objektivera’ den. (Moi 1997:143)

Det enda ”manligt och kvinnligt språk” då med säkerhet kan antas betyda är
språk som talas av kvinnor respektive män. Även om det ofta är bekvämt att
benämna skillnader mellan kvinnors och mäns språk som uttryck för
”manligt och kvinnligt språk”, bör man inte glömma att skillnaderna sällan
eller aldrig är absoluta utan snarare befinner sig i ett kontinuum, och inte
sällan är små. Att använda två varandra exkluderande kategorier kan dölja
detta faktum och få det att verka som om dessa är två varandra uteslutande,
klart åtskilda språkvarieteter. Då det är lätt att dra slutsatsen att det finns ett
värde i att kvinnor talar ”kvinnligt” och män talar ”manligt” kan
etiketteringen dessutom själv bidra till att skapa skillnader.

Eckert (1998) och Scheuer (1999) kritiserar studier där man utgår från att
kön är en oberoende variabel och att varje skillnad man finner mellan
kvinnor och män i en kontext kommer att finnas också i alla andra tänkbara
kontexter. Detta är problematiskt, då detta medför att  ”[d]en biologiska
dikotomin överförs direkt till en social och psykologisk dikotomi, och det är
till skada för förståelsen av kön som social och psykologisk konstruktion.”
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(Scheuer 1999:43) Eckert menar att kvinnors och mäns situationer och
beteenden sällan är jämförbara då de lever under strukturellt olika
förhållanden: ”males and females generally have different possibilities in
life” (Eckert 1998:7), och att man genom att jämföra grupperna med
varandra missar de viktiga skillnader som finns inom varje könskategori,
vilka också är viktiga för förståelsen av hur kön strukturerar våra liv och
samhällen.

Jag menar ändå att undersökningar om skillnader mellan kvinnors och
mäns språkliga beteende i samtal kan motiveras utifrån en feministisk
utgångspunkt. Strand (1996) menar att en förutsättning för
förändringsarbete är att eventuella skillnader först synliggörs. För att
bemöta eventuella (van)föreställningar om vissa skillnader måste man ha
fakta i målet. Forskning har exempelvis kunnat visa att föreställningen att
kvinnor talar mer än män har visat sig betydligt överdriven (James &
Drakich 1993). Det finns också en poäng i att följa upp tidigare gjorda
studier då detta gör det möjligt att uppmärksamma variationer, olikheter och
förändring. Kendall & Tannen (1997) menar att undersökningar av hur
kvinnor och män interagerar med varandra på arbetet har visat att män
tenderar att dominera, framförallt kvantitativt. Den forskning de refererar
till är dels mestadels engelsk/amerikansk, dels publicerad mellan 1970- och
tidigt 1990-tal. Ser det annorlunda ut i mitt material, som är från Sverige
närmare 2000-talet, eller blir resultaten desamma? Undersökningar har
också visat att kvinnors och mäns språkliga beteende bedöms olika.
Kvinnor bedöms som mer pratsamma, även då de talar lika mycket, eller
mindre än män (Kramarae 1981, Molloy 1991). Försökspersoner som fått
lyssna på kvinnor och män som läste upp en identisk text bedömde
kvinnorna som mer känslosamma, känsliga och feminina än männen, som
bedömdes som mer kompetenta, arroganta, aggressiva och dominanta
(Einarsson 1979, Aries 1997). I enlighet med Cameron (1997:48), som
menar att forskare som undersöker skillnader mellan könen ofta endast ser
det som bekräftar hans eller hennes föreställningar om könsskillnader,
menar jag att kvantitativa undersökningar, förutsatt att de kan finna
meningsfulla och mätbara variabler, kanhända kan komma förbi problemet
med forskarens eget könsfärgade seende.

Att skillnaderna inom könskategorierna är stora och intressanta anser jag
inte vara ett skäl att avstå från att undersöka de skillnader som eventuellt
finns mellan kategorierna. Snarare menar jag att de två angreppssätten kan
komplettera varandra och tillsammans ge den hela bild som de var för sig
inte kan åstadkomma. Tyvärr kan denna undersökning inte ge en sådan
komplett bild.

Inte bara jämförelsen och beskrivningen i sig utan också tolkningen av
resultaten kan gå emot feministiska strävanden. Enligt Cameron (1992b,
1995a) kan tolkningen av skillnader mellan kvinnors och mäns interaktion
delas upp i tre huvudgrupper: brist-, skillnads- och dominansmodellen, the
deficit, the difference och the dominance position, vars skilda teoretiska
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grundantaganden gör dem mer eller mindre fruktbara för en undersökning
som vill bidra till en förändring av förhållandet mellan könen.

Den första positionen, bristmodellen, utgår från tanken att kvinnor och
män är i grunden olika, och därför ojämlika. Kvinnor tänker, talar, agerar på
ett sätt som gör dem maktlösa. Kvinnors språk är mer osäkert, mindre
effektivt och sämre än mäns språk. Synsättet finns representerat i tidig
forskning (Cederschiöld 1900, Jespersen 1922), men också hos uttalat
feministiska forskare finns beskrivningen av kvinnors språk som en sämre
variant av männens språk och en av orsakerna till kvinnors underordnade
ställning (Lakoff 1975). Biologiska och mentala skillnader ses som upphov
till språkliga skillnader. Könsteoretiskt kan positionen sägas vara
essentialistisk då den förutsätter inbyggda och ofrånkomliga könsskillnader.

Också den andra positionen, skillnadsmodellen, kan sägas ha en
essentialistisk syn på kön och utgår från att språkskillnaderna beror på att
kvinnor och män är olika. Men om den tidigare positionen hävdade att
orsaken till kvinnors underordning var att deras språk var sämre än männens
menar förespråkarna för skillnadsmodellen att det inte är språket i sig som
medför underordningen, utan just synen på kvinnors språk som sämre. Den
mest kända förespråkaren för detta synsätt är den populärvetenskapliga
Tannen (1992). Skillnadsmodellen har fördelen att den inte nedvärderar det
”kvinnliga” språket. Frågan är dock på vilket sätt detta kan uppvärderas.
När det gäller många av de drag som visat sig skilja kvinnors språk från
mäns språk är det tvärtom tydligt att en uppvärdering av det ”kvinnliga”
språket skulle ha direkt motsatt verkan. Många undersökningar har visat att
kvinnor talar mindre i offentliga sammanhang. På vilka grunder kan man
hävda att ett uppvärderande av tigandet kommer gagna kvinnornas sak och
ge kvinnor röst i offentligheten? En uppvärdering av en ”kvinnlig”
samtalsstil inom det skotska skolsystemet gav som resultat att pojkar, som
uppvisade ”kvinnliga” drag premierades. Flickorna premierades inte på
samma vis när de använde en ”kvinnlig” samtalsstil, eftersom detta bara
uppfattades som naturligt. Uppvärderingen av det ”kvinnliga” ledde alltså i
praktiken inte till några fördelar för kvinnorna utan reproducerade de
ursprungliga hierarkierna (Cameron 1995b). Och med vilka medel ska
språkforskaren kunna ändra attityder som många års kvinnokamp ännu inte
lyckats förändra? Många feminister menar tvärtom att det just ligger i
kvinnoförtryckets natur att männen på grund av sin överordnade position
inte kan eller vill se sin del i förtrycket och därför inte heller kan förmås att
förändras. Då detta skulle medföra att de skulle förlora sina privilegier har
de heller inget intresse av att försöka få någon förändring till stånd (Goode
1982). Positionen kan också leda till en s.k. ”blame the victim”-strategi, där
kvinnor görs ansvariga för sin egen underordning – om de bara lärde sig tala
som män skulle de inte förtryckas. Synsättet kan alltså kritiseras för att inte
lägga tillräcklig vikt vid makt och maktrelationer.

Det tredje synsättet, dominansmodellen, vänder på orsakssambanden och
menar att kvinnoförtrycket inte beror på att könen är olika, utan att könen är
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olika för att kvinnor förtrycks. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns
språk är alltså inte någon effekt av biologiskt medfödda egenskaper utan
något som formats av samhället. Att kvinnor och män har skilda roller och
uppgifter i samtal avspeglar och återskapar de skilda roller och uppgifter
kvinnor och män förväntas ha i samhället i stort (Fishman 1983, Einarsson
& Hultman 1984, Graddol & Swann 1992). Detta innebär inte bara att
förtrycket skapar skillnader, i det här fallet språkskillnader, utan också att
dessa språkskillnader sedan är med och reproducerar förtrycket, vilket alltså
gör gemensam sak med bristmodellen. Skillnaden ligger i synen på
ursprunget till skillnaden, som bristmodellen ser som en naturlig och
ofrånkomlig följd av medfödda könsskillnader, medan dominansmodellen
poängterar att skillnaden är en följd av ett maktförhållande.

Då dominansmodellen problematiserar föreställningen om fasta och
medfödda könsidentiteter samtidigt som den inkorporerar en makt-
dimension i analysen är den utifrån denna undersöknings syften den mest
fruktbara positionen, och den ligger också i linje med avhandlingens
teoretiska utgångspunkter.

Men om kön ses som effekten av ett handlande (West & Zimmerman
1987) eller en ständigt återupprepad föreställning (Butler 1990, 1993) hur
kan vi då undkomma risken att synliggörandet av underordningen också
bidrar till att bekräfta och reproducera, snarare än kritisera, underordningen
(Rosenberg 2002:163)? Kanske genom att försöka fokusera processen
snarare än produkten, alltså hur underordningen skapas snarare än
underordningen i sig. Underordning kan aldrig skapas i isolering utan är
alltid en relation mellan (minst) två personer, och undersökningen är därför
inspirerad av det etnometodologiska  studiet av samtal som produkter av ett
socialt maskineri (Sacks 1984) där det är möjligt att se hur sociala strukturer
och skeenden skapas lokalt (West & Fenstermaker 1995:19). Kapitlet
kommer därför att riktas in på att undersöka om den sociala maktstrukturen
mellan kvinnor och män är något som kommer till uttryck i konkreta
samtalssituationer, alltså om mäns makt över kvinnor kan sägas komma till
uttryck och reproduceras i samtal som mätbara språkliga dominans-
strukturer. Deltar grupperna kvinnor och män i samtalen på lika villkor eller
skapas en under- och överordning med språkliga medel på makroplanet?

5.3 Dominans i de interna arbetsmötena
För att undersöka om kvinnorna och männen deltar på lika villkor vill jag
försöka mäta de två gruppernas relativa makt i interaktionen. Men vad är
makt? Young menar att makt ofta har missförståtts som ett ting man kan ha
och äga när det i själva verket alltid ”är en relation mellan å ena sidan den
som utövar makt och å andra sidan andra människor, en process varigenom
han eller hon som har makt tillkännager sina avsikter och får andra att
acceptera dem.” (2000:36) Jag menar att ett sätt att komma åt makt som
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process är att mäta dominans i samtal. Det kan argumenteras för att makt är
något annat än dominant beteende (Linell & Gustavsson 1987), men Strand
(1991) påpekar att även om det är möjligt att tänka sig att den som besitter
social makt inte behöver dominera språkligt, är det dock oftast så det ser ut i
praktiken. Wodak menar att social makt ger språklig makt: ”In interaction,
social power means discursive control.” (Wodak 2001:36)

Vad är det då att dominera i ett internt arbetsmöte? Det är möjligt att
dominera i ett samtal på en mängd sätt. Linell (1990c) skiljer på fyra olika
dimensioner för dominansbaserade asymmetrier i dialog: talmängd, som
innebär att tala mycket, semantisk dominans, som innebär att introducera
ämnen och styra perspektivet, interaktionell dominans som innebär att vara
den som styr och påverkar det följande samtalet, och strategiska drag, som
innebär att säga få, men viktiga saker. Dessa dimensioner kommer jag i det
följande kalla för kvantitativ (talmängd och semantisk dominans) och
kvalitativ (interaktionell dominans och strategiska drag).

Dominans kan alltså inte mätas på något enkelt sätt. För att få en
nyanserad bild måste undersökningen fokusera olika typer av dominans. Jag
har valt att använda sju olika variabler. De första tre mäter kvantitativ
dominans: andel ord, andel turer samt antal ord per tur. De övriga fyra
menar jag mäter kvalitativ dominans: turer som uppmanar till respons,
emottagna uppbackningar, givna uppbackningar samt misslyckade turer.
Variablerna presenteras närmare nedan och i avsnitt 5.3.1 till 5.3.2.
Variablerna har valts för att de kan antas mäta olika relevanta sätt att
dominera i interna arbetsmöten.

Analysen i kapitel 4 visade att de flesta dagordningsärenden var av
informerande karaktär, se avsnitt 4.5.2.5. Jag menar att den som informerar
om något kan sägas dominera interaktionen då denna tar upp talutrymme
och dessutom avgör vilka ämnen och aspekter man ska tala om. Dessa
aspekter är också viktiga i de diskuterande ärendena, där det ofta handlade
om att deltagarna fick ge sin syn på någon sakfråga. För att mäta i vilken
grad en deltagare tar upp talutrymme, används tre variabler: antal ord, antal
turer och antal ord per tur, som alla tre sammantagna bör ge en bild av den
kvantitativa dominansen.

Jag kommer dock inte att undersöka i vilken grad deltagarna styr vilka
ämnen och aspekter på ämnen som infogas i samtalet, framförallt p.g.a.
metodiska svårigheter. Detta är beklagligt, eftersom Gunnarsson (1998) i en
undersökning av högre seminarier visar att kvinnorna och männen skiljer
sig åt vad gäller vilka ämnen de introducerar, vilket skulle göra en
jämförelse med de interna arbetsmötena intressant. Exempelvis skulle man
kunna undersöka huruvida den information som gavs på mötena på något
sätt kunde sägas favorisera eller fokusera kvinnorna eller männen. Att
systematiskt dela upp ämnena i olika områden på liknande sätt som
Gunnarsson (1998) är dock svårt då de interna arbetsmötena hålls på olika
arbetsplatser och alltså behandlar mycket olika ämnen.



90

Då en del av ärendena innebär att arbete och uppgifter fördelas, menar
jag att ett annat sätt att dominera i de interna arbetsmötena är genom att
styra vad de andra deltagarna ska göra genom direkta eller indirekta
uppmaningar att göra något. Under de informerande ärendena kan deltagare
också styra vad man ska prata om genom att ställa frågor. Båda dessa
aspekter kan mätas med andelen turer som uppmanar till respons.

En deltagares möjligheter att dominera i ett internt arbetsmöte avgörs inte
bara av hans eller hennes språkliga beteende, utan också av hur övriga
deltagare bemöter detta. Jag har därför valt att se dels på hur mycket
samtalsstöd en deltagare får när han eller hon talar genom variabeln
emottagna uppbackningar, dels på i vilken grad en deltagare inte lyckas få
sagt det han eller hon vill, genom variabeln andel misslyckade turer.

Variabeln andel misslyckade turer kan sägas mäta dominansens negativa
motsvarighet, d.v.s. i vilken grad en deltagare inte dominerar i inter-
aktionen. Ett annat sätt att mäta detta på är genom att undersöka i vilken
grad en deltagare intar en samtalsstödjande roll i samtalet. Detta mäts
genom variabeln givna uppbackningar.

Analysen i kapitel 4 visade att enskilda deltagare till viss del kunde
påverka mötets innehåll genom att införa nya ämnen genom gradvis
glidande övergångar, genom att inleda avslutningar av ämnen eller föra in
nya ämnen mot slutet av mötet, vilket skulle kunna jämställas med vad
Linell (1990c) kallar strategiska drag, genom att säga få, men strategiskt
viktiga saker. Det vore sålunda intressant att undersöka om det finns
skillnader i gruppen kvinnors och gruppen mäns andel introducerade
ämnen. Analysen visade dock att ämnesövergångarna i de flesta fall sköttes
av ordföranden, och då ordförandena inte kommer att medtas i jämförelsen
(se vidare avsnitt 5.3.3) blir detta mindre relevant att undersöka. Även om
enskilda deltagare till viss del kunde påverka innehållet genom att föra in
egna ämnen är detta metodiskt svårt att undersöka då ämnesbytena oftast
skedde med s.k. gradvis glidande ämnesbyten, vilket gör det problematiskt
att avgöra när ett nytt ämne ska anses infört och av vem.

De fem interna arbetsmötena har undersökts med avseende på de sju
variablerna, varefter grupperna kvinnor och grupperna män jämförs med
varandra utifrån en modell som presenteras närmare i avsnitt 5.3.3.

Ett stort problem har varit det faktum att den sociala kontexten på olika
nivåer ofta är viktig för tolkningen av enskilda språkliga variablers
betydelse (Tannen 1993). Inom den etnometodologiska samtalsanalysen,
CA, vill man undvika kvantifieringar (se exempelvis Schegloff 1993,
Green-Vänttinen 2001). Edelsky påpekar att ”the meaning and
categorization of behavior do not reside in the behavior” ([1981] 1993:203).
Exempelvis avbrott och överlapp, som i en ofta citerad studie fanns
överrepresenterade hos män som talade med kvinnor (West & Zimmerman
1983), har visat sig kunna representera en viss etnisk talarstil (Tannen 1984)
eller känneteckna samtal mellan kvinnor (Coates 1996).
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Detta gör att det kan vara svårt att finna variabler som entydigt kan sägas
mäta dominans i alla typer av samtalskontexter. Då analysen i kapitel 4
visade att de fem ordförandena hade en samtalsstyrande funktion kommer
jag därför att använda ordförandenas värden som ett slags kontroll, utifrån
antagandet att ordförandena bör få höga värden för de variabler som antas
mäta dominans och låga värden för de som antas mäta underordning.

Det finns också de som menar att det finns systematiska skillnader
mellan betydelsen av enskilda språkliga beteenden mellan kvinnor och män
(se exempelvis avsnitt 5.3.2.3), vilket ytterligare komplicerar tolkningen av
resultatet. Problemen visar på en viktig begränsning hos kvantifierande
studier av detta slag. Specifika kategoriseringsproblem diskuteras vidare
nedan under de enskilda variablerna.

5.3.1 Kvantitativ dominans
För att få ett mått på hur mycket deltagarna talar relativt varandra mäts
kvantitativ dominans med hjälp av tre variabler: andel ord, andel turer samt
ord per tur. Att jag valt att använda tre variabler för att mäta den kvant-
itativa dominansen beror på att dimensionen är svår att entydigt definiera
och att dessa tre sammantaget bör ge en någorlunda nyanserad bild.

Att just använda den kvantitativa dominansen som mått på dominans i
samtal är inte helt oproblematiskt, särskilt inte som jämförelsen ska göras
mellan gruppen kvinnor och gruppen män, då det inte är självklart vad det
betyder att ”prata mycket” under ett samtal. En mäktig person kan
exempelvis tänkas dominera samtalet genom att tiga. Talmängdens
betydelse kan oftast inte tolkas utan tillgång till data om talarens status och
roll i gruppen etc. Detta blir desto mer problematiskt då många menar att
just vad kvinnor säger värderas annorlunda och lägre än vad män säger
(Spender 1980, Adelswärd 1988, Cameron 1992a).

Att jag ändå valt att undersöka den kvantitativa dominansen beror på de
många undersökningar som funnit att män ofta dominerar kvantitativt i
samtal mellan kvinnor och män (Einarsson & Hultman 1984, Gunnarssson
1995b, 1997, Kendall & Tannen 1997), och att det då kan vara intressant att
undersöka hur det ser ut i mitt material. Graden av formalitet i ett samtal
påverkar också dominansförhållandena så att männen dominerar mer ju mer
formell samtalssituationen är (James & Drakich 1993), vilket också gör de
interna arbetsmötena, som är relativt informellt hållna, se kapitel 4, till
intressanta studieobjekt.

Ett sätt att mäta talmängd är naturligtvis att klocka varje deltagares
inlägg. Då en sådan mätning om den ska vara någorlunda exakt skulle vara
mycket tidskrävande, särskilt vid mätning av kortare inlägg och vid
överlappande tal, har jag valt att inte göra en sådan.

Den kvantitativa dominansen mäts i stället utifrån tre variabler: andel
ord, andel turer och antal ord per tur. Variabeln andel ord kan tänkas vara
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delvis missvisande då ord kan vara olika långa och alltså ett ord motsvara
mer eller mindre av talutrymmet. Det är dock inte troligt att olika deltagare
använder olika långa ord, varför det bör gå att använda som jämförelsemått.
Variabeln andel turer mäter talmängd på ett annat sätt då den endast tar med
det talande som sker inom turen då en talare har ordet och utesluter alla
misslyckade turer och uppbackningar. De två variablerna kompletteras med
information om genomsnittligt antal ord per tur (alltså endast de ord som
fälls av någon som har turen). Anledningen till detta är att det kan
diskuteras vad som menas med att prata mycket. Är det att säga många ord
eller att tala många gånger, det vill säga att ta många turer? Även om de två
fenomenen till viss del kan tänkas samvariera, kan man också tänka sig
möjligheten att en deltagare tar ordet sällan men då pratar extremt länge
eller tvärtom gör många korta inlägg. James & Drakich (1993:291) har i en
översikt över den i huvudsak amerikanska forskningen vad gäller talmängd
visat att en del studier gett resultatet att kvinnor och män visserligen talade
lika ofta, men att männen talade längre när de väl talade. Det kan vara en
intressant fråga att se om detta även gäller för mitt material.

5.3.1.1 Ord, definition, avgränsning, problem
Som ord räknar jag alla grafiska ord i transkriptionen. Som ord har också
räknats tvekljud och uppbackningar av typen hm och mm. Hostningar, skratt
och andra paralingvistiska signaler har ej räknats som ord.

Ett problem har varit de ohörbara sekvenser (som i transkriptionen
markeras med olika antal x inom parentes utifrån det ungefärliga antalet
ohörbara ord). Då ordräkningen utförs automatiskt av datorn räknas varje
parentes (med upp till tre x) som ett ord.  Av samma anledning räknas de
ord som överlappas av annan talare (och därmed noteras på två rader i
transkriptionen) som två ord. Dessa utgör dock en så liten andel av det
totala antalet ord att det inte bör innebära någon större felkälla.

5.3.1.2 Tur, definition, avgränsning, problem
Alla yttranden (förutom de som ingår i inskottssekvenser med icke-
deltagare och pausen i möte E) har kategoriserats i turer, uppbackningar
och misslyckade turer. De yttranden som helt eller delvis är ohörbara eller
på annat sätt är svåra att tolka har samlats i restkategorin  okategoriserbara
yttranden.

Kategorin tur utgår från Linells definition på tur som: ”sammanhängande
period då talaren har ordet” (Linell & Gustavsson 1987:14). Definitionen
bygger dock på ett abstrakt tillstånd ”att ha ordet”, vilket kan göra det svårt
att operationalisera kategorin på ett autentiskt samtalsmaterial. Linell
(1990b) har påpekat att turbegreppet kan bli mer problematiskt i
gruppsamtal. Särskilt stora problem har jag stött på i de sekvenser då många
talar samtidigt. I vissa sekvenser verkar det inte ens för talarna vara klart
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vem som för tillfället har ordet. Samtalet kan också bitvis brytas upp i  flera
samtidigt pågående samtal.

För att avgöra vem som har turen har jag därför utgått från antagandet att
en talare som av gruppen (eller delar av den) anses ha ordet, i normalfallet
får respons på sitt yttrande. Om yttrandet sålunda får något slags respons
har det kategoriserats som en tur. I de allra flesta fall får också en talare,
som ensam disponerar talrummet, respons på sitt yttrande på något sätt,
antingen genom svar, kommentarer eller genom att nästa talare i sin tur
anknyter till det ämne som den första talaren tagit upp. Endast i mycket få
fall ignoreras ett yttrande som inte fälls under någon annans pågående tur.

I vissa fall har dock yttranden som inte får respons också kategoriserats
som turer. Dessa har i de flesta fall varit yttranden som fällts under någons
pågående tur, och frågan har varit om de ska kategoriseras som turer,
uppbackningar eller misslyckade turer. Turstatus har de fått om de innehållit
så pass mycket självständigt innehåll att de inte kunnat kategoriseras som
uppbackningar men inte något sådant innehåll som av exempelvis sociala
skäl kräver någon kommentar av övriga deltagare. Exempel (55) visar en
sådan tur, där Erling under ordföranden Agnetas tur påpekar att en uppgift
finns att läsa i det material alla mötesdeltagare har fått: °det står här° (P).
(ref. 2247). Jag menar att detta yttrande inte är någon uppbackning då det
bidrar med ny information (om var man kan hitta vissa skriftliga uppgifter).
Inte heller vill jag kategorisera det som en misslyckad tur fast det inte får
någon verbal respons då det sägs med ett sådant tonfall att man inte får
någon känsla för att någon respons är nödvändig. (Olofs ja (ref. 2248) är
riktat mot Agneta.) Några klara gränser mellan dessa kategorier finns dock
inte, och fler problematiska exempel tas upp under avsnitten 5.3.2.2 och
5.3.2.3.

(55) Tur under pågående tur, möte D (ref. 2242–2248).

Agneta (ordf.) Olof Erling
2242 (.hh) det här

servicerummet på I-
vägen sextifem (P) det
e inte gjort (P)

2243 (xx) (P) vi ska göra det alltså
(P)

2244 jag blev
2245 ja men det var inte riktigt klok
2246 diskussioner från

börj-
2247 ända från början (P) °det står här° (P)
2248 alltså det e gamla

kontor AO (P)
ja

De fall där en deltagare avslutar eller fyller i en annans pågående tur
kategoriseras som turer då tillägget tillför information och inte bara håller
med föregående talare, se exempel (56). Ulrika beskriver en viss sorts stol
men lyckas inte riktigt få fram vilken typ hon menar, och Agnetas yttrande:
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sån här e:h hög stå (xxx) (ref. 1829–1833) ger Ulrika den information hon
behöver: utan stå just det en (ståuppstol) då rå (ref. 1833).

(56) Ifyllnadstur, möte D (ref. 1827–1834)

Agneta (ordf.) Ulrika
1827 å så försöker jag då hitta en sån här stol som

(man får prova) som
1828 m fanns över någonstans (en sån där) (P) som

(testar) (P)
1829 sån här e:h
1830 ja som man kan
1831 hög luta sej mot inte sitta
1832 stå
1833 (xxx) utan stå just det en (ståuppstol)då rå
1834 .ja (P) för det (P) m (P)

Kortare yttranden av typen ja, hm har endast fått turstatus om de är svar på
direkta frågor. Även om olika delar av turen kan riktas till olika personer
eller kan innehålla fas- eller ämnesövergångar har jag valt att inte ”klyva
turer” som Linell (1990b, 1990c) föreslår.

5.3.1.3 Ord per tur, definition, avgränsning
Vid uträkningen av genomsnittligt antal ord per tur räknas endast ord sagda
inom turerna, varför alla ord i uppbackningar, misslyckade turer och
otolkbara yttranden har räknats bort.

5.3.2 Kvalitativ dominans
För att mäta kvalitativ dominans används fyra variabler, andel turer som
uppmanar till respons, andel misslyckade turer, andel givna uppbackningar
samt andel emottagna uppbackningar. Två av dessa, andel turer som
uppmanar till respons samt andel emottagna uppbackningar, antas mäta i
vilken grad en person dominerar, medan de två andra, misslyckade turer och
givna uppbackningar, antas mäta i vilken grad en person är dominerad.

Den kvalitativa dominansen kan syfta på i hur hög grad en deltagare
lyckas eller misslyckas att påverka och styra den lokala samtalskontexten
och även i viss mån de andra deltagarnas handlingar, alltså till stor del
Linells (1990c) interaktionell dominans. En deltagare kan styra den lokala
samtalskontexten genom frågor och uppmaningar, eller misslyckas att styra
den lokala samtalskontexten, exempelvis genom att förhindras att komma
till tals.

 Strand (1991) menar att en sändare i monolog är mer dominant än
sändare i dialog som är mer dominant än mottagare som är mer dominant än
åhörare som är mer dominant än en person utan interaktionsroll. Utifrån
detta menar jag att variabeln emottagna uppbackningar kan vara ett sätt att
mäta kvalitativ dominans, då en person som får uppbackningar kan



95

kategoriseras som en sändare som alltså är mer dominant än en mottagare.
En person som ger uppbackningar kan i sin tur kategoriseras som en
mottagare som är mer dominerad än en sändare. Att det undersökta
materialet består av flerpartssamtal komplicerar dock tolkningen av
framförallt givna uppbackningar något.

5.3.2.1 Andel turer som uppmanar till respons, definition,
avgränsningar, problem
Den av Linell & Gustavsson (1987) utarbetade I/R-analysen som baseras på
replikernas initiativ- och responsegenskaper kan användas för att beskriva
interaktionsstrukturen i samtal bl.a. vad gäller hur deltagarna styr eller låter
sig styras i dialoger, varför denna skulle kunna vara lämplig att använda. En
S-koefficient, som utgörs av andelen starka initiativ, initiativ som ”försöker
bestämma över innehållet i motpartens nästa replik” (Linell & Gustavsson
1987:23), kan exempelvis användas för att mäta graden av asymmetri i
samtal. Asymmetriska samtal som förhör eller intervjuer utmärks av en hög
S-koefficient.

Jag har valt att inte utföra en fullständig I/R analys för att få fram en S-
koefficient. Ett tungt vägande skäl att inte använda I/R-analysen i sin helhet
är att analysmodellen är utarbetad för användning på dialoger vilket gör att
beräkningen av index och koefficienter blir problematisk och skulle kräva
ett flertal justeringar (Linell 1990b, se dock Johansson-Hidén 1998). Att
göra en ordentlig kodning är också tidskrävande och skulle på ett så stort
material som det föreliggande kräva en för stor arbetsinsats i förhållande till
vad analysen kan ge. I/R-analysen är också mindre lämpad för monologer
och monologiska avsnitt i samtal (Linell & Gustavsson 1987), vilket är ofta
förekommande i mötesmaterialet. För att mäta den interaktionella
dominansen ser jag därför endast på andelen turer som innehåller
uppmaningar till respons, alltså andelen turer som innehåller begärande och
underställande initiativ i Linell & Gustavssons terminologi.

Variabeln utgår från antagandet att det är ett dominant beteende att
begära respons från de andra parterna i ett samtal. Detta stöds också av
Grice ([1975] 1999) som menar att frågor (som är ett sätt att begära
respons) utövar makt då de tvingar svararen att producera ett relevant svar.

Även om variabeln bara inkluderar de yttranden som på något sätt är
lyckade och får respons (till skillnad från misslyckade turer, se avsnitt
5.3.2.2), är det inte säkert att de får helt adekvata responser, d.v.s. får
adekvata svar eller lyckas med sina uppmaningar. Variabeln kan heller inte
mäta hur de responsuppmanande turerna uppfattas i de lokala
samtalskontexterna där de används. Exempelvis frågor, som är den van-
ligaste typen av responsuppmanande tur, påverkar och styr visserligen den
part som ska svara, men kan i vissa sammanhang också vara tecken på
underordning snarare än dominans (Linell 1990c:159). I Fishmans (1983)
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undersökning av samtal mellan amerikanska par använde kvinnorna frågor
för att dra in männen i samtalet och visa intresse för vad de sa.

(57) Fråga, möte D (ref. 1774–1790)

Agneta (ordf.) Erling Ulrika
1774 och när blir det

klart (P)
1775 *ja* (P)
1776 eh men det ska du ha

klart
1777 det ska va det ska
1778 klart (P)
1779 *det ska vara
1780 det ska du veta klart*
1781 nä men Ulrika (xxx) ((skratt))
1782 vem gör det vem ska

göra det e det de
som ska göra det (P)

1783 jag har inte pratat med
nån om

1784 näe det
1785 näe blir det före eller

efter
(jag vet inte)

1786 sommaren (P)
1787 nä n:-
1788 köra så fort vi kan nu
1789 nu eh snarast skriv

snarast så får jag
titta

1790 då skriver jag (P)
f- femtonde juni (P)

på eh

Också i materialet går det att finna exempel på hur frågor kan fungera på
olika sätt. I möte D förekommer en sekvens där Erling, en deltagare som
också fungerar som sekreterare, frågar deltagaren Ulrika när en ombyggnad
beräknas vara klar, se exempel (57). Ulrika uppfattar frågan som mer eller
mindre ett skämt, vilket delvis kan förklaras av samtalskontexten alldeles
innan, då man pratat om ombyggnaden på ett raljerande och skämtsamt sätt.
Ulrika svarar alltså inte på frågan, varvid Erling tillrättavisar Ulrika med ett
det ska du veta (ref. 1780). Ulrika kan inte heller efter detta svara på varken
ordförandens eller Erlings påföljande frågor, men till slut kommer man
överens om ett datum som kan stå i protokollet: då skriver jag (P) f-
femtonde juni (ref. 1790). Här menar jag att särskilt Erlings frågor är
dominerande då de ställer Ulrika mot väggen för att hon inte har ett datum
för när ombyggnaden är klar. Att frågorna fungerar så här beror på flera
saker, varibland Erlings sekreterarroll är en. Erling skriver protokoll och
behöver få vissa uppgifter för att detta ska bli korrekt, och om en deltagare
inte kan ge honom uppgifter om sina ansvarsområden, kan det naturligtvis
uppfattas som både okunnigt och slarvigt. Särskilt den sista frågan uppfattas
också som ansiktshotande och ganska otrevlig, vilket kan bero på hur frågan
formuleras – med den starkt betonade frasen före eller efter (ref. 1785) låter
Erling lite som en förälder eller en lärare som har att göra med ett
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omedgörligt barn. Det faktum att Erling alldeles innan har gett Ulrika en
skrapa för att hon inte har uppgiften (det ska du veta, ref. 1780) gör också
att frågan blir mer av en anklagelse.

I andra situationer kan det uppfattas som okunnigt eller osäkert att ställa
mycket frågor. Särskilt Margareta i möte B ställer en mängd frågor. I
exempel (58) ser vi hur hon ställer frågor till ordföranden när denna
informerar om organisationsförändringar. Då hon ställer så pass många
frågor om detaljer i det ordföranden säger och dessutom avbryter henne kan
hon uppfattas som frågvis.

(58) Fråga, möte B (kommentarer från övriga deltagare borttagna) (ref. 34–46)

Agneta (ordf.) Margareta
34 /…/ eh tre på varje sida  (P)

minst. (P)
35 e det Affe som e deras närmsta

chef nu
36 näej eller
37 
38 då e det så att där har dom

fått en ny chef då e det Elin
Krantz som e chef där nu

39 jaha
40 
41 så de jä- dom sex (P)
42 japp
43 mm (P)
44 m  (P) sen har de kan vi väl

då
45 (kan jag väl tillä-) hur e det får jag bara
46 hur e det med dom hära han Antti å

å dom vad ingår dom i ska dom vara
kvar

Frågan är också om frågeställarnas kön kan antas påverka hur deras frågor
behandlas och bemöts i samtalet. Skulle sekvenserna ha utvecklats på ett
annat sätt om de ansiktshotande frågorna ställdes av en kvinna och de
frågvisa av en man? Och till hur stor del är min egen tolkning av
sekvenserna färgad av mina egna föreställningar om vad som är typiskt
manligt och kvinnligt – tolkar jag Erlings frågor som dominanta tillrätta-
visningar delvis för att jag omedvetet kopplar ihop manlighet med
aggressivitet och Margaretas frågor som tecken på okunnighet utifrån
internaliserade negativa värderingar av kvinnor som syns och hörs? Just i
detta fall beror nog tolkningen snarare på skillnader i statusförhållanden
mellan frågeställaren och den som svarar. Erlings frågor blir ansiktshotande
då han som protokollförande har rätt att kräva av deltagarna att de har
riktiga uppgifter, medan Margaretas frågor verkar frågvisa då de ställs av en
deltagare till en ordförande, tillika chef. Kanhända är variabeln ett bättre
dominansmått i samtal där frågorna har en tydligare funktion och entydigare
kan kopplas till fördefinierade roller i samtalet som i exempelvis förhör och
intervjuer.
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Jag kommer dock att använda variabeln, då jag menar att variabeln trots
diskussionen ovan kan användas som ett mått på den grad av påverkan som
en deltagare gör på den lokala samtalskontextens innehåll, även om den inte
kan mäta hur denna påverkan är beskaffad eller hur deltagarens beteende
bemöts. För att besvara frågor av denna typ räcker tyvärr den kvantitativa
metod jag har valt inte till.

Med turer som innehåller uppmaningar till respons menar jag alla turer
som uppmanar till respons, verbal eller icke-verbal, från någon av de övriga
deltagarna. Variabeln uttrycks som deltagarnas respektive andelar turer med
uppmaningar till respons.

I Linell & Gustavssons (1987) S-koefficient ingår endast starka initiativ,
men jag valt att också inkludera de underställande initiativen. I det praktiska
analysarbetet har det ofta varit svåra att skilja de två kategorierna från
varandra. Pragmatiskt fungerar ofta ett initiativ, utformat som ett
underställande initiativ, lika starkt responseliciterande som ett starkt
initiativ och jag menar att vilken språklig utformning initiativet får då
snarare är en fråga om stil än dominans. Jag menar också att underställande
initiativ, just genom att talaren för in eget innehåll, till och med kan
upplevas som mer styrande än de begärande initiativen, då de ofta kan
påverka vilken åsikt som svaret ska uttrycka genom preferensstrukturen. De
av Linell & Gustavsson anförda exemplen (1987:22–23) kan användas som
illustration. En talare som tar ett starkt initiativ genom att fråga ”Vad anser
du om Svenssons avhandling?” lämnar det öppet vilken åsikt som ska
uttryckas i responsen, medan ett underställande initiativ som ”Svenssons
avhandling är väl originell och tvärvetenskaplig, är den inte det?” också styr
vilken åsikt som svaret ska uttrycka, då medhåll är den prefererade
responsen på ett värderande yttrande (Pomerantz 1984).

Uppmaningar till verbal respons sker i typfallet med frågor. Med frågor
menar jag inte bara frågeformade yttranden utan alla sådana yttranden som
fungerar som frågor. Linell & Gustavsson (1987) menar att det ibland kan
vara nödvändigt att ta med sådana kontextuella faktorer som deltagarnas
relativa status när man ska avgöra om ett yttrande är en fråga eller inte. Då
jag är ute efter att fånga deltagarnas relativa status kan jag dock inte
använda mig av antaganden om denna utan att riskera att fastna i ett
cirkelresonemang.

För att avgöra om en tur ska klassas som en fråga, och därmed en
uppmaning till respons, ser jag därför i huvudsak till frågans språkliga form.
Som frågor klassas yttranden som inleds med frågeord (var, när, hur),
rogativa huvudsatser med finit verb först (kan du komma imorgon?),
yttranden som inleds med fraser som jag skulle vilja veta om…, yttranden
som har frågeintonation eller innehåller evokativa partiklar av typen
frågepåhäng eller som lämnas oavslutade med frågeintonation, s.k.
lucklämning (efter Linell & Gustavsson 1987). Även ellipser med fråge-
intonation som av tidigare samtal kan förstås som frågor räknas med, se
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exempel (59), där Lena undrar vilken uppgift hon fått per e-post med
yttrandet den där (ref. 69).

(59) Elliptisk fråga, möte A (ref. 68–69)

Anna (ordf) Lena
68 den har du fått på mejl (P) efter workshopen (P)
69 den där

Jag har också räknat med uppskjutande frågor. Linell & Gustavsson (ibid.)
menar att dessa inte tillför något nytt innehåll utan helt beror på tidigare
initiativ varför de ej ska räknas med i S-koefficienten. Vad som är nytt
innehåll och inte är dock inte helt lätt att avgöra och de uppskjutande
frågorna i mötesmaterialet är ofta sådana att även om de beror på tidigare
initiativ fokuserar de någon ny aspekt av denna eller begär ytterligare
information på ett sådant sätt att de kan styra nästföljande respons i en
delvis ny riktning.

(60) Frågeformad uppmaning, möte A (ref. 390–391)

Anna (ordf.) Alf
390 (.hh) skulle du kunna skriva ihop ett dokument för samma

sak där tänker jag på för migreringens skull sm- när du
träffar dom den tionde då tänkte jag lägga in det i
agendan nämligen (P)

391 jaa (P)

Uppmaningar till icke-verbal respons är i sin mest direkta form yttranden
med verbet i imperativ. Dessa är dock mycket sällsynta då uppmaningarna
oftast utformas som frågor, se exempel (60). Då frågor också kodas som
uppmaning till respons orsakar detta dock inga problem.

(61) Yttrande som inte klassats som uppmaning till respons, möte B (ref. 429–
431)

Agneta (ordf.) Margareta
429 (x) det var bra (P) då vet vi det så

har dom också ställföreträdande KC i
Vallentuna (P) (.hh) och sen har han
nånting som han kallar TUV (P) what

430 ever that may be ja det e (P)
431 m- (.hh) dom betalar väl

en viss sponsor (hh) /…/

Turer, som varken till formen eller intonationsmönster är frågor, men ändå
får svar, räknas inte som uppmaningar till respons. Se exempel (61), där
ordföranden inte vet vad begreppet TUV (fingerad förkortning) står för.
Påhänget whatever that may be (ref. 429–430) kan tolkas som en implicit
uppmaning till deltagarna att förklara förkortningen men levereras utan
någon som helst frågeintonation varför jag snarare tolkar det som ett uttryck
för skepsis inför TUV (ref. 429). Yttrandet klassas därför inte som någon
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uppmaning till respons trots att Margareta i nästa yttrande tar på sig att ge
en förklaring.

Skämt, exempelvis skämtsamma uppmaningar som i exempel (62),
räknas inte som uppmaningar till respons då det tydligt framgår att de inte
är menade att ta på allvar. Inte heller retoriska frågor, som ofta är utformade
som skämt, räknas.

(62) Skämtsam uppmaning, möte C (ref. 416–418)

Adrian (ordf.) Inger Erik
416 °(xxx)° (x) Ask Ask
417 °artikulera lite tydlig- Ask
418 -are° eh å Erik Ulvssons

Då materialet innehåller många långa monologiska turer kan  uppmaningen
till respons utgöra endast en kort del av ett yttrande, exempelvis en
meningsenhet. Även om det är ovanligt, kan det förekomma att en tur
innehåller mer än en uppmaning till respons. Dessa räknas bara som en
förekomst.

5.3.2.2 Misslyckade turer, definition, avgränsningar, problem
Jag har också valt en variabel för att mäta i hur grad en deltagare misslyckas
att styra eller påverka den lokala samtalskontexten genomvariabeln andelen
misslyckade turer per (lyckade) turer, då jag tror att variabeln kan mäta i
vilken mån en talare har stöd i gruppen och lyssnas på. Linell (1990b)
föreslår en N-koefficient för att se på hur enskilda deltagares bidrag följs
upp i samtalet. N-koefficienten skulle beräknas som kvoten mellan initiativ
som inte får någon fokalt eller lokalt anknuten respons och det totala antalet
initiativ, vilket gör den ganska lik denna variabel.

En variabel som skulle kunna användas för att mäta denna aspekter är
också avbrott eller överlapp, då tidigare undersökningar visat att män
tenderar att avbryta kvinnor mer än vice versa (West & Zimmerman 1983,
Holmes 1995). Jag har dock valt att inte undersöka avbrott då begreppet
avbrott har visat sig problematiskt att operationalisera (se James & Clarke
1993) och en undersökning på ett så stort material som det föreliggande
skulle ta för mycket tid i anspråk. Min förhoppning är att variabeln andel
misslyckade turer ska vara en någorlunda god ersättare.

Misslyckade turer är sådana yttranden som inte får respons av de andra
eller avbryts innan de hunnit tillföra samtalet något innehåll (alltså i
praktiken nått en turbytesplats, en plats där pågående tur kan avslutas och
turbyte kan ske). Variabeln uttrycks som andelen misslyckade turer per
lyckade turer.

De misslyckade turerna kan i huvudsak delas upp i två typer. Den första
typen är de yttranden som inte anknyts till, ignoreras, av de andra
deltagarna. Då uppbackningar och vissa typer av kommentarliknande turer
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inte heller får responser av andra talare (se ovan, avsnitt 5.3.1.2), blir det en
avvägningsfråga om yttrandet är en misslyckad tur eller en uppbackning.
Tydliga fall är då yttrandet är en fråga, men det finns en del gränsfall där
avgörandet är svårare att fälla. Exempel (63) visar ett yttrande som
kategoriserats som en misslyckad tur, då jag menar att dess innehåll i
normalfallet skulle kräva en kommentar eller respons, men att någon sådan
inte förekommer. Vid en diskussion om hur få veckor det är kvar till
midsommar yttrar Margareta två gånger att hon har panik (ref. 328 och
330–331). I stället för att ge Margareta någon respons fortsätter ordföranden
Agneta och Marianne diskutera.

(63) Ignorerat yttrande, möte B (ref. 326–333)

Agneta (ordf.) Margareta Marianne
326 m det e nåt sånt m det e den här och
327 nästa
328 jag har panik

*känner jag*
329 e det bara det
330 jag har *pan-
331 -ik* m (P) jag tror det
332 nä det kan inte vara

möjligt (Nils)
nä det måste vara tre
veckor

333 ja det e tre veckor
till midsommar

(64) Avbrutet yttrande, möte B (ref. 753–761)

Agneta (ordf.) Margareta
753 dom kommer ju med det med jämna mellanrum
754 ja just det (P)
755 °det e faktiskt ganska roligt å se (P)
756 °vilka som e störst omsättnings finns vad heter det
757 mässigt (P) där har vi  nåt°

Den andra typen är sådana yttranden som avbryts eller överlappas innan de
kommit till en möjlig turbytesplats, och alltså inte hinner tillföra något
substantiellt till samtalet. Också denna grupp kan antingen vara yttranden
som påbörjas vid en annan talares turbytesplats, men där föregående talare
inte lämnar över ordet utan fortsätter prata, eller yttras utan någon öppen
konkurrens om ordet. I ett fåtal fall avbryter den misslyckade turen en
pågående tur utan att denna kommit till en möjlig turbytesplats. I exempel
(64) försöker Margareta komma in vid den möjliga turbytesplatsen efter
ganska roligt å se (ref. 755), men Agneta vill berätta mer om vad exakt det
var som var roligt att se, och Margareta avbryter själv sin fråga innan den är
fullbordad: finns vad heter det (ref. 756). I exempel (65) avbryts Agnetas
yttrande av Margareta innan yttrandet har hunnit till någon möjlig
turbytesplats.
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(65) Avbrutet yttrande, möte B (ref. 44–46)

Agneta (ordf.) Margareta
44 m  (P) sen har de kan vi

väl då
45 (kan jag väl tillä-) hur e det får jag bara
46 hur e det med dom hära han Antti å å

dom vad ingår dom i ska dom vara kvar

Observera dock att inte alla turer som överlappas på annat ställe i yttrandet
än vid eller nära en möjlig turbytesplats kategoriseras som misslyckade. I
materialet förekommer många mycket långa turer där talaren hinner passera
många turbytesplatser och fått en del uppbackningar innan talaren
överlappas. Jag  menar att sådana turer inte är misslyckade då de hunnit till-
föra samtalet substantiellt innehåll och också tydligt anknutits till. Se
exempel (66) där ordföranden Anna hinner ta en relativt lång tur och berätta
om ett kommande samarbete och också uppmana mötesdeltagarna att tänka
igen vilken hjälp de vill ha, innan deltagaren Lena kommer in med en
kommentar om sig och medarbetaren Linnea. Även om Lenas yttrande inte
anknyter direkt till det Anna just sagt har hon dessförinnan med hjälp av
uppbackningar ändå visat att hon har lyssnat på det tidigare sagda.

(66) Avbruten tur, möte A (ref. 204–210)

Anna (ordf.) Lena
204 jaa (.hh) å hur mycket dom kan

stötta oss i det arbetet
((skratt))

205 men dom var intresserade av å komma
in i det så snart som möjligt (.hh)
så vi får väl ordna nåt möte när ni
är här (P)

ja

206 japp (P)
207 och tänka igenom på hur dom kan (P)
208 jobba ihop med oss (P) för det e ju

en bra
mm

209 
210 (jag menar) °(xxx)° vi kommer ju: vi sa så här

Linnea å jag att (P) innan
jag visste (nu) att det bara
blir en da:g men /…/

Det är mitt intryck att den första gruppen misslyckade turer, de fullständiga
yttrandena som av någon anledning inte får respons, är den vanligare typen,
medan de yttranden som avbryts innan de nått turbytesplats är något färre.

5.3.2.3 Uppbackningar, definition, avgränsningar, problem
Många undersökningar har visat att kvinnor som grupp använder mer
uppbackningar än män som grupp (se exempelvis Nordenstam 1987,
Londen et al. 1991, James & Drakich 1993, Holmes 1995, Green-Vänttinen
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2001). Att använda uppbackningar är enligt Holmes (1995) ett sätt att visa
positiv artighet. Enligt Brown & Levinson (1987) används positiv artighet
av en talare för att erkänna mottagarens positiva face, den positiva självbild
som han eller hon vill uppvisa (Goffman 1967), eller för att mildra
eventuella hot mot denna självbild. Om någon använder mer positiv artighet
än andra skulle detta kunna bero på en maktobalans där den ena måste
anpassa sig mer än den andra.  Utifrån tidigare forskning menar jag att det
kan vara intressant att se på hur det ser ut i de fem interna arbetsmötena.

Variabeln är dock problematisk då uppbackningar har en mängd olika
funktioner i ett samtal. De kan signalera till talaren att han eller hon kan
fortsätta tala – eller tvärtom bör sluta tala, och de kan också initiera
topikövergångar (Green-Vänttinen 2001). Jag menar också att variabeln i
vissa fall kan sägas signalera i vilken grad lyssnaren är insatt i ett ämne eller
ej. I ett flerpartssamtal finns det flera deltagare som kan ge en talare
uppbackningar. Oftast är det endast en eller ett par som gör detta åt gången,
vilket ofta beror på att dessa personer på något sätt är berörda av vad som
sägs, exempelvis genom att de har ställt en fråga eller på annat sätt är insatta
i ämnet.

Holmes (1995) menar att skillnaden mellan antalet uppbackningar hos
kvinnor och män beror på att de använder uppbackningarna på olika sätt –
kvinnor använder fler eftersom de använder dem för att visa att de lyssnar,
män använder färre eftersom de bara använder dem för att signalera att de
håller med. Detta är dock svårt att empiriskt undersöka. I Fishmans (1983)
undersökning av samtal mellan amerikanska par använde kvinnorna och
männen uppbackningarna på olika sätt, kvinnorna som samtalsstöd medan
männens uppbackningar ofta var fördröjda och minimala på ett sätt som inte
uppmuntrade till vidare samtal. Fishman menar alltså att kvinnorna använde
uppbackningar för att de var dominerade medan männen använde dem för
att de dominerade. Vid analys och kategorisering av materialet avseende
variabeln kommer jag därför att försöka göra åtminstone tentativa
iakttagelser för att se huruvida uppbackningarna används på ett icke-
samarbetsvilligt sätt som av männen i Fishmans (ibid.) undersökning.

Med givna och emottagna uppbackningar menar jag andelen
uppbackningar som en deltagare ger andra deltagare, respektive andelen
uppbackningar som en deltagare får per tur som deltagaren tar.

Kategorin uppbackningar utgår från Linell & Gustavssons definition:
”yttranden, eller andra vokala […] eller icke-vokala signaler […] som tjänar
till att ge den andre talaren återkoppling utan att begära ordet av denne”
(Linell & Gustavsson 1987:62). Av praktiska skäl har jag begränsat mig till
verbala och vokala uppbackningar och inte räknat skratt, nickningar,
leenden och liknande, även om dessa naturligtvis ofta fungerar som
uppbackningar. Då det antagligen finns individuella variationer vad gäller
användningen av sådana icke-verbala och icke-vokala uppbackningar skulle
en inklusion av även dessa ge ett delvis annat resultat, men det måste alltså
bortses från här.
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Uppbackningar är i typfallet ”småord” (Green-Vänttinen 2001:154),
korta ord, inte sällan i interjektionsform. Även om den övervägande
majoriteten uppbackningar i mitt material är av den enkla typen ja, mm eller
liknande, har jag dock också kategoriserat vissa mer utbyggda och
innehållsrika yttranden som uppbackningar, då jag menar att de trots sin
form fungerar som sådana.

Det förekommer att deltagare, under det att någon berättar något,
kommer med kortare kommentarer under pågående tur, se exempel (67).
Adrian redogör för den grafiska utformningen av ett elevvärderingsschema,
och Oskars yttrande: grö:n färg ((skratt)) (ref. 811–812) bidrar med visst
självständigt innehåll och tas upp av Adrian. Jag har dock kategoriserat
detta som en uppbackning då dess innehåll, även om det är nytt, fungerar
som en entusiasmerande, skämtsam sidokommentar och inte är något seriöst
förslag, jämför med exempel (56). Gränserna mellan turer och
uppbackningar har dock i vissa fall varit svåra att dra.

(67) Kommenterande uppbackning, möte C (ref. 810–812).

Adrian (ordf.) Oskar
810 sen här uppe står projektet ett ja då skulle man ha pl-

klarat delmål ett till fem då kryssar man i dom så (P)
så då

811 då (P) ja du med grö:n färg
812 färg det kan bli färgade å så vidare å ((skratt))

Uppbackningar som inleder tur räknas inte, då jag menar att dessa hör till
turen och inte signalerar perception, vilket enligt Green-Vänttinen (2001) är
uppbackningarnas övergripande funktion. Uppbackningar som följer
omedelbart på varandra utan att talaren som har turen hinner säga någonting
räknas endast en gång medan uppbackningar sagda med några sekunders
mellanrum så att talaren som har turen hinner säga några ord eller en fras
räknas som två eller fler.

(68) Uppbackningsrunda, möte D (ref. 1819–1826)

Agneta (ordf.) Ulrika
1819 eh kösystem jag tog inte upp nåra eh liksom detaljer

i det där utan
1820 vi kör enligt nä
1821 vad som stod vi kör
1822 nu (P)
1823 ja (P)
1824 ja (P)
1825 .m (P)
1826 m (P) det e bra

Uppbackningar kan i vissa fall användas som topikavslutare, och uppträder
då som en ”uppbackningsrunda” (Londen et al. 1991:73) där flera
uppbackningar sägs i en följd. Dessa uppbackningar sägs alltså för att visa
att ingen har något mer att säga, som ett slags preavslutningar (Schegloff &
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Sacks 1973), se exempel (68). Detta medför att det, särskilt vid turöver-
lämningar eller topikavslutningar kan förekomma kortare sekvenser med
utbyte av tredje- (och fjärde-) drag där ingen deltagare egentligen har ordet.
Jag har dock räknat dessa som uppbackningar.

I vissa fall har det varit svårt att avgöra om kortare yttranden av typen ja,
m ska kategoriseras som turer eller uppbackningar. Om de yttras som svar
på en föregående fråga kategoriseras de som turer, men om de inte föregås
av någon explicit begäran om respons utan bara uttrycker medhåll har de
kategoriserats som uppbackningar.

5.3.2.4 Emottagna uppbackningar, definition, avgränsningar,
problem
Trots att man ofta uppmärksammat uppbackningar i olika jämförelser
mellan manliga och kvinnliga talare, har man oftast fokuserat vem som ger
uppbackningarna men sällan vem som får dem. Jag har valt att undersöka
andel emottagna uppbackningar per tagna turer då jag menar att hur mycket
uppbackningar en person får när han eller hon talar kan sägas vara ett mått
på i vilken grad en deltagare agerar som sändare. Variabeln liknar här de tre
måtten på kvantitativ dominans, men skiljer sig från dessa då den mer
fokuserar på hur talarens bidrag emottas än på bidraget i sig, alltså i viss
mening på hur mycket stöd en talare har i sin roll som sändare.

Varje uppbackning attribueras till den talare, som den verkar avsedd att
backa upp. Ibland är det svårt att avgöra vem som är avsedd mottagare av
en uppbackning, särskilt i sekvenser där många talar på en gång eller tar ett
flertal kortare turer efter varandra. Då det inte går att avgöra entydigt vem
som är mottagare av en uppbackning har jag valt att attribuera den till den
som talat senast, om ingenting talar direkt emot detta. Det förekommer
också att flera personer levererar uppbackningar i en följd, varvid man kan
få känslan att de senare uppbackningarna också, utöver att backa upp
föregående talare, också backar upp föregående uppbackning. Detta har jag
dock inte beaktat vid analysen, utan uppbackningarna har alla attribuerats
till den som senast hade turen.

Vid uppbackningsrundor kan de uppbackningar som sägs av den som just
haft turen inte direkt attribueras till någon talare (om man inte tänker sig att
personen backar upp sig själv). I exempel (68) attribueras alltså Ulrikas
uppbackningar (ref. 1823 och 1825) Agneta eftersom hon senast hade turen,
medan Agnetas uppbackningar räknas bort då hon inte kan backa upp sig
själv. Dessa oattribuerade uppbackningar räknas bort från variabeln.
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5.3.3 Modell för jämförelser mellan gruppen kvinnor och
gruppen män
Gruppen kvinnor och gruppen män jämförs med avseende på förekomsten
av de presenterade variablerna (se avsnitt 5.3.1 till 5.3.2). Hypotesen som
ska testas är att gruppen män dominerar i samtalen mer än gruppen kvinnor.

Det undersökta materialet består av fem möten med sammanlagt 32
deltagare. Materialet kunde dock inte göras större då transkriptionen var
mycket tidskrävande. Att använda mindre delar ur ett större antal möten
hade kunnat vara ett alternativ, men då skulle undersökningens andra syfte
att beskriva mötesinteraktionen i stort omöjliggöras, vilket i sin tur hade
försvårat urvalet av variabler och tolkningen av resultaten, som båda till
viss del vilar på en förståelse av samtalen som verksamhetstyp. Då
materialet inte heller är något stickprov baserat på något slumpmässigt urval
kan resultaten inte helt oproblematiskt antas gälla även andra möten än de
undersökta. Vissa faktorer talar dock för att materialet är någorlunda
representativt. Mötena är representativa för interna arbetsmöten i så måtto
som de inte är arrangerade utan skulle ha hållits även om jag inte spelat in
dem, och att deltagarna ingår i arbetslag eller grupper som träffas regel-
bundet och att mötena alltså till viss del kan vara rutiniserade och invanda
för deltagarna, vilket minskar den påverkan inspelningen har gjort. För det
andra har jag inte kunnat styra insamlingen på något medvetet sätt, utan har
helt enkelt spelat in de möten jag fått tag i, vilket gör att urvalet på något
sätt ändå kan kallas slumpmässigt. Då jag inte dolt könsperspektivet kan det
dock misstänkas att de möten som spelats in är mer jämställda än möten i
allmänhet (se vidare kapitel 3). Jag menar inte att detta, om det stämmer,
skulle göra resultaten ointressanta, snarare tvärtom, då de små skillnader
som trots allt kan noteras då kan sägas vara än mer anmärkningsvärda.

Då materialet inte baseras på något slumpmässigt urval, är så pass litet
och uppvisar stora variationer, har ett ickeparametriskt signifikanstest
(Mann–Whitney U-test) använts.

Delmaterialen har olika omfång, både vad gäller mötenas längd och
deltagarantal, vilket försvårar en jämförelse mellan kvinnliga och manliga
deltagare. Dessutom talar man olika mycket under de olika mötena. Detta
innebär att deltagare i möten med mer samtalande skulle få större
genomslag än deltagare från möten med mindre samtalande vid en
jämförelse, och att deltagare från möten med färre antal deltagare skulle få
större genomslag än deltagare från möten med fler antal deltagare. Inte
heller kan man anta att antalet deltagare är exakt proportionellt mot
mängden samtal (även om det finns en ungefärlig överensstämmelse) så att
de två skillnaderna skulle ta ut varandra. För att kunna jämföra grupperna
kvinnor och män i de olika delmaterialen måste deltagarnas värden därför
normaliseras på något sätt.

Normaliseringen utgår från antagandet att deltagarna i en fullständigt
rättvis värld skulle bete sig likadant och exempelvis dela talarutrymmet
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exakt lika mellan sig eller ta lika långa turer. En talare i ett möte med tre
deltagare och en medelturlängd på 10 ord per tur bör ta 1/3 av alla turer
respektive 10 ord långa turer. För att få fram ett jämförbart värde ställs
därför varje deltagares uppmätta andel eller värde av en viss variabel i
relation till denna tänkta ideala fördelning, varvid en kvot, ofta med ett
värde nära 1, erhålles. För exemplet ovan skulle detta innebära att
deltagarens faktiska andel turer divideras med 1/3, och turlängd med
medelvärdet för turlängden. Denna kvot uttrycker alltså hur den enskilda
deltagaren förhåller sig till den rättvisa fördelningen. Ett värde under 1
betyder alltså att deltagaren tar mindre än den rättvisa fördelningen och ett
värde över 1 betyder att deltagaren tar mer än den rättvisa fördelningen. När
det gäller variabler som uttrycks som en kvot, vilket gäller variablerna
ord/tur, emottagna uppbackningar/tur och misslyckade turer/tagna turer har
normeringen utgått från medelvärdet av deltagarnas värde.

Då de värden som erhållits inte beror på mötets totala samtalsmängd eller
deltagarantal, möjliggörs statistiska jämförelser mellan de kvinnliga och de
manliga deltagarna i de olika mötena. Däremot kan de normaliserade
värdena inte användas för att jämföra hela möten med varandra, då
medelvärdet för varje möte alltid blir detsamma, d.v.s. 1. Jämförelsen utgår
alltså från deltagarna och inte från mötena.

Från jämförelsen har jag valt att ta bort ordförandena i alla mötena samt
tre deltagare från möte E, vilket dels beror på verksamhetsbaserade
asymmetrier, dels på egenskaper i de enskilda materialen. Då ordförandena
dominerar starkt i alla möten utövar deras värden oproportionerligt stor
påverkan på materialet. Det finns också verksamhetsbaserade skäl för att ta
bort dem ur jämförelsen. I den kommunikativa verksamhetstypen interna
arbetsmöten kan man säga att det finns två grundtyper av möjliga
dominansasymmetrier som jag här valt att kalla verksamhetsbaserade
asymmetrier och övriga asymmetrier.  Med verksamhetsbaserade
asymmetrier menar jag de symmetrier som baseras på verksamhetstypen
som sådan och bl.a. beror på den rollallokering som förekommer,
framförallt ordförandens roll. Ordföranden leder mötet och har också ansvar
för att det går rätt till (se bl.a. Johansson & Johansson 1977) och vi har sett
att detta också skapar vissa samtalsbaserade asymmetrier vad gäller ämnes-
introduktion och  fasövergångar m.m. (se kapitel 4) vilket leder till att
ordföranden har större interaktionell makt och kontroll över samtalet än
övriga deltagare. De verksamhetsbaserade asymmetrierna baseras alltså på
verksamhetstypen i sig men kan naturligtvis variera i styrka från möte till
möte, beroende på ordförandens och deltagarnas individualitet och grupp-
tillhörighet. Man skulle kunna undersöka huruvida kvinnliga ordförande ger
annorlunda språkliga asymmetriförhållanden än manliga ordförande, men
då materialet endast består av fem möten ledda av fyra olika ordförande
menar jag att jämförelsematerialet blir för litet för annat än försiktiga
iakttagelser.
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Med övriga asymmetrier menas de icke verksamhetsbaserade
asymmetrier som kan förekomma. Dessa kan vara av mer situationell och
övergående natur eller vara mer stabila, exempelvis baserade på klass eller
kön. Dessa asymmetrier beror inte på själva talsituationen utan på att en
individ eller en grupp individer har mer inflytande än andra i ett visst samtal
oberoende av samtalets verksamhetstyp, och det är eventuella asymmetrier
kopplade till kön som undersökningen är ute efter. För att renodla jäm-
förelsegrupperna och inte behöva ta hänsyn till deltagarnas eventuellt
verksamhetsberoende samtalsroller i resultatdiskussionen utesluts alltså
ordförandena ur jämförelsen.

Jag har också valt att ta bort den sekreterare som förekommer i möte E då
hon inte har någon funktion i arbetsgruppen (till skillnad från de protokoll-
skrivande deltagarna i möte A och D) vilket gör det problematiskt att
jämföra henne med de övriga deltagarna.

Också de två deltagare i möte E som inte är med under hela mötet har
tagits bort från jämförelserna då de inte kan sägas ha rätt till en hel andel av
den rättvisa fördelningen av talarutrymmet som jämförelsen utgår ifrån.
Under den tid de är närvarande får de oproportionerligt stort samtals-
utrymme då de tillkallats just för att informera om en enskild sakfråga och
lämnar mötet då detta är färdigt, vilket också gör dem olämpliga i
materialet. Dessa deltagares bidrag till samtalet tas därmed bort ur beräk-
ningen.

Vissa beräkningar och allmänna iakttagelser kommer dock att göras
utifrån alla deltagare, d.v.s. inkluderat ordförandena i alla mötena, sekrete-
rare och tillfälliga deltagare i möte E.

5.4 Resultat
De inledande, allmänna iakttagelserna för varje variabel bygger på hela
materialet med alla deltagare och i de fall normaliserade värden anges, är
alla deltagare också inräknade i dessa. I jämförelserna mellan gruppen
kvinnor och gruppen män är dock ordföranden i alla mötena, sekreteraren
och de två tillfälliga deltagarna i möte E borträknade och normaliserade
värden uträknade på det sätt som angivits ovan i avsnitt 5.3.3.

5.4.1 Ord
Bland deltagarna finns stor variation. Medeltalet ord per individ är 2 794,
och varierar från endast tre (sekreteraren i möte E) till 7 183 (ordföranden i
möte A). I hela materialet räknades totalt 89 421 ord, se tabell 5. Vi kan se
att de fem delmaterialen skiljer sig ganska mycket från varandra vad gäller
ordantalet. Möte A har det minsta antalet ord, knappt 13 000, och möte C
och D har de flesta, dryga 20 000.
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Tabell 5. Antal ord och antal ord per minut i de fem delmaterialen

A B C D E Total/medel
Ord 12744 16599 20175 20326 19577 89421
Ord/minut 175 205 224 194 154 188

Antalet ord i varje möte beror inte helt på mötenas respektive längd utan
också på att den genomsnittliga talhastigheten skiljer sig åt mellan
delmaterialen. I tabell 5 ser vi att möte E är det möte där man talar
långsammast, med i genomsnitt 154 ord per minut, vilket förklarar varför
detta möte inte hade flest antal ord som annars varit väntat utifrån dess
längd. I möte C talar deltagarna snabbast, med 224 ord per minut.

Ordföranden har många ord i alla fem delmaterialen. I tabell 6 redovisas
bland annat hur ordförandens andel ord fördelar sig i delmaterialen.
Ordförandena har normaliserade värden på nästan två i två möten och över
två i tre möten. Ordföranderollen verkar höra samman med att säga mycket,
vilket stärker antagandet att variabeln mäter dominans.

Tabell 6. Ordförandens andel ord, turer och antal ord per tur, normaliserade
värden

A B C D E Medel
Ord 2,25 1,59 1,80 2,60 2,59 2,17
Turer 1,59 1,45 1,30 2,56 2,96 1,97
Ord/tur 1,88 1,11 1,53 1,00 1,31 1,36

Om vi jämför andelen ord för kvinnliga och manliga deltagare i de fem
delmaterialen, ser vi att kvinnorna har det högre normaliserade värdet i alla
möten förutom i möte C, se tabell 7. Också räknat på hela materialet står
kvinnorna för den större andelen. Detta går emot det förväntade resultatet,
som hade varit att männen hade den större andelen ord. Skillnaden mellan
de normaliserade värdena är 0,22, men är inte statistiskt signifikant på 0,05-
nivån.

Tabell 7. Medelvärdet för andel ord för kvinnorna respektive männen i varje
möte samt för totala antalet kvinnor respektive män, normaliserade värden

A B C D E Medel
Kvinnor 1,99 1,00 0,82 1,41 1,16 1,13
Män 0,51 0,87 1,18 0,93 0,77 0,91

Analysen visade alltså ingen statistiskt signifikant skillnad mellan
grupperna vad gäller hur många ord man säger på mötena. Detta är
intressant eftersom det går emot den tidigare forskning som visat att
männen ofta har den större andelen ord (James & Drakich 1993).
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5.4.2 Turer
Medeltalet turer per individ är 137 och också denna variabel har stor
variation, från inga turer alls (sekreteraren i möte E) till 414 (ordföranden i
möte D). I hela materialet räknades totalt 4 378 turer, se tabell 8. Mötena
skiljer sig ganska kraftigt åt vad gäller turinnehållet, med möte A som har
endast 449 turer medan möte C och D har över 1 200 turer var.

Tabell 8. Antal turer och antal ord per tur i de fem delmaterialen

A B C D E Total/ medel
Turer 449 668 1206 1293 762 4378
Ord/tur 27 23 15 15 24 19

Ordförandena tar alla många turer, se tabell 6. Ordföranden har
normaliserade värden på över 1 i alla delmaterialen och över två i två
delmaterial, vilket stärker att variabeln antal turer mäter dominans.

Jämförs grupperna kvinnor och grupperna män ser vi att kvinnorna har
högre normaliserade värden i alla möten förutom i möte C, se tabell 9.
Räknat på hela materialet har kvinnorna det högre värdet, och skillnaden
mellan grupperna är 0,19. Detta går emot det förväntade resultatet som hade
varit att gruppen män hade haft det högre värdet. Skillnaden är dock inte
statistiskt signifikant på 0,05-nivån.

Tabell 9. Medelvärdet för andel turer för kvinnorna respektive männen i varje
möte samt för totala antalet kvinnor respektive män, normaliserade värden

A B C D E Medel
Kvinnor 1,59 1,08 0,93 1,08 1,17 1,11
Män 0,70 0,85 1,07 0,99 0,75 0,92

Analysen visade alltså ingen statistiskt signifikant skillnad mellan
grupperna vad gäller hur många turer männen och kvinnorna tar på mötena.
Detta stöder den forskning som visat att kvinnor och män tar lika många
turer (James & Drakich 1993).

5.4.3 Ord per tur
Medelvärdet för antal ord per tur är 19 i materialet, se tabell 8. Också dessa
siffror varierar mellan materialen. I möte C och D är medeltalet endast 15
ord per tur medan det i möte A är 27 ord per tur. Kopplas detta till
resultaten för ord och turer, verkar det alltså att turerna blir längre, ju
mindre mötena är, då möte A, som haft lägst antal ord och turer, också har
längst turer, medan möte C och D, som haft flest antal ord och turer, har
kortast turer. Detta motsägs dock av möte E som näst C och D hade flest
ord och turer, men som trots detta har näst längst turer.
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Medeltalet för antalet ord per tur kan jämföras med andra
undersökningar. De av Nordenstam (1987) undersökta dyadiska privat-
samtalen hade i medeltal 10 ord per replik, och de av Kahlin (2000)
undersökta universitetsseminarierna  hade en turlängd på 40–50 ord per tur.
De interna arbetsmötena intar alltså en mellanställning vad gäller turlängd.
Den individuella variationen är dock stor. Kortast turer har en deltagare
med sekreterarfunktion i möte A med drygt sex ord per tur, och de längsta
turerna har en av de tillfälliga deltagarna i möte E, med 56 ord per tur.

Ordföranden tar långa turer i nästan alla materialen, se tabell 6, då han
eller hon har normaliserade värden över 1 i alla materialen förutom i möte
D, vilket styrker att variabeln mäter dominans i samtal.

Jämförs gruppen kvinnor med gruppen män ser vi att männen har större
värde i två möten, kvinnorna större värden i två möten och kvinnorna och
männen lika stort värde i ett möte, se tabell 10. Skillnaden sett på hela
materialet visar att kvinnorna tar något längre turer. Skillnaden är dock inte
särskilt stor, endast 0,04, och är inte signifikant på 0,05-nivån.

Tabell 10. Medelvärdet för antal ord per tur för kvinnorna respektive männen i
varje möte samt för totala antalet kvinnor respektive män, normaliserade värden

A B C D E Medel
Kvinnor 1,56 0,91 0,86 1,28 1,00 1,02
Män 0,72 1,17 1,14 0,95 1,00 0,98

Analysen visade alltså att det inte var någon statistiskt signifikant skillnad i
turlängd mellan grupperna kvinnor och män. Detta går emot tidigare
forskning som menat att en del av skillnaden mellan mäns och kvinnors
talmängd beror på att män generellt sätt producerar längre yttranden (James
& Drakich 1993).

5.4.4 Turer som uppmanar till respons
Medeltalet för andel turer som uppmanar till respons var för deltagarna 34,
men varierade från inga alls (sekreteraren i möte E) till 133 (ordföranden i
möte D). I hela materialet räknades 1 082 turer som innehöll en uppmaning
till respons, se tabell 11, i genomsnitt ungefär var fjärde tur. Möte A
innehöll det minsta antalet turer med uppmaning till respons, 122 stycken,
medan möte C och D innehöll de största antalen, med 310 respektive 312
stycken, se tabell 11.

 Tabell 11. Antal turer som innehåller uppmaningar till respons för varje möte
och ordförandens andel som normaliserat värde.

A B C D E Total/medel
Antal 122 149 310 312 189 1082
Ordf. andel 1,31 1,48 1,38 3,12 2,71 2,06
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Ordförandena har ett normaliserat värde på väl över 1 i alla fem mötena,
och över 3 i möte D, vilket styrker antagandet att variabeln kan mäta
interaktionell dominans.

Kvinnorna har de högsta värdena i alla mötena förutom ett (se tabell 12).
Endast i möte D dominerar männen. I hela materialet var skillnaden ganska
stor, 0,37, och den är också statistiskt signifikant på 0,05-nivån.

Tabell 12. Medelvärdet för andel turer som uppmanar till respons för kvinnorna
respektive männen i varje möte samt för totala antalet kvinnor respektive män,
normaliserade värden

A B C D E Medel
Kvinnor 1,61 1,36 1,15 0,59 1,27 1,22
Män 0,70 0,29 0,85 1,07 0,59 0,84

Analysen visar alltså att gruppen kvinnor har en statistiskt signifikant högre
andel turer som uppmanar till respons. Resultatet går emot det förväntade
resultatet att männen skulle haft den högre andelen turer.

5.4.5 Misslyckade turer
Medeltalet för andelen misslyckade turer är nio procent, och varierar mellan
0% (deltagande sekreterare i möte A och sekreterare i möte E) och 27%
(deltagare i möte C), och de flesta har ett värde på 5–13%. I hela materialet
räknades totalt 386 misslyckade turer, vilket utgör drygt 8% av totala
antalet turer, se tabell 13.  Möte A hade det minsta antalet, 27 stycken, och
möte C det största antalet, 134 stycken. Då deltagarna talar olika mycket
och detta också bör påverka antalet misslyckade turer visas variabeln som
antal misslyckade turer per sagda (lyckade) turer. Vi ser då att man under
möte B och C har störst andel misslyckade turer med över tio procent och
möte A och D har minst andel med sex procent vardera.

Tabell 13. Andelen misslyckade turer per tur för varje möte och ordförandens
andel som normaliserat värde.

A B C D E Medel
Andel, % 6 12 11 6 8 9
Ordf. andel 0,79 0,59 0,55 0,85 0,60 0,68

Alla ordförandena har bland de lägre siffrorna i varje möte, och har i inget
möte över 7% misslyckade turer. Också vad gäller de normaliserade
värdena har ordföranden en låg andel misslyckade turer, i inget fall över ett,
se tabell 13. Detta visar att ordföranden, trots att han eller hon talar mycket,
inte har en motsvarande mängd misslyckade turer, och styrker antagandet
att variabeln kan användas för att mäta i hur hög grad en deltagare är
dominerad.
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Kvinnorna har den högre andelen misslyckade turer i alla mötena utom i
möte D (se tabell 14). Skillnaden är störst i möte A och minst i möte D, där
det är kvinnorna som har det lägre värdet. Räknat över hela materialet är
skillnaden 0,46. Skillnaden är statistiskt signifikant på 0,05-nivån.

Tabell 14. Medelvärdet för andel misslyckade turer per lyckade turer för
kvinnorna respektive männen i varje möte samt för totala antalet kvinnor
respektive män, normaliserade värden

A B C D E Medel
Kvinnor 1,95 1,09 1,33 0,99 1,19 1,27
Män 0,53 0,81 0,67 1,00 0,72 0,81

Analysen visade alltså att gruppen kvinnor har en statistiskt signifikant
större andel misslyckade turer, ett resultat som bekräftar hypotesen.

5.4.6 Givna uppbackningar
Medelantalet givna uppbackningar per individ är 99, och varierar från
endast två (sekreteraren i möte E) till hela 284 (ordföranden i möte D). I
materialet räknades till totalt 3179 givna uppbackningar, och dessa
fördelade sig på de fem delmaterialen som tabell 15 visar. Vi ser att möte A,
som också är det kortaste mötet mätt både i tid och i talmängd (antal ord
och turer) har minst antal uppbackningar, medan möte B, som varken är
särskilt långt eller särskilt ord- och turrikt är det möte som har de flesta
uppbackningarna, mätt i absoluta tal.

Tabell 15. Givna uppbackningar per möte i absoluta tal, per tur och ord

A B C D E Total/medel
Antal 418 773 609 651 728 3179
Per tur 0,93 1,16 0,50 0,50 0,96 0,73
Per ord 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04

Relateras uppbackningarna till turer och ord blir förhållandet mellan mötena
något annorlunda. Sett som antal uppbackningar per tur har möte C och D
låga siffror medan möte B har högst siffror. Sett som antal uppbackningar
per ord har A, C och D minst andel uppbackningar och möte B flest, men
alla ligger kring 3–5% av antalet ord. De av Green-Vänttinen (2001)
undersökta samtalen ger siffror i ungefär samma storleksordning, och att de
två möten som ingår i hennes material har just mellan 3 och 4 %
uppbackningar.

Det verkar finnas en viss tendens att uppbackningarnas antal är omvänt
proportionellt mot antalet deltagare, så att möten med få deltagare har fler
uppbackningar än möten med många deltagare. Orsakerna till skillnaderna
kan delvis vara inspelningstekniska, dels då deltagarna i möten med få
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deltagare kommer närmare mikrofonerna än deltagarna i möten med många
deltagare, dels då mötena A och C, som båda har låga värden, spelades in
med endast en mikrofon till skillnad från de andra mötena som spelades in
med två. Förutom dessa orsaker kan det också tänkas att gruppstorleken
påverkar när och om uppbackningar ges, så att uppbackningar ges oftare ju
färre deltagare ett samtal har. Uppbackning kan också ges med blickar,
nickningar etc., och kanske är det så att deltagare i större grupper hellre
använder sådana uppbackningar än verbala motsvarigheter.

Tabell 16. Ordförandens andel givna och emottagna uppbackningar,
normaliserade värden

A B C D E Medel
Givna 1,36 1,29 1,05 3,49 1,77 1,79
Emottagna 1,47 0,99 1,45 0,69 1,28 1,18

Ordföranden ger i alla möten en ganska hög andel uppbackningar då det
normaliserade värdet överstiger 1 för alla fem mötena, och i möte D till och
med överstiger 3 (se tabell 16), vilket visar att ordförandens roll också
innebär att ge stöd i form av uppbackningar åt de övriga deltagarna när de
talar. Det höga värdet för ordföranden i möte D kan förklaras med att mötet
i stort går ut på att deltagarna rapporterar till ordföranden om sina
respektive arbetsområden, varför det inte är konstigt att ordföranden ger
mycket uppbackningar. Att ordföranden har en hög andel uppbackningar
indikerar att variabeln kan vara problematisk att använda som ett absolut
mått på i hur hög grad en deltagare är dominerad.

Tabell 17. Medelvärdet för antal givna uppbackningar för kvinnorna respektive
männen i varje möte samt för totala antalet kvinnor respektive män,
normaliserade värden

A B C D E Medel
Kvinnor 1,16 1,01 1,00 2,27 1,27 1,23
Män 0,92 0,99 1,00 0,79 0,59 0,84

Gruppen kvinnor ger de flesta uppbackningarna i alla möten förutom i möte
C, där kvinnor och män ger lika stor andel uppbackningar, se tabell 17.
Räknat på hela materialet har kvinnorna ett värde på 1,23 och männen 0,84.
Detta ger en skillnad på 0,39, en relativt stor skillnad som är statistiskt
signifikant på 0,05-nivån.

Resultatet visar alltså att kvinnorna ger statistiskt signifikant fler
uppbackningar, vilket går i linje med hypotesen och stöder tidigare
undersökningar som funnit att kvinnor använder uppbackningar mer än män
även i flerpartssamtal (se Londen et al. 1991, Holmes 1995, Green-
Vänttinen 2001).
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I avsnitt 5.3.2.3 diskuterades huruvida kvinnor och män använder
uppbackningar på olika sätt. Vid genomlyssning och kategorisering av
materialet har jag dock inte fått några indikationer på att kvinnornas
uppbackningar endast är stödjande medan männens uppbackningar
fungerade dominant som i Fishmans (1983) undersökning.

5.4.7 Emottagna uppbackningar
Medeltalet för antalet emottagna uppbackningar per individ är 86 och den
individuella variationen är stor, från inga alls (sekreteraren i möte E) upp till
298 (ordföranden i möte E). I hela materialet räknades till 3 130 emottagna
uppbackningar (antalet är något lägre än de givna uppbackningarna då de
uppbackningar som inte säkert kunde attribueras någon talare tagits bort), se
tabell 18. Möte A har det minsta antalet och möte B har det högsta antalet
emottagna uppbackningar.

Tabell 18. Emottagna uppbackningar per möte i absoluta tal

A B C D E Total
Antal 416 758 602 632 722 3130

I tre av mötena har ordföranden ett normaliserat värde över 1 och i två ett
värde under 1 (se tabell 16). Medelvärdet blir 1,18, vilket kan ses som ett
svagt stöd för att variabeln kan mäta dominans i samtal.

Gruppen kvinnor får störst andel uppbackningar per tagna turer i 3 möten
och männen flest i 2 möten, se tabell 19. Sett på hela materialet får
kvinnorna något fler uppbackningar men skillnaden är mycket liten (0,03),
och inte statistiskt signifikant.

Analysen visade alltså att det inte fanns någon statistiskt signifikant
skillnad mellan grupperna vad gällde hur många uppbackningar de fick,
vilket går emot det förväntade resultatet.

Tabell 19. Medelvärdet för andel emottagna uppbackningar per tagna turer för
kvinnorna respektive männen i varje möte samt för totala antalet kvinnor
respektive män, normaliserade värden

A B C D E Medel
Kvinnor 1,94 0,76 0,78 1,14 1,08 1,02
Män 0,53 1,48 1,22 0,98 0,88 0,99

Ordföranden ger många uppbackningar (se avsnitt 5.4.5) och ser vi på
deltagare för deltagare så kan man också konstatera att de flesta får en
mycket hög andel av sina uppbackningar från just ordföranden. Då vi kan
anta att ordförandens uppbackningar är interaktionellt viktiga (då det är han
eller hon som leder och dominerar mötet på olika sätt), skulle det kunna
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vara intressant att se om ordföranden ger någotdera könet mer
uppbackningar än det andra. Jag har dock inte studerat detta vidare.

5.4.8 Ordförandens roll
I kapitel 4 undersöktes bl.a. ordförandens roll i de interna arbetsmötena.
Analyserna visade att ordföranden hade en nyckelroll för realiseringen av
samtalen, då det var han eller hon som hade det övergripande ansvaret för
samtalen och hanterade mötenas övergripande organisation och ämnes-
hantering. Även om turtagningen för det mesta verkade styras av
turtagningsreglerna för vardagliga samtal i de undersökta mötena kunde
ordföranden i vissa fall fördela ordet och verkade också ha ett under-
liggande ansvar för turtagningen i de fall denna inte fungerade.

Då ordföranden har en så pass viktig roll i mötena kan det vara intressant
att undersöka om ordföranden på något sätt spelar roll för variablernas
fördelning i materialet. Genom att jämföra deltagare med samma kön som
ordföranden med deltagare med motsatt kön som ordföranden vill jag se om
ordförandens kön på något sätt spelar roll för en deltagares möjligheter att
komma till tals och styra interaktionen.

Analysen visade att det fanns skillnader för alla variabler. Variabler där
deltagare med samma kön som ordföranden har högre andel av den
undersökta variabeln var andel ord, andel turer, ord per tur, givna upp-
backningar och emottagna uppbackningar, se tabell 20. För turer som
uppmanar till respons och misslyckade turer var det deltagare av motsatt
kön som hade det högre värdet, se tabell 20.

Tabell 20. Medelvärdet för variablerna för deltagare med samma respektive
motsatt kön som ordföranden, normaliserade värden

Variabel Samma kön Motsatt kön
Ord 1,17 0,90
Turer 1,06 0,97
Ord/tur 1,12 0,93
Turer som uppmanar till
respons

0,96 1,02

Givna uppbackningar 1,07 0,96
Emottagna uppbackningar 1,11 0,93
Misslyckade turer 0,95 1,03

Deltagare av samma kön som ordföranden tenderar alltså att dominera över
deltagare av motsatt kön som ordföranden vad gäller alla variabler förutom
turer som uppmanar till respons och givna uppbackningar. Detta är
intressant, då det skulle indikera att deltagare med samma kön som
ordföranden av någon anledning har större möjlighet att komma till tals och
styra i interaktionen än deltagare av motsatt kön som ordföranden. Ingen av



117

skillnaderna var dock statistiskt signifikant på 0,05-nivån och resultatet kan
inte ses annat än som en intressant tendens.

Undersökningar som funnit stora skillnader framförallt vad gäller
kvantitativ dominans mellan kvinnor och män har också varit sådana där det
funnits någon som fördelat ordet, som klassrumsinteraktion och seminarier
(Einarsson & Hultman 1984, Molloy 1991, Gunnarsson 1995b, 1997).
Edelsky ([1981] 1993) har visat att kvinnor och män talade lika mycket i
samtalssekvenser med frekventa turbyten och mer överlappande tal, medan
männen talade mer i sekvenser där en deltagare talade i taget. Kan
turtagningen ha något att göra med grupperna kvinnors och mäns
deltagande i samtalen, så att samtal där ordföranden fördelar ordet och en
deltagare talar i taget främjar gruppen mäns deltagande på gruppen kvinnors
bekostnad?

Tabell 21. Jämförelse mellan sekvens med turallokering och hela mötet för alla
variablerna

Variabel Skillnad
Ord Mannen högre andel, kvinnorna lägre
Turer Mannen lägre andel, kvinnorna högre
Ord/tur Mannen och en kvinna högre andel
Turer som uppmanar till respons En kvinna högre andel
Misslyckade turer Mannen högre andel
Givna uppbackningar Alla lägre andel
Emottagna uppbackningar Mannen högre andel

Turtagningen i de undersökta mötena är relativt fri då ordförandena endast
undantagsvis fördelar ordet. Ett undantag utgör möte B, där deltagarna i tur
och ordning får berätta om vad de gjort sedan sist. För att undersöka om
ordförandens turallokering påverkade kvinnornas och den enda deltagande
mannens bidrag till samtalet gjordes en mindre delstudie på denna del av
mötet. Studien omfattar endast tre deltagare, två kvinnor och en man, och en
kortare del av ett möte, varför resultaten får ses som mycket tentativa.
Deltagarnas procentuella andel av varje variabel i hela mötet jämfördes med
sekvensen, för att se om mannen fick högre värden än kvinnorna för de
variabler som antas mäta dominans och lägre värden än kvinnorna för de
variabler som antas mäta underordning, vilket skulle vara fallet om
turallokeringen skulle gynna män mer än kvinnor.

Endast till viss del kan man se att mannen främjas av turallokeringen, se
tabell 21. Han säger fler ord i sekvensen medan kvinnorna säger färre, och
får fler uppbackningar medan kvinnorna får färre. Däremot går resultatet
emot hypotesen då mannen tar en lägre andel turer i sekvensen än i mötet i
stort, medan kvinnorna tar en större andel, och att mannen har en större
andel misslyckade turer i sekvensen än i mötet medan kvinnorna har en
lägre andel. För de övriga variablerna finns det inga entydiga skillnader
mellan mannen och de två kvinnorna alls. Det går alltså inte att säga att
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ordförandens turallokering gynnar mannen överlag i den undersökta
sekvensen.

5.5 Sammanfattande diskussion
Undersökningen utgick från att den hierarkiska organisationen av kvinnor
och män i samhället är resultatet av en process och skapas i interaktionen
mellan människor. Utifrån detta har kvinnor och män olika tillgång och
förhållande till språket (Cameron 1992a, Graddol & Swann 1992, Weedon
1987, Wodak 2001). Frågan som ställdes i inledningen till kapitlet var om
kvinnorna och männen deltog på samma villkor i de undersökta interna
arbetsmötena eller om en under- och överordning skapades med språkliga
medel. Hypotesen som ställdes upp var att gruppen män skulle dominera i
samtalen jämfört med gruppen kvinnor.

Undersökningen visade på många metodiska problem då dominans inte
är något entydigt fenomen och man kan dominera på en mängd sätt i olika
typer av samtal. Sju variabler som antogs kunna mäta dominans i de interna
arbetsmötena valdes ut. I kapitel 4 visades att ordförandena hade det
övergripande ansvaret för mötessamtalet och utan användande av formalia
hanterade bland annat mötenas öppningar, avslutningar och övergångar från
ett ärende till ett annat. Ordförandenas dominans var synlig även i den
kvantitativa undersökningen i föreliggande kapitel. Någon statistisk jäm-
förelse gjordes inte men ordförandena hade genomgående höga värden för
fyra av fem variabler som antogs mäta dominans och låga värden för den
ena av de två variabler som antogs mäta underordning.

Några sådana tydliga resultat gav inte jämförelsen mellan kvinnor och
män i de interna arbetsmötena. Ingen av de tre variablerna för kvantitativ
dominans gav några statistiska skillnader, och resultatet stöder alltså inte de
undersökningar som visat att män talar mer i olika typer av
samtalskontexter. Den skrämmande kvantitativa skillnad som visats mellan
pojkar och flickor i skolvärlden (Einarsson & Hultman 1984, Molloy 1991)
finns alltså inte här. Inte heller de mindre skillnader som hittats i
forskarseminarier (Gunnarsson 1995b, 1997), i TV (Strand 1989, 1991,
1995), eller på arbetsplatser (Kendall & Tannen 1997) har någon
motsvarighet i mitt material. Däremot stöder resultatet undersökningar som
visat att kvinnor och män tar lika många turer (James & Drakich 1993).

Inte heller variabeln emottagna uppbackningar gav några statistiskt
signifikanta skillnader, vilket är intressant då det indikerar att gruppen
kvinnor och gruppen män inte skiljer sig åt vad gäller vilket stöd de får i
samtalet (men motsägs av resultatet av variabeln misslyckade turer).

För tre variabler fann undersökningen statistiskt signifikanta skillnader
mellan grupperna. Vad gällde variabeln andel turer som uppmanar till
respons hade kvinnorna den statistiskt signifikant större andelen. Även om
variabelns lämplighet som mått på dominans till viss del kan diskuteras (se
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avsnitt 5.3.2.1) mäter den ändå vilken påverkan som en deltagare gör på den
lokala samtalskontexten, exempelvis genom att ställa frågor och få de andra
att producera relevanta svar. Resultatet gick sålunda emot hypotesen att
männen skulle dominera, och visade att kvinnorna som grupp påverkade
den lokala samtalskontexten mer än männen som grupp.

Den andra variabeln var andel misslyckade turer, där gruppen kvinnor
hade den statistiskt signifikant största andelen. Detta skulle kunna tolkas
som att det finns fler osäkra talare bland gruppen kvinnor än gruppen män.
Detta emotsägs av att kvinnorna är jämställda männen vad gäller kvantitativ
dominans och styr samtalen med hjälp av turer som uppmanar till respons i
högre grad än männen. Kan det vara så att den kvantitativa jämställdheten
mellan grupperna beror på att kvinnorna måste kämpa hårt för att bli hörda,
med en stor andel misslyckade turer som följd? Möjligen kan resultatet
förstås som en effekt av att mäns och kvinnors språkliga bidrag värderas
och bemöts olika (Kramarae 1981, Molloy 1991, Aries 1997, Cameron
1997).

Den tredje variabeln som gav en statistiskt signifikant skillnad mellan
grupperna var givna uppbackningar, där gruppen kvinnor gav mer
uppbackningar än gruppen män. Resultatet stöder tidigare forskning
(Fishman 1983, Nordenstam 1987, Londen et al. 1991, Holmes 1995,
Green-Vänttinen 2001). Detta skulle kunna förstås som ett tecken på
kvinnors relativa underordning genom att de måste använda mer kraft och
energi på s.k. face-work än män. Det kan också kopplas till tanken om
arbetsdelning och att kvinnor utifrån detta förväntas göra mer av det
stödjande och samtalsunderlättande arbetet i samtal (Fishman 1983,
Graddol & Swann 1992). Tolkningen av variabelns betydelse är inte helt
entydig, då uppbackningar i flerpartssamtal som interna arbetsmöten också
kan vara ett tecken på att deltagaren är insatt och engagerad snarare än
dominerad. Det är dock svårt att argumentera för att kvinnorna som grupp
skulle vara mer insatta i de ärenden som kommer upp på mötena än männen
som grupp. Däremot kan det faktum att gruppen kvinnor hade en större
mängd turer som uppmanade till respons måhända delvis förklara också den
större mängden uppbackningar, då det är troligt att en deltagare som ställer
en fråga, som är en vanlig typ av responsuppmanande tur, också är den
deltagare som backar upp under svaret.

Ett sätt att förstå resultatet att kvinnorna och männen var kvantitativt och
delvis kvalitativt jämställda och att de skillnader som fanns inte var särskilt
stora, är att materialet indikerar att könsordningen är upphävd i Sverige. Jag
tror inte det. Kvinnor är fortfarande, framförallt ekonomiskt men också
socialt och psykologiskt, underordnade män i det svenska samhället (se
kapitel 1). En undersökning som kan vara värd att ta upp i anslutning till
detta är Bierbachs (1997) undersökning av politiska möten i Spanien.
Kvinnorna i Bierbachs material dominerade vad gällde taltid och turer. Att
kvinnor kan komma till tals i officiella samtalskontexter också i ett
könsrollskonservativt land som Spanien kan tolkas som att könsordningen
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inte behöver ge omedelbart utslag i mikrostrukturen och omvänt att
könsordningen inte förändras bara för att det förekommer situationer där
den inte ger tydliga mönster. Att gruppen män inte entydigt dominerar
gruppen kvinnor i de undersökta arbetsmötena är visserligen positivt (och
kan kanske bidra till en förändring på sikt), men inget säkert tecken på en
förändring i stort.

Bierbach (1997) anför en rad kontextuella faktorer som hon menar bidrar
till att underlätta kvinnors deltagande i samtal, som exempelvis att
deltagarna känner varandra och har träffats förut och att samtalen rör sådant
alla känner till och är berörda av. Varför detta skulle gynna kvinnors
deltagande mer än det gynnar männens, diskuterar dock inte Bierbach,
vilket är en svaghet då kön aldrig kan ses som en förklaring i sig (Cameron
1992a). Faktorer som jag menar kan förklara resultatet i föreliggande
undersökning är det svenska jämställdhetsidealet, den låga graden av
formalitet och den statusmässiga likheten mellan deltagarna.

I avsnitt 3.1 diskuterades huruvida ordförandens positiva inställning till
frågor om kön och jämställdhet och deltagarnas eventuella försök att
anpassa sig under samtalen kunde tänkas ha påverkat hur deltagarna
agerade under samtalen. Kan det vara så att de möten som spelades in kan
sägas ha kommit till i ett slags jämställdhetskontext, på så vis att deltagarna
utifrån att de visste att undersökningen hade ett könsperspektiv, kan ha
försökt skapa ett samtal utan några tydliga dominansasymmetrier? Att
anpassa hur mycket man talar kanske ligger nära till hands om man vill att
alla ska delta på lika villkor, men att manipulera hur mycket uppbackningar
man ger och vilka yttranden man lyssnar på, kanske inte faller en in lika
lätt? De skillnader i kvalitativ dominans som då förekommer i materialet
skulle därför kunna ses som tecken på hur vi kan anpassa vårt beteende efter
jämställdhetsidealen på de punkter där vi är medvetna, som hur mycket vi
pratar, men att maktasymmetrierna kommer fram på de punkter där vi ännu
inte är medvetna, som hur mycket samtalsstöd vi ger eller vem vi lyssnar
på.

En andra förklaring kan vara mötenas låga grad av formalitet. I kapitel 4
visades att de undersökta mötena var relativt informellt hållna, och i
inledningen till föreliggande undersökning ställdes frågan om detta dolde
dominansasymmetrier mellan grupperna kvinnor och män, utifrån
Faircloughs (1992:201–207) tes att maktasymmetrier snarare döljs än
försvinner när formella samtal av olika typ mer och mer liknar informella
vardagliga samtal. Då resultaten inte visade några tydliga dominans-
asymmetrier fick denna hypotes inget stöd. James & Drakich (1993) menar
tvärtom att ju mer formell situation, desto större manlig dominans.
Resultatet skulle då kunna förklaras utifrån samtalens låga grad av
formalitet. Förklaringen till detta är inte att kvinnor inte kan hantera ett
formellt mötes regelverk lika bra som män, utan att samtalstyper kan vara
könsmärkta. Det formella samtalet kan vara manligt könsmärkt på liknande
sätt som exempelvis samtalsgenren skvaller är kvinnligt könsmärkt
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(Nordenstam 1998). Uppdelningen av samtalstyperna är inte slumpmässig.
Formella samtal är manligt könsmärkta då det är på formella möten viktiga
beslut tas, män historiskt sett har innehaft makten och det därför varit män
som fått delta i dem.

Deltagarnas statusmässiga likhet kan också förklara resultaten.
Deltagarna i de inspelade mötena ingick i relativt homogena arbetsgrupper
utan stora statusskillnader. De kvinnor och de män som ingår i grupperna är
alltså på relativt likställd nivå, kompetens- och statusmässigt. Då kön ofta
samvarierar med status, och det oftare är män som har hög status i vårt
samhälle, kan den relativa likheten mellan grupperna kvinnor och män i de
undersökta interna arbetsmötena visa på en skenbar jämställdhet som inte
gäller på samhällets makronivå.

Om mötenas informella karaktär och den statusmässiga likheten mellan
deltagarna kan antas befrämja kvinnors möjligheter att göra sig hörda på
samma villkor som männen, bör man då uppmuntra arbetsplatser att
använda sig av denna mötesform för att främja jämställdheten? Eller är det
snarare så att graden av formalitet på ett möte samtidigt indikerar hur viktigt
ett samtal är, så att informella arbetsmöten mellan jämlikar inte är viktiga
och att kvinnors deltagande i dessa inte kommer bidra till någon större
förändring då det är i andra och mer formella möten som makten fördelas
och de viktiga besluten tas? Och hur ska vi förstå resultatet att kvinnorna
hade en högre andel misslyckade turer och gav mer uppbackningar? Att de
måste kämpa hårdare för att höras lika mycket som männen och att de
förväntas ge mer samtalsstöd? Frågor som dessa är viktiga att ta ställning
till om man vill försöka förändra maktstrukturer, och visar att det sällan
finns några enkla åtgärder.

Analysen av de fem delmaterialen visade alltså att kvinnorna och männen
delade samtalsrummet lika mellan sig och att kvinnorna styrde samtalet
något mer än männen med hjälp av turer som uppmanade till respons.
Samtidigt hade kvinnorna fler misslyckade turer och gav fler upp-
backningar. Någon genomgående över- och underordning av grupperna
kvinnor och män med avseende på de undersökta variablerna kunde inte ses
och resultatet stöder inte hypotesen att könsordningen skulle reproduceras
med dominansasymmetrier mellan grupperna kvinnor och män i de
undersökta interna arbetsmötena. Resultatet visar att mäns strukturella makt
över kvinnor inte automatiskt och tydligt ger upphov till entydiga
dominansasymmetrier mellan kvinnor och män i varje givet samtal, och kan
kopplas till Eckerts (1998) och Scheuers (1999) kritik av att kön ses som en
oberoende variabel. Könstillhörighet är ingenting som resulterar i vissa
statiska skillnader i språkligt beteende.

Forskning som söker efter skillnader mellan kvinnor och män riskerar
alltid att bidra till övergeneraliseringar och polariseringar (Cameron 1995a,
Strand 1996, Aries 1997), vilket snarare kan motverka än bidra till
forskningens syfte att ifrågasätta könsstrukturer. Därför är det viktigt att
också poängtera att de skillnader som upptäcktes inte var stora eller
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kategoriska, som skillnaderna mellan kvinnorna och männen i West &
Zimmermans (1983) och Fishmans (1983) undersökningar. Även om
skillnaderna var statistiskt signifikanta uppgick gruppen mäns andel av de
tre variablerna som uppvisade statistiskt signifikanta skillnader till kring
40%, räknat på de normaliserade värdena. Detta visar att gruppen män
också styr samtalet med frågor och uppmaningar, uppvisar en stor del
samtalsunderlättande och stödjande beteende och inte heller alltid får sagt
vad de vill. Kvinnorna och männen använder alltså till stor del samma
språkliga beteende. Likheterna mellan grupperna är betydligt större än
skillnaderna och resultaten ger inget stöd för att kvinnor och män skulle ha
olika samtalsstilar.

Undersökningen har visat att ordföranden har en viktig roll i mötena (se
kapitel 4). En tendens, som visserligen inte var statistiskt signifikant men
fanns för de flesta variabler, var att ordförandens könstillhörighet verkade
kunna spela roll för deltagarnas talaktivitet, på så sätt att deltagare med
samma kön som ordföranden oftast uppvisade mer dominant beteende,
vilket skulle kunna vara ett argument för att kvinnor och män i lika hög
grad bör leda interna arbetsmöten. Vidare studier skulle kunna visa om
tendensen håller i ett större material.



6 Berättande som självpresentation

Om förra kapitlet studerade kön ur ett generaliserande, kvantifierande
perspektiv, anläggs i detta kapitel ett mer kvalitativt och tolkande
perspektiv. Detta omöjliggör jämförandet av stora grupper men kan å andra
sidan förhoppningsvis ge djupare insikter i hur kön skapas och omför-
handlas på mikroplanet.

Då jag menar att könsordningen fungerar som en tolkningsram för
deltagarnas bidrag till samtalen (se avsnitt 2.3.2) menar jag att en relevant
fråga att ställa till materialet är om könsordningen påverkar vilka själv-
presentationer som kvinnorna och männen skapar i samtalen. Följande
kapitel fokuserar därför särskilt berättandets funktion som självpresentation
i de interna arbetsmötena för att se på vilket sätt denna kan samspela med
berättarens könstillhörighet.

I avsnitt 6.1 presenteras undersökningens bakgrund, varefter jag i avsnitt
6.2 redogör för forskning kring muntligt berättande. I avsnitt 6.3 diskuterar
jag de teoretiska utgångspunkterna och metoden presenteras i 6.4. I avsnitt
6.5 analyserar jag självupplevda och återgivna händelseförlopp i materialet,
särskilt två berättelser i ett av materialets möten.

6.1 Bakgrund
Goffman menar att vi i varje socialt sammanhang lägger ner energi på att
framstå i god dager:

[W]hen an individual appears in the presence of others, there will usually be some
reason for him to mobilize his activity so that it will convey an impression to
others which it is in his interests to convey. (Goffman 1959:4)

Vilka möjligheter har deltagarna i ett internt arbetsmöte att skapa en bild av
sig själva i interaktionen som gagnar dem? På en arbetsplats gäller det dels
att framstå som en kompetent medarbetare, dels att ha en socialt acceptabel
personlighet.

När vi samtalar med andra kan vi inte undgå att skapa en bild av oss
själva, en interaktionellt skapad identitet, en självpresentation (Adelswärd
1996, Norrby 1998) genom vad vi säger och hur vi säger det. Varje gång en
mötesdeltagare säger något får de övriga deltagarna därmed tillgång till
information med vars hjälp de kan dra slutsatser angående deltagarens
person. Men en samtalspraktik som skapar en bild av talaren särskilt tydligt
är berättandet av självupplevda episoder eller händelser. Genom berättandet
har berättaren möjlighet att skapa en positiv bild av sig själv på flera plan:
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dels som deltagare och eventuell aktör i berättelsen, dels som en berättande
person (Norrby 1998: 290–291).

Interna arbetsmöten är till för att behandla arbetsrelaterade frågor och
problem, och analysen av de fem mötena i kapitel 4 visade att
ämnesinnehållet i huvudsak strukturerades kring de aktuella mötenas
dagordningar. Deltagarna borde därmed ha begränsade möjligheter att
infoga berättelser i samtalet. Trots detta sker det ganska ofta att deltagarna
återger självupplevda händelseförlopp i de interna arbetsmötena.

I följande kapitel beskrivs och diskuteras detta berättande i allmänhet.
Dessutom analyseras två längre berättelser utifrån antagandet att berättandet
om självupplevda händelseförlopp kan vara ett sätt att göra kön, en praktik
som konstruerar skillnader mellan kvinnor och män (se avsnitt 2.3.2). De
två längre berättelserna har valts då de aktualiserar och spelar med en
mängd betydelser som anknyter till normerande föreställningar om manlig-
het.

6.2 Muntligt berättande
Muntligt berättande kan undersökas ur många vinklar och med hjälp av
mångskiftande material. Gemensamt för de flesta undersökningar är dock
att materialet är insamlat i en relativt privat och vardaglig kontext (för ett
undantag, se Adelswärd 1991, 1992).

Berättelseforskningen skulle grovt kunna delas in i två grupper beroende
på materialtypen, de eliciterade berättelserna och de spontant före-
kommande. Labov (1972), vars strukturella beskrivning av berättandet
fortfarande är mycket inflytelserik,  grundar sig på eliciterade berättelser.
Labovs informanter uppmanades att berätta om något dramatiskt eller
känsloladdat, varefter de berättelser som blev resultatet analyserades. Också
Adelswärd (1996) har använt intervjumetoden i sin undersökning av
svenska älgjägares berättelser om hur de sköt sin första älg.

Fördelarna med metoden är stora. Framförallt har forskaren möjlighet att
styra materialets omfång och innehåll med hjälp av informantval och
intervjufrågor. Nackdelen med metoden är vilka slutsatser man kan dra.
Den interaktionella sidan av berättandet – berättandet som samarbete mellan
talare och lyssnare – påverkar i stor grad berättelsens struktur, och det är
inte troligt intervjusituationen är representativ för det vardagliga berätt-
andet, vilket gör att Labovs strukturschemas giltighet för berättelser i
allmänhet kan ifrågasättas.

Spontant berättande har också ofta stått i fokus. Den etnometodologiska
samtalsanalysen, CA, har intresserat sig för berättandet som sekventiellt
fenomen i framförallt vardagliga samtal. Sacks (1974, 1978) analyserar en
rolig historia utifrån antagandet att den struktureras som en berättelse.
Jefferson (1978) analyserar en rad praktiker som kan användas för att
introducera och avsluta berättande i samtalet. Goodwin (1984) visar hur
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deltagarna antar och orienterar sig emot olika roller i berättandet, som
berättare, tilltalad mottagare, huvudperson i berättelsen etc., och hur denna
deltagarstruktur samspelar med berättelsestrukturen.

På svenskt språkområde har bland andra Adelswärd intresserat sig för
berättandet. Hon har analyserat berättelser i anställnings- och vapenfri-
utredningsintervjuer (Adelswärd 1991, 1992). Hon visar hur berättandet
styrs av både den intervjuade och intervjuaren och att villkoren är olika
beroende på om den intervjuade är kvinna eller man. Hon har också
intervjuat älgjägare om sin första älg (Adelswärd 1996). Eriksson (1997) ser
i sin avhandling på det spontana berättandet i ungdomars samtal. Han
undersöker hur berättelsernas mening och struktur konstrueras i
interaktionen och berör också berättandets funktion som självpresentation
och skillnader mellan flickors och pojkars berättelser. Norrby (1998) har i
sin avhandling använt sig av ett material med spontant berättande bland
vuxna vänner. Hennes främsta intresse är berättandet som samarbete mellan
talare och lyssnare, och ägnar en stor del av undersökningen till att kart-
lägga olika strategier för hur talaren och lyssnaren tillsammans etablerar
berättandet i samtalen. Hon ser även på vad som gör att en berättelse
upplevs som typisk och på berättelsernas olika funktioner.

Många studier av berättande har fokuserat könsaspekter på berättandet,
bl.a.  skillnader mellan hur kvinnor och män berättar, vad de berättar och
vem de berättar om. Två undersökningar som studerat hur berättandet
fungerar som social organisationsprincip i relation till kön är Goodwin
(1993) och Ochs & Taylor (1995). Goodwin (1993) har visat hur
berättandet i pojk- respektive flickgrupper används för konflikthantering.
De berättelser som studerades handlade om någon som gjort fel. I pojkarnas
berättelser var det en närvarande pojke som hade handlat på ett felaktigt
sätt, medan det i flickornas berättelser var en icke närvarande person som
handlat fel, vilket Goodwin tolkar som ett resultat av skillnader i
flickgruppers och pojkgruppers sociala organisation. Ochs & Taylor (1995)
undersöker berättande som förekommer under middagssamtal i amerikanska
medelklassfamiljer. Mammorna i materialet introducerade berättelser om
sig själva och barnen. Fäderna, å sin sida, använde berättelserna för att
värdera och kritisera mammornas och barnens handlande. Berättandet kring
middagsbordet ledde därmed, enligt Ochs & Taylor, till att reproducera en
traditionell patriarkal rollfördelning i familjen.

De ganska generella skillnader som verkar hålla för många av
undersökningarna är skillnader mellan vilka huvudpersoner kvinnor och
män tenderar att ha i sina berättelser samt vilka berättelser de berättar om
sig själva. En vanlig iakttagelse i många empiriska berättelsematerial är att
män berättar om män, medan kvinnor berättar om både kvinnor och män
(Nordenstam 1987, Johnstone 1993, Norrby 1998), vilket kan förklaras som
en spegling av att män är synligare som aktörer i det samhälle vi lever i
(Norrby 1998:288).
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Det förekommer också skillnader i vilka berättelser som kvinnor och män
berättar om sig själva. Skillnaderna beskrivs på olika sätt men verkar hänga
samman med en uppdelning mellan å ena sidan autonoma, självständiga och
handlingskraftiga berättelsejag och å andra sidan berättelsejag som är svaga
eller på annat sätt beroende av andra för att klara sig. Norrby (1998) menar
att kvinnorna oftare konstruerar sig själva som utsatta offer medan männen
konstruerar sig som handlingskraftiga agenter, medan Eriksson (1997)
finner att kvinnorna berättar fler s.k. missödesberättelser medan männen
berättar fler revoltberättelser. Holmes (1997) menar att kvinnor oftare
berättar om misstag de gjort medan män oftare berättar om framgångar.
Johnstone (1993) menar att kvinnors historier oftare handlar om hur de
tillsammans med andra överkommer svårigheter, medan mäns historier
oftare handlar om hur de ensamma övervinner problem. Skillnaderna är
dock långtifrån absoluta. I Erikssons material berättas exempelvis 12 av de
55 missödesberättelserna av pojkar (Eriksson 1997:tabell 10) och i Norrbys
material är kvinnorna handlingskraftiga agenter i 12 av 33 berättelser
(Norrby 1998:tabell 39).

6.3 Berättandet som självpresentation
Forskare betonar ofta berättelsernas sociala funktion – människan har ibland
kallats ett ”berättande djur” (Adelswärd 1996:9). Om berättandet rör
personligt upplevda händelser anses det också ha en starkt
identitetsskapande funktion (Ochs & Capps 1996, Norrby 1998:290–308,
Eriksson 1997:199–231).

Många forskare menar att en berättelse alltid kan tolkas som en
självpresentation (Adelswärd 1996:47). När en talare berättar om sig själv
skapas identitet på minst två plan (Adelswärd 1996:47, Norrby 1998:290).
För det första skapar berättaren en bild av sig själv som aktör eller
observatör i det återgivna händelseförloppet. Ochs & Capps menar att
berättandet av självupplevda händelser är central för vår förståelse av oss
själva som individer:

Personal narrative simultaneously is born out of experience and gives shape to
experience. In this sense, narrative and self are inseparable. (Ochs & Capps
1996:20)

Vilken bild som ska förmedlas av berättaren i det återgivna
händelseförloppet är inget som berättaren har full kontroll över. Även om
berättaren kan önska att framställa sig själv i god dager i berättelsen kan
lyssnarna ifrågasätta, avvisa eller på annat sätt värdera denna framställning.
Eriksson (1997:208–209) visar hur en tonårspojkes positiva framställning
av sig själv som inblandad i spännande händelser ifrågasätts av en lyssnare
som i stället aktualiserar en annan, mer negativ innebörd.
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För det andra har berättaren möjlighet att skapa en positiv bild av sig
själv som en god berättare, en person som berättar roliga eller intressanta
historier. Inte heller denna konstruktion är helt oproblematisk. Berättelser är
interaktionella fenomen, i hög grad beroende av lyssnarnas responser och
reaktioner. En berättelse kan på så sätt liknas vid ett uppträdande – och
sådana riskerar alltid att misslyckas. Polanyi menar att berättandet alltid är
potentiellt ansiktshotande (Polanyi 1982:519) och enligt Labov använder
sig berättaren av många olika strategier för att förhindra att lyssnarna ska
reagera med ett ”so what” (Labov 1972:366).

Berättandets socialt reglerade självpresenterande funktion gör den
fruktbar att studera ur ett könsperspektiv. Cameron studerar hur unga, vita
män i ett samtal använder berättelser för att konstruera sig själva som
heterosexuella män, d.v.s. för att skapa en typ av könsidentitet, gender
identity (Cameron 1997:48).

I linje med detta menar jag att berättandet kan användas för att göra kön,
se avsnitt 2.3.2. Att göra kön ses som ett sätt att skapa kulturellt
producerade skillnader mellan kvinnor och män (West & Zimmerman
1987:137). Kön är en grundläggande komponent i vår kulturs identitets-
begrepp då det förutsätts att varje individ antingen är kvinna eller man
(Kessler & McKenna 1978:1). När vi berättar något om oss själva gör vi det
därför alltid som antingen kvinnor eller män. Cameron (1997) menar att en
tolkning av en persons beteende alltid inkorporerar föreställningar om kön
och könsskillnader. Som jag ser det formas en del av innebörden av en
individs beteende därför i skärningspunkten mellan individens beteende,
hans eller hennes könstillhörighet och normativa uppfattningar om kön.
Beter vi oss i enlighet med normerna förstärker och reproducerar vi dessa
samtidigt som vi förstärker och reproducerar en egen ”könsidentitet”, och
om vi väljer att ifrågasätta eller utmana dem, kan vi bli hållna till svars,
kritiserade eller straffade (West & Zimmerman 1987:146, Butler 1990:139).

Jag menar att det faktum att kvinnor och män tenderar att berätta olika
typer av berättelser om sig själva (Johnstone 1993, Eriksson 1997, Holmes
1997, Norrby 1998) kan förklaras utifrån kopplingen mellan berättande som
en socialt reglerad självpresenterande praktik och normativa uppfattningar
om kön. Då berättandet är ett interaktionellt fenomen och berättelsen är
resultatet av ett samarbete mellan berättaren och lyssnarna, är den
interaktionellt skapade självpresentationen aldrig något en berättare kan
styra över själv då berättandet och dess innebörder kan bli föremål för
ifrågasättande och förhandling. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors
berättande kan därför vara en effekt av att personer som skapar
självpresentationer som avviker för mycket från föreställningarna om
kvinnligt och manligt lever i ”diskursiv modvind” (Søndergaard 2000:85)
och i högre grad än andra blir ifrågasatta, missförstådda eller tystade.
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6.4 Berättelser, definitioner
Den språkvetenskapliga berättelseforskningen kan i princip delas upp i två
grupper där den ena gruppen fokuserar berättelsen som struktur och den
andra gruppen fokuserar berättandet som interaktiv handling (produkt- och
processperspektivet, Norrby 1998), och vilket perspektiv man väljer åter-
speglas i hur man väljer att definiera berättelse och berättande.

De flesta definitioner av berättelser utgår från ett krav på ett återgivet
händelseförlopp i det förflutna. Den återgivna händelsen måste dels vara
förlagd till förfluten tid, dels innebära en tidsföljd där minst två händelser
följer på varandra. Labov kallade detta för en minimal narrativ, och
definierade det på följande sätt:

 [W]e can define a minimal narrative as a sequence of two clauses which are
temporally ordered: that is, a change in their order will result in a change in the
temporal sequence of the original semantic interpretation. (Labov 1972:360, kursiv
i original)

Utöver den minimala narrativen, som är berättelsens strukturella kärna,
menar Labov att en fullständig narrativ har en inre struktur bestående av
upp till 6 olika komponenter (Labov 1972:363).

Men alla återgivna händelseförlopp är inte avsedda att bli berättelser och
alla blir det inte heller. Ett av de viktigaste kraven på en berättelse utöver
dess inre struktur är ett funktionellt villkor, att den måste ha en poäng
(Polanyi 1982, Adelswärd 1991, 1996, Eriksson 1997). Polanyi menar att
detta skiljer en story (berättelse), från en report (rapport eller redogörelse):

One tells a story to make a point, to transmit a message, often with some sort of
moral, about the world which one shares with the other people present. One gives
a report, on the other hand, to give a picture of what went on during a particular
period. (Polanyi 1982:515)

Det mer processinriktade perspektivet kräver dock mer än ett återgivet
händelseförlopp med viss inre struktur och en poäng. Vid studier av samtal
där berättelserna inte är medvetet framkallade som i Labovs (1972) studie,
är det inte tillräckligt att endast använda inre, strukturella eller djupare,
funktionella drag för att beskriva berättandet som språklig händelse.
Berättandet kan inte studeras skilt från det samtal där det uppkommer, eller
ses som något som en enda talare skapar. Goodwins (1993) definition
baseras på berättandets förankring i interaktionen och  menar att berättandet
föregås av prototypiska berättelseinledningar och upphäver den normala
turtagningen (beskriven av Sacks et al. 1974) under det att berättandet
pågår. Eriksson (1997) poängterar berättandet som interaktionell process.
Berättelser och berättande tillkommer inte i ett socialt tomrum, utan
uppkommer och skapas i konkreta samtal som ett samarbete mellan talare
och lyssnare. I hans definition ingår därför ett interaktionellt villkor att
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minst två av deltagarna i samtalet måste vara orienterade mot berättandet
för att vi ska kunna tala om en berättelse.

Då undersökningen framförallt är intresserad av berättandets
identitetsskapande funktion, har jag försökt finna de sekvenser där
deltagarna i mötena på ett eller annat sätt placerar sig själva i ett
händelseförlopp i förfluten tid, och därmed skapar ett slags själv-
presentation. Detta har jag gjort genom att söka efter minimala narrativer
(Labov 1972). Med minimala narrativer menar jag återgivandet av minst två
händelser i tidsföljd. I normalfallet kodas de språkligt i ytstrukturen med en
sekvens av minst två temporalt ordnade huvudsatser innehållande finit verb
i preteritum eller historiskt presens (i typfallet med avgränsad tolkning). Då
det är självpresentationer som står i fokus tas endast händelseförlopp som
kan tolkas som upplevda av berättaren med.

6.5 Självupplevda, återgivna händelseförlopp i
materialet
I samtalen förekommer det relativt ofta att deltagare återger självupplevda
händelseförlopp för att informera om vad som hänt, roa eller argumentera.
Att berätta om vad som hänt sedan sist ingår naturligt i mötena då många av
dagordningspunkterna just har en informerande funktion, se avsnitt 4.5.2.5.
I möte B informerar ordföranden Agneta om vad som bestämts på ett
tidigare möte, se exempel (69), då hon berättar hur det gick till när
ledningsgruppen fick igenom ett förslag: eh vi: f:öreslog väl eller la fram
då eh ett nytt förslag till säljstödsorganisation (P) eh och eh det godkändes
å det vet ni va (ref. 6).

(69) Återgivet händelseförlopp som information, möte B, ref. 6–9

Agneta Nils Marianne
6 eh föregående ledningsmöte var den femte maj kan

det vara möjligt ja det e ett tag sen  (P) (.hh )
eh vi: f:öreslog väl eller la fram då eh ett nytt
förslag till säljstödsorganisation   (P) eh och
eh det godkändes å det vet ni va

7 mm
8 m
9 betalflödena försvinner  (P)

Mer sällan används berättelserna för att roa. I möte E inleder dock
ordföranden Urban sin redogörelse för en konferens med att berätta hur den
dramatiska resan dit gått till, se exempel (70). Hans inledande tur innehåller
en värderande berättelseannonsering (Norrby 1998), *dels så va det ju en
upplevelse* (ref. 373–374) och därefter berättar han om hur omläggningen
av luftkorridorerna i Sverige påverkade hans och en kollegas resa till en
konferens i Sydamerika. Spänningen byggs upp från början genom att ange
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hur lite tid de har på sig till bytet i Frankfurt: Skandinavien (P) så vi
försökte ju kolla hela eftermiddan skulle bli nåra förseningar för vi hade
nämligen bara en timme på oss i Frankfurt å byta plan  (ref. 375–376), och
därefter kommer en dramatisk skildring  av hur de får skynda sig för att
hinna med flighten: ja vi sprang gatlopp genom korridoren där (ref. 377).
När de äntligen kommer fram har deras bagage kommit bort. De andra visar
med kommentarer att de uppskattar dramatiken i berättelsen, genom att
skratta och ge kommentarer: °ja just det herregud (det kommer jag ihåg)°
(Anne-Charlotte, ref. 375).

(70)  Återgivet händelseförlopp som underhållning, möte E, ref. 373–376

Urban (ordf.) Anne-Charlotte Olivia
373 då (P) eh (P) Rio de Janerio ja där (P)

*dels så va det ju en upp-
m

374 levelse* (P) där (P) eh Ingvor å jag åkte
ju den dan som eh dom la om dom här
luftkorridorerna i Sverige å

m

375 Skandinavien (P) så vi försökte °ja just det
herregud (det
kommer jag
ihåg)°

376 ju kolla hela eftermiddan skulle bli nåra
förseningar för vi hade nämligen bara en
timme på oss i Frankfurt å byta plan /…/

Vanligare är dock att de återgivna händelseförloppen fungerar som ett led i
något slags argumentation, där berättarens eller någon annans roll i
händelseförloppet är central. I möte C vill Inger ha in betyget på ett
elevarbete som Oskar och Erik är ansvariga för, se exempel (71). Oskars
första yttrande i exemplet implicerar att han fått in arbetet ganska sent: den
den eh fick jag kan jag säga i ((smackar)) förra veckan (P) (ref. 334–335).
Erik följer upp med att påpeka att det varit lov: ja (P) ja det var ju lov det e
ju svårt å veta liksom det här (P) (ref. 336–337). Därefter återger Oskar ett
händelseförlopp för att förklara hur det kommit sig att betyget ännu inte är
inrapporterat: arbetet har först hamnat hos honom, därefter har han givit det
till Erik och sedan har det legat på Eriks bord hela lovet. En möjlig funktion
hos detta berättande är, menar jag, att visa att orsaken till att betygen inte är
inrapporterade legat utanför Erik och Oskars kontroll.

Om Oskar utmålar sig och Erik som snarast oskyldiga offer för
omständigheter, skapar Agneta i exempel (72) en mer komplex bild av sig
själv som både drabbad av andras dumhet, alltså delvis ett offer, och en
handlingskraftig person som kan säga ifrån när det behövs. Ulrika har blivit
dåligt behandlad av kontorschefen Örjan, som menar att en Robert har lovat
vissa ombyggnationer. I sekvensen berättar Agneta hur hon vägrat ringa
tillbaka till Örjan sedan han ringt på telefonsvararen, och hur hon i stället
säger till Robert att ringa.
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(71) Återgivet händelseförlopp som förklaring, möte C, ref. 334–340

Inger Vera Erik Oskar
334 ° (xxx)° den den eh fick
335 °C° jag kan jag säga i

((smackar)) förra veckan (P)
336 ja (P) ja det var ju

lov
337 det e ju svårt å veta

liksom det här (P)
jag vet

338 exakt jag fick (xxx) fick den
på fredan nä det kan ju inte
ha vart på fredan jag fick
den på onsdagen å så la jag
ner den på här på

339 ja just det ditt bord
340 (x) där har den legat hela lovet

(72) Handlingskraftig agent, möte D, ref. 2429–2438

Agneta Olof Ulrika
2429 (så) har du pratat med

Örjan efter det
2430 nä (P)
2431 °jag har inte
2432 eh han hade heller gjort

det°
2433 pratat in på min svarare en dag

å jag hade faktiskt ingen lust
å ringa honom sen för då sa han
att eh ja jag utgår ifrån jag
har pratat med Robert sa han
(.hh) och eh Robert påstod att
det här skulle upp på erat LG
på måndan alltså som igår (.hh)
eh och jag utgår ifrån att det
här går igenom å blabla nånting
sånt där eh han sa har hävts-
har sagt till Robert

2434 du: ringer till Örjan °som dom uppför
sej tycker jag°

2435 sa jag (P)
2436 ja (P)
2437 å du talar om för honom att det

här kommer inte göras nu
2438 °.nä (P) det e

bra °

Hon återger också vad Örjan säger på telefonsvararen: sa han att eh ja jag
utgår ifrån jag har pratat med Robert sa han (.hh) och eh Robert påstod att
det här skulle upp på erat LG på måndan alltså som igår (.hh) eh och jag
utgår ifrån att det här går igenom å blabla nånting sånt där eh (ref. 2433).
Eriksson (1997:181) menar att direkt anföring i berättelser är ett effektivt
sätt att karaktärisera och kritisera en person, och det gäller i synnerhet här,
där särskilt användandet av blabla kan sägas visa Agnetas negativa
inställning till Örjan, då det tydligt demonstrerar att hon tycker att det han
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säger är strunt. Samtidigt som hon framställer Örjan i negativ dager
framstår hon själv som handlingskraftig som säger till Robert att han får ta
hand om problemet: du: ringer till Örjan sa jag (P) (ref. 2434–2435).

Strax därefter återger Ulrika det aktuella händelseförloppet där Örjan
behandlat henne illa, se exempel (73). Örjan, som Ulrika kallar KC
(kontorschef) har lämnat henne ensam i personalrummet där hon får sitta
och lyssna på personalens alla önskemål: å sen (x) satt inne på
personalrummet all personal kom in å la sin åsikt vartefter jag satt där två
timmar å KC gick ut liksom (ref. 2447–2449). Ulrika förstärker därmed den
negativa bild av Örjan som Agneta skapat. I berättelsen skapas dock
samtidigt också bilden av Ulrika som utsatt för detta dåliga omdöme, d.v.s.
som ett offer. Denna självpresentation är ett samarbete mellan ordföranden
och Ulrika, då det är ordföranden Agnetas inkännande kommentar som
aktualiserar Ulrikas hjälplöshet genom att berätta att hon inte heller skulle
vetat vad hon skulle gjort i en liknande situation: °(jag vet inte vad jag
skulle göra)° (ref. 2452). Ulrika intensifierar också sin hjälplöshet genom
att därefter berätta hur hon kände det: .ja jag höll på å bli vansinnig (ref.
2453).

(73)  Återgivet händelseförlopp, möte D, ref. 2447–2455

Agneta (ordf.) Olof Ulrika
2447 nä fan det där å sen (x) satt inne på

personalrummet
2448 all personal kom in å la sin

åsikt vartefter jag satt där
två timmar å

2449 .ja KC gick ut liksom
2450 °(nä det)
2451 (xx)° försvann
2452 °(jag vet inte

vad jag skulle
göra)°

där (xx)

2453 ja .ja jag höll på å bli
vansinnig (P) det var (jätte)
visste alla tyckte ju alla
har ju personliga åsikter (så

2454 men det står e det ju)
2455 eventuellt kvartal

två där ser du (P)

Tidigare forskning har visat att kvinnor och män tenderar att anta olika
roller i berättelser de berättar om sig själva. Kvinnor tenderar exempelvis att
oftare anta en offerroll och män är oftare handlingskraftiga agenter (Norrby
1998). Av exemplen ovan ser vi att både män och kvinnor kan anta offer-
rollen, se exempel (71) där Oskar utmålar sig och Erik som oskyldiga offer
för omständigheter och (73) där Ulrika skapar bilden av sig själv som utsatt
för kontorschefens dåliga omdöme. En kvinnlig handlingskraftig agent har
vi i exempel (72) där Agneta tar tag i problemet med kontorschefen och en
manlig i Nils berättelser, se avsnitt 6.5.2.
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(74) Satser utan temporal junktur, möte B, ref. 164–166

Agneta Margareta Nils
164 (nä utan då kör man) nä för man pratade lite grann
165 om att man kanske skulle ha för

bara tidsbokat på kvällarna på
kontor när jag var hos Affe (P)
så sa han det (P)

166 (hä-) jo men det e tanken (xxx)

Någon fullständig inventering av allt berättande som förekommer i de
interna arbetsmötena är inte gjord, men uppskattningsvis fanns det minst
femtio minimala narrativer fördelade i materialet, ett tiotal i varje möte.
Nedan diskuteras några avgränsningar som gjordes vid den översiktliga
analysen.

(75) Personalsituationen, möte B, ref. 83–96

Agneta Margareta Nils Marianne
83 ((kommer tillbaka)) så här ser det ut
84 idag va (P) kundtjänst-PC tar ju

alltså hela Nils (P) Margareta till
sjutti procent av din din tid

nä

85 mm
86 och sexti procent av Ingelas hela

hela hennes tid då (P) (.hh) eh och
eh ja det var ju liksom meningen att

87 vi skulle få lite utökningar dessutom
har vi tagit över då ekonomin ifrån
(P) Ricky

mm

88 mm
89 i form av
90 resten av dej då (.hh) å sen har vi

behållit en del av det Kåge hade
innan han försvann (P)

.ja

91 .ja
92 dateriet
93 jaa
94 så att eh: det e ju det den

utvecklingen i form av Nina (P) som
som jag ville ha då i form av lite
projekt å så den den (.hh) de- det
går inte å lägga nån annanstans (P)

95 hm
96 jag vet inte vad jag ska göra

Bara för att två satser med verben i preteritum följer på varandra i en tur
betyder det inte att de är temporalt ordnade. I möte B berättar Margareta om
vad man pratat om på ett bankkontor. Två satser med finita verb, pratade
och sa, följer på varandra (ref. 164–165). Dessa satser är dock inte
temporalt ordnade, d.v.s. de uttrycker inte en tidsföljd, utan berättar snarare
om samma sak fast på två sätt. De två meningarna skulle kunna kastas om
utan att den semantiska tolkningen blev annorlunda (Labovs test på en
temporal junktur, se Labov 1972:360).
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I möte B berättar ordföranden Agneta om en utveckling som lett fram till
personalsituationen, se exempel (75). Agneta börjar med att berätta om
tillståndet på personalsidan, och sedan vad det aktuella tillståndet kom sig
av. Trots att hon nämner händelser som skulle kunna tolkas som att de sker
i en tidsföljd kan yttrandet inte kategoriseras som ett händelseförlopp då det
återges i perfekt: dessutom har vi tagit (ref. 87), sen har vi behållit (ref. 90).
Perfekt kan inte användas för att beskriva händelseförlopp då det har
nutiden som tematisk tid (SAG, volym 4, kap. 31, §14).

En talare kan också återge ett händelseförlopp med indirekta medel,
vilket gör att lyssnarna får tolka in det med hjälp av inferens (Norrby
1998:58). I möte E talar man om en viss person. Deltagaren Jörn berättar att
han försökt övertala personen att delta i en konferens, se exempel (76). Jörn
avslutar med att säga: men eh (P) jag e ledsen (P) (ref. 1505). Jag tolkar
ursäkten, tillsammans med formuleringen försökte övertala som att Jörn
försökt övertala personen men inte lyckades, vilket är ett händelseförlopp.

(76) Övertalningsförsöket, möte E, ref. 1501–1507

Urban Ulla-Maja Jörn Olivia
1501 (Hotten)
1502 (Hotten)
1503 (skulle

komma)
men eh u- han *tyckte inte
(x)* (P) han ville komma vid
s- ett mera eh utrerat
seminarium kring eh kring
(ett visst ämne °vet du)°

1504 utrerat
1505 ja mer alls- (P) skulle (x)

kopplat till tillväxtavtal
(P) °(x)° det var den typen
av konferens jag försökte
övertala honom att det här va
ju: (.hh) (x) så så vidare
men eh (P) jag e ledsen (P)

1506 °får väl komma
när vi bjuder
honom° (P)

1507 ((skratt)) ((skratt))

De flesta berättade händelseförlopp i materialet är relativt korta, saknar
dramatisk uppbyggnad och någon innehållsrelaterad poäng som gör dem
roliga eller underhållande i sig. Detta gör att de i enlighet med Polanyi
(1982) hellre bör kategoriseras som rapporter, som bara återger vad som
hänt. Avgränsningen mellan berättelser och rapporter är dock inte alltid
klar, då det alltid är en bedömningsfråga huruvida någonting är roligt eller
underhållande. Kanske är det möjligt att kategorisera händelseförloppet i
exempel (73) som en berättelse, då det kan sägas ha en viss underhållande
poäng i återgivandet av Ulrika som sitter och blir vansinnig medan hon
lyssnar på personalens klagomål.

Berättelser om något som har hänt flera gånger eller brukar hända brukar
inte räknas som typiska narrativer (Labov 1972, Polanyi 1982). Margaretas
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förklaring till ett datorproblem i möte B, se exempel (77), är ett exempel på
en sådan generisk beskrivning (Polanyi 1982: 511).

(77) Generisk beskrivning, möte B, ref. 1095–1098

Margareta Nils
1095 för att man kan inte bläddra

hur mycket som det är
1096 men bryts inte det där ibland precis som (xxx)
1097 för jag tycker jag har märkt när jag

har backat om jag har bytt grej så
ibland när jag backar så kommer jag
bara till ett visst läge sen kommer
inte jag längre bak

1098 m

Också Adrians återgivande av hur han försökt få skolledningen att köpa
billiga lysrör av Adrians pappa, se exempel (78), är en generisk beskrivning
då Adrian försökt flera gånger.  Händelseförloppet som återges är dock
dramatiskt med direkt anföring och saknar inte humoristisk poäng då
Viktoria i berättelsen, trots Adrians tillsägelser, köper lysrör från någon
annan.

(78) Generisk beskrivning, möte C, ref. 2449–2451

Adrian Vera Oskar
2449 har du föreslagit

(x) det här
2450 du det har jag gjort i två år

köp bara lysrör från honom du
tjänar tjufem procent av lysrör
å ja ja å så Viktoria beställer
från nåt helt annat ställe (P)

2451 förbjud
henne då (P)

6.5.1 Nils berättande som identitetsskapande praktik
Nils återger sex händelseförlopp under mötet, se tabell 22. Fyra av dessa är
produkter av att han ombeds berätta vad som hänt sedan sist under
berättelserundan (se avsnitt 4.5.2.7). De återgivna händelseförloppen
kommer i en följd och rör alla hur det har gått när han varit ute på kontor för
att lära personalen där att hantera ett nytt datorsystem. ”Kontor Å” består av
en minimal narrativ och handlar egentligen bara om att allt gått bra: eh
kontor Å gick fantastiskt bra rent tekniskt det bara tjoff tjoff allting klart (P)
ja (ref. 1245). ”Kontor Ä” är en mer utbyggd historia som cirkulerar kring
ett datorproblem. Problemet består i att en dator kraschar: (hh) smack pang
bom så: gick en burk ner bara (ref. 1265–1266), och trots att man
felanmäler det hela tidigt så kvarstår problemet. Till slut kommer Nils och
en tekniker på vari felet ligger, och kan få igång datorn. ”Köpcentrum B”
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handlar om hur Nils klarar av en stressig uppgift, han utbildar helt enkelt en
kvinna i personalen som får hjälpa honom: (.hh) så jag utbildade: (P) en
kvinna där (P)°kommer inte ihåg Nora eller vad hon hette jag kommer inte
ihåg° (.hh) hon var jätteduktig (P) så hon var med mej (P) vid tre tillfällen å
sen så körde hon ett fjärde tillfälle själv (P) med mej som övervakare då
(ref. 1360–1362). ”Kontor C” slutligen är en parallellhistoria till ”Köp-
centrum B”, där han löser problemet med tidsbristen genom att lära upp en
man: jag gjorde samma grepp där röck tag i en kille som hette Oskar
Eliasson (P) (ref. 1403). Utöver dessa återger han också ett händelseförlopp
som illustrerar hur det kom sig att han inte har fått en viss inbjudan,
”Mötesdatumet”, och precis i slutet av mötet ett som beskriver hur han
smyger på rådjur i skogen, ”Jagar råbock”.

Tabell 22. Nils berättelser, möte B

Beteckning Ref.
Mötesdatumet 355–362
Kontor Å 1241–1261
Kontor Ä 1261–1342
Köpcentrum B 1343–1387
Kontor C 1387–1423
Jagar råbock 1979–2017

Dessa berättelser uppfyller de tre villkor för berättande som Eriksson
(1997:45) ställer upp: de återger en händelse eller ett händelseförlopp, de
har en poäng och de andra deltagarna orienterar sig emot dem, d.v.s. de blir
lyssnade på. Nedan analyseras den tredje, ”Kontor Ä” och den sista ”Jagar
råbock” närmare.

6.5.2 Analys av ”Kontor Ä”
Den tredje berättelsen, ”Kontor Ä”, är en berättelse om hur Nils avhjälper
ett datorfel på ett kontor (transkription av berättelsen i sin helhet finns i
bilaga 2). Dess kontextuella poäng är att besvara ordförandens fråga om hur
det gått sedan sist. Han inleder med att säga att allt gått bra, men fortsätter
sedan med att ge en målande och ganska spännande redogörelse för vad
som hände på eftermiddagen, se exempel (79).

Nils använder olika grepp för att förhöja dramatiken och ge liv åt
historien. Genom att berätta om hur bra allt är låter han lyssnaren ana att
lugnet är bedrägligt och att någonting snart ska hända:  (.hh) eh kontor Ä (P)
eh: körde jag veckan därpå och eh (.hh) kontor Ä då var eh: (P) jättebra
(ref. 1261). Det gör det också, en dator kraschar: smack pang bom så: gick
en burk ner bara (ref. 1263–1264). Inte nog med det, datorfelet börjar flytta
på sig mellan datorerna på kontoret: den här burken fungerar men nu e det
en annan som lagt av (ref. 1275). Tiden är också en intensifierande faktor:
teknikerna som kontaktas kan först inte lösa problemet, sedan blir det helg



137

och efter helgen har teknikerna rent av glömt bort uppdraget, vilket gör
personalen ganska irriterad: å ingen tekniker då var dom lite sura då (ref.
1286). Till slut kommer Nils tillsammans med en tekniker på vari felet
ligger: då prata jag med teknikern fan vad konstigt konstigt fel °så här
liksom å så satt där å fundera lite grann å så° då kom vi på vad det var för
fel (P) (ref. 1289–1289). Händelseförloppet levandegörs på olika sätt. Han
använder interjektioner: smack pang bom så: gick en burk ner bara (ref.
1263–1264), expressiva uttryck: å så fråga jag vad fan dom höll på med
(.hh) eh (ref. 1286) och direkt anföring: eh (P) det här har inte vi fått
nånting om liksom så där då (1286).

(79) Berättelsens början, möte B (ref. 1261–1266)

Agneta (ordf.) Nils
1261 (.hh) eh kontor Ä (P) eh: körde jag veckan därpå

och eh (.hh) kontor Ä då var eh: (P) jättebra (P)
ända fram till klockan fyra på eftermiddan (P)

1262 °visst ja°
1263 (hh) smack
1264 °(det var det)° pang bom så: gick en burk ner bara
1265 °just det°
1266 (.hh) eh (P) och gick inte å få igång den (P)

I berättelsen skapas bilden av en kompetent och driftig person. I berättelsen
är Nils aktiv från början – vi ringde å felanmälde redan dan innan då (ref.
1273). Nils kan säga ifrån när det behövs: så fråga jag vad fan dom höll på
med (ref. 1286). Nils är envis, han ger inte upp utan fortsätter fundera fastän
han inte ens är kvar på det kontoret: så prata jag med några andra tekniker
för jag var ju då på (.hh) X-kontoret  (ref. 1287). I berättelsen görs Nils
också jämbördig med teknikerna, då han kommer på lösningen tillsammans
med dem som är specialister på området: å så° då kom vi på vad det var för
fel (P) dom har givit två burkar samma adress (P)  (ref. 1289–1291). Nils
skapar bilden av en aktiv och driftig person som genom uthållighet och
kompetens lyckas överkomma problem som andra inte lyckas lösa. Nils
kompetens accentueras genom att kontrasteras mot andra personer i
berättandet. I berättelsen gör personalen inget aktivt för att lösa problemet.
Kanske gör de till och med problemet värre genom att råka säga någonting
felaktigt till teknikern som gör att de avblåser utryckningen: så ringer
teknikern å då då råkar ju nån säga ja men den här burken fungerar (ref.
1275). Han säger till och med rätt ut att personalen inte själv kan lösa
problemet utan hans hjälp: men dom kunde inte förklara problemet för då
var ju inte jag där (ref. 1275–1276). Inte heller teknikerna kan lösa
problemet, efter långhelgen uppger de att de inte känner till det. Nils visar
att han inte tycker att deras förklaring duger med den lite föraktfulla
formuleringen ”liksom så där” i återgivandet av vad de sagt: eh (P) det här
har inte vi fått nånting om liksom så där (ref. 1286).

En berättelse kommer inte till i ett interaktionellt vakuum, utan lyssnarna
är alltid viktiga medaktörer som genom sina responser är med och formar
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berättelsen. Lyssnarna till Nils berättelse, de övriga deltagarna på mötet,
hjälper Nils i hans konstruktion. De lyssnar aktivt utan att avbryta och
backar upp honom med olika typer av verbala responser så att han kan
utveckla sin historia. Responserna är både kortare uppbackningar av typen
”mm” och mer utbyggda responser som framhäver eller förstärker vissa
aspekter i berättandet: °just det just det° (ref. 1281), °gud så konstigt° (ref.
1285).

Det är framförallt ordföranden Agneta som stöder Nils berättande med
olika typer av responser (även om hon en gång också ser på klockan helt
snabbt). När Nils påbörjar sin historia säger hon °visst ja° (ref. 1262) och
°(det var det)° (ref. 1264), °just det° (ref. 1265), vilket indikerar hon att hon
redan känner till historien. Flera av hennes responser anknyter till det
spännande i berättelsen genom värderande repliker av typen: men gud var
märkligt mt °konstigt° (ref. 1270–1273), °gud så konstigt° (ref. 1285), gud
så knäppt (1300–1301). När berättelsen når sin höjdpunkt och Nils kommer
till stunden då han och teknikerna kommer på vari felet ligger, utbrister hon:
jaha oj jaha ja det e klart det blir fel (1292–1293).

Ordföranden spelar alltså med i Nils berättande och ger responser som
visar engagemang och till och med förvåning – fast hon antagligen redan
känner till händelsen. Kanske kan man likna hennes agerande vid en lärares,
en lärare som stöder en elevs yttrande, inte för att hon vill veta vad han
säger, utan för att hon vill att de andra ska få höra. Agneta initierar också en
annan poäng än den rent underhållande, då hon efter berättelsen frågar Nils
hur felet uppstått: men hur kan man ha gjort det (ref. 1304–1305). Genom
denna fråga ger hon Nils chansen att förklara för deltagarna hur felet
uppstår, vilket skulle kunna ge dem möjlighet att förhindra felet om det
skulle uppstå igen. När Nils förklarat explicitgör Agneta denna poäng:
skulle ju kunna hända igen (ref. 1319), vilket Nils i sin tur kvitterar: ja det
kan hända igen (ref. 1320).

Berättelsen skapar identitet åt Nils på två plan: i berättelsen och i
interaktionen. I både berättelsen och genom interaktionen skapas bilden av
en kompetent person: berättelsens Nils är en driftig och envis problem-
lösare, och berättaren Nils kan dessutom, genom sin berättelse, lära de
andra något. Berättandet skapar också bilden av Nils som en god berättare,
en person som berättar underhållande och spännande historier. Tillsammans
skapas bilden av Nils som en god medarbetare med trevlig personlighet.

6.5.3 Analys av ”Jagar råbock”
”Jagar råbock” är en berättelse om hur Nils har varit ute och smugit på
rådjur och återfinns i sin helhet i bilaga 3. Berättelsen uppkommer i anslut-
ning till Mariannes personliga kommentar om sin sons gökotta precis i
slutet av mötet och anknyter inte på samma sätt som ”Kontor Ä” till arbetet.
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Den får heller ingen arbetsrelaterad poäng, utan fungerar snarare som en
underhållande slutknorr på själva mötet.

Berättelsen introduceras efter att Marianne har berättat att hon ska gå på
gökotta med sin son. Agneta kommenterar detta med ett : å gratulerar (ref.
1973), vilket anknyter till den tidiga timmen som Marianne måste gå upp
och överlappar Mariannes tal utan att avbryta. Nils anknyter också till den
tidiga timmen: det blir ljust kan jag tala om (ref. 1975). Kommentaren
stöder inte Mariannes yttrande utan är ett påstående, som under sken att det
informerar om ljusförhållandena också innehåller metainformationen att
Nils är en person som känner till hur ljust det är klockan fem på morgonen,
en upplysning som skulle kunna anses intresseväckande. Marianne fort-
sätter dock berätta om sin sons gökotta medan Nils backar upp henne med
mhm (ref. 1977). I exempel (80) kan man se hur han också kvitterar
Mariannes tur innan han berättar att han gick upp ännu tidigare dagen
innan: m (P) i går morse var jag uppe kvart (P) i tre (P) (ref. 1979).

(80) Växelsång i ”Jagar råbock”, möte B, ref.  1979–1997

Agneta (ordf.) Margareta Nils Marianne
1979 m (P) i går morse var jag

uppe kvart (P) i tre (P)
1980 m (P)
1981 å var ute i skogen å gick
1982 °kvart i tre°

du
1983 gick aldrig å

la dej alltså
((skratt))

1984 jo jag sov två timmar (P)
1985 ha (P)
1986 °kvart i tre°
1987 jaa (P)
1988 mm
1989 å (x)
1990 var ute i

skogen
1991 ja jag var ute å jagade (P)
1992 (jaha)
1993 °gud°
1994 °kul för

dej°
1995 vad jagar man

då (P) kvart i
tr-

((skratt))

1996 -e ((skratt)) eh råbock (P)
1997 °*inte

flickor*°
(.hh)

Agneta, ordföranden, hakar på här och visar intresse för vad Nils säger,
genom att nästan andlöst upprepa vad Nils sagt: °kvart i tre° (ref. 1982). I
utdraget i exempel (80) kan man se hur berättelsen växer fram som en
växelsång mellan Agneta och Nils, där Agneta får Nils att berätta genom att
upprepa delar av vad han sagt, genom värderande kommentarer och genom
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att ställa frågor. Frasen kvart i tre återkommer exempelvis tre gånger:
°kvart i tre° du gick aldrig å la dej alltså  (ref. 1982–1983), °kvart i tre°
(ref. 1986),  vad jagar man då (P) kvart i tre (1995–1996).

Genom Agnetas uppmuntrande kan Nils berätta att han gått upp tidigt för
att jaga råbock. Verbet han använder i början är jaga: ja jag var ute å
jagade (P) (ref. 1991) men när Agneta frågar om eventuellt jaktbyte: fick ni
se f- fick ni tag i nåt då (ref. 2002) ändrar han sig och säger att han var ute å
smög bara (ref. 2003).

Men om Agneta aktivt stöder Nils berättande kan man tolka de två andra
deltagarnas kommentarer som snarast undergrävande. Margareta ger Nils ett
ironiskt stöd: °kul för dej° (ref. 1994). Marianne skojar om att Nils jagar
råbock och inte flickor (ref. 1997), en kommentar som via en metaforisk
användning av jakttemat, jakten som bild av erotisk/romantisk uppvaktning
av det andra könet, kan sägas aktualisera Nils identitet som flickjägare.
Margareta förtar därefter spänningen kring råbocken som djur genom att
placera dem i sin egen trädgård där de äter blommor: °(xx) dom har käkat
upp mina blommor nu (ref. 1998–1999). Marianne gör också en poäng av
att det inte är något märkvärdigt med rådjur: hemma hos oss behöver man
inte smyga Nils du kan sätta dej på gräsmattan å titta på alla rådjuren (ref.
2007–2012). Här har den lite mystiske och definitivt manlige råbocken i
den nattliga skogen blivit vanliga rådjur av båda könen i hemmaträdgården.

Labov (1972:366) menar att berättaren använder många strategier för att
förhindra att lyssnaren reagerar med ett ”so what”. Margareta och
Mariannes kommentarer kan tolkas som uttryck för ett sådant ifrågasättande
av berättelsens värde, och Nils svarar med att förklara att de rådjur han
smyger på inte är tama: (ute) i i min skog eh  finns det inga tama rådjur
((skratt)) (ref. 2013–2015). En kommentar av Agneta kan också förstås som
något milt ifrågasättande: fick ni se f- fick ni tag i nåt då (ref. 2002), och
denna kommentar ger också upphov till Margaretas uppgraderande ekande:
såg ni nån då (ref. 2005–2006).

Framförallt genom Agnetas stöd kan Nils genom berättelsen skapa en
bild av sig själv som en uthållig man som kan utstå sömnbrist för att jaga
och smyga på vilda djur. På samma gång kan man se hur den djupare
innebörden av denna självpresentation är utsatt för betydande sabotage av
Margareta och Marianne, vars kommentarer förvandlar den skygga rå-
bocken i skogen till tama rådjur som äter blommor i trädgårdar. En man
som ger sig ut i skogen för att smyga på rådjur klockan tre på morgonen när
han lika gärna hade kunnat sätta sig på en stol i trädgården är i det närmaste
lite löjeväckande. Samtidigt aktualiseras en identitet som flickjägare genom
en kommentar från Marianne. Sekvensen visar hur de självpresentationer
som en talare kan skapa genom att berätta självupplevda händelser alltid till
viss del är beroende av hur lyssnarna tolkar och mottar dem, och att
lyssnarna kan omförhandla och ifrågasätta de identitetsanspråk som görs.
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6.5.4 Diskussion
Analysen av Nils berättande har utgått från berättandet som en socialt
reglerad självpresenterande praktik. Jag menar också att berättandet kan
vara ett sätt att göra kön, ett sätt att återskapa kulturellt producerade
skillnader mellan kvinnor och män. I linje med detta menar jag att en del av
innebörden i Nils berättande kommer sig av att berättelserna anspelar på
normativa och stereotypa uppfattningar om manlighet.

I den första berättelsen identifierar och löser Nils ett datorproblem. Här
menar jag att en del av innebörden i berättelsen står att finna i parallellen till
den klassiska hjältesagan, med den manlige hjälten som ensam löser
problem som kommer i hans väg. Den klassiska hjälten kommer dock i en
moderniserad form. I stället för drakar och demoner är fienden krånglande
datorer. I stället för en vacker prinsessa räddar han hjälplös personal som
inte kan utföra sitt arbete. I stället för att vara mannen av folket som visar
sig kunna besegra adliga riddare, är han killen från kontoret som visar sig
jämbördig de specialutbildade teknikerna. Denna moderniserade hjälte är
också förenlig med bilden av en god medarbetare, en driftig och uthållig
person som inte bara löser problem när de uppkommer ute på kontoren, utan
också kan vidarebefordra dessa kunskaper till sina arbetskamrater.

I den andra berättelsen som analyseras smyger han på rådjur i
gryningstimmarna. Här menar jag att berättelsen får en del av sin innebörd
genom kopplingen till jägaren som en symbol för manlighet. Jägarens
motståndare är djuret, och ju farligare djur, desto skickligare och modigare
jägare. Margareta och Marianne saboterar dock delvis hans berättelse
genom att i skämtandets form ifrågasätta det aktuella djurets vildhet när de
gör om den skygga råbocken till ett tamt rådjur, vilket jag tolkar som ett
ifrågasättande av Nils rättighet att anta denna manligt konnoterade identitet.
Genom att aktualisera jakten som bild för romantisk/erotisk uppvaktning av
det andra könet aktualiserar Marianne också en annan tydligt manligt
konnoterad identitet, nämligen kvinnojägarens.

Margaretas och Mariannes kommentarer kan också förstås som ett sätt att
ifrågasätta hierarkin mellan kvinnligt och manligt utan att upplösa själva
dikotomin, alltså på ett sätt uppvärdera det som anses ”kvinnligt”.
Margareta och Marianne hävdar nämligen att de inte behöver gå ut och
smyga i skogen utan kan stanna kvar hemma i sina trädgårdar om de vill se
rådjur. Både kvinnor och män kan alltså få syn på rådjur (är likvärdiga),
men gör det på olika sätt (kvinnor genom att stanna hemma och män genom
att ge sig ut i skogen). Intressant nog går detta i linje med en traditionell
uppdelning mellan hemmet som kvinnors domän och världen utanför
hemmets väggar som männens domän.

Hur ska det faktum att identiteterna är manligt konnoterade, d.v.s.
anspelar på värden som i vår kultur anses typiskt manliga eller rentav
utmärkande för män, förstås? Nils uppvisar en mängd tecken på manlighet,
bl. a. namn, röstläge och klädsel (han bär vit skjorta och slips). Tillsammans



142

kan dessa sägas skapa en föreställning av ett underliggande, naturligt kön.
Jag menar att också berättandet kan ses som en del av denna föreställning.
Genom att använda sig av den klassiska hjältesagan eller den manligt
konnoterade jägarsymboliken, skapas i samspel med Nils övriga
könsuppträdande en lyckad illusion av en sammanhängande och
genomträngande ”manlighet” vilken förstärker hans ”manliga identitet”
samtidigt som det skapas en positiv bild av en god medarbetare, en god
berättare och en aktiv och morgonpigg person. Berättelsernas innebörd för
Nils självpresentation i samtalet är alltså inget som skapas endast där och
då, utan är något som går tillbaka på en kultur- och idétradition om
manlighet och manliga värden som kan användas just utifrån
kategoriseringen av Nils som man.

Analysen av de två berättelserna visade hur deltagarna kunde stödja Nils
berättande genom uppmuntrande responser och liknande, men också hur de
kunde ifrågasätta innebörden eller aktualisera mindre smickrande
innebörder i berättelserna. Berättandet av självupplevda händelseförlopp är
en socialt reglerad praktik där berättaren alltid måste vara beredd att
försvara sina identitetsanspråk.  Nils kan med hjälp av berättelsen ”Kontor
Ä” skapa en positiv självbild där han framstår som en kompetent
medarbetare. Genom att mannen Nils antar denna manliga identitet
reproduceras samtidigt föreställningen om denna identitets manliga status
och föreställningen om manliga och kvinnliga identiteter överhuvudtaget.

Frågan är om de kvinnliga deltagarna har samma möjligheter att fram-
ställa sig själv i god dager. Gunnarsson (2002:256) menar att kvinnor kan
behöva välja mellan att ses som kompetenta eller som kvinnliga. I analysen
har jag velat visa hur normativa föreställningar om kön ger berättelserna en
del av deras innebörd. Detta implicerar att en kvinna inte kan berätta
liknande hjältehistorier om sig själv. Sådana berättelser skulle få andra
innebörder eftersom den typiska hjälten är man. Kan detta påverka kvinnors
möjligheter till avancemang och inflytande på arbetsplatsen?

Man kan också fråga sig vad Margareta och Mariannes ifrågasättande av
Nils jägarpersonlighet betyder. Att den sortens manlighet som Nils gör
anspråk på är passé och lite löjeväckande i den aktuella situationen? Eller
tvärtom att den upplevs som ett hot och att de därför använder sin
interaktionella makt som lyssnare för att desarmera hotet?



7 Slutord

Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att öka kunskapen om
den språkliga interaktionen på interna arbetsmöten. För att göra detta har
jag försökt beskriva de fem interna arbetsmötena som exempel på en
verksamhetstyp, jag har jämfört gruppen kvinnor med gruppen män och jag
har undersökt det berättande som förekommer i samtalen.

De fem mötena som analyserats utgör visserligen nästan åtta timmars
inspelning, men är samtidigt endast en försvinnande liten del av alla de
interna arbetsmöten som har ägt rum på varje arbetsplats i Sverige de
senaste åren. Dessutom visste deltagarna att de spelades in. På vilket sätt
kan resultaten antas ha någon giltighet rent allmänt?

Om forskningen ska vara etiskt försvarbar kommer man i
samtalsanalytiska undersökningar aldrig ifrån att själva inspelningen kan
påverka deltagarnas beteende på ett eller annat vis. Å andra sidan tror jag att
föreliggande material här har vissa fördelar framför andra. För det första bör
en kamera inte upplevas som ett lika främmande inslag i ett möte på jobbet
som exempelvis i ett privatsamtal i hemmiljö. Mötena är inte heller
arrangerade speciellt för inspelningarna utan är autentiska och skulle ha
förekommit även om de inte spelats in. Ytterligare en faktor som bör
minska kamerans inverkan är att deltagarna i mötena var arbetskamrater och
kände varandra sedan tidigare och det därför inte är troligt att de kunnat
förställa sig extremt mycket.

Ett annat skäl är att även om de möten som spelades in kan sägas ha
kommit till i ett slags jämställdhetskontext, på så vis att deltagarna visste att
undersökningen hade ett könsperspektiv, kan det argumenteras för att en
liknande, om än svagare, jämställdhetskontext skulle kunna tänkas rama in
samtal på många arbetsplatser rent allmänt, då det i Sverige idag finns en
åtminstone officiell konsensus om att kvinnor och män bör värderas och få
ta plats på lika villkor och att öppen könsdiskriminering inte är socialt
acceptabel. Även om de fem inspelade mötena sålunda kanske inte är
representativa för alla interna arbetsmöten som förekommer på alla
arbetsplatser, kanske de är någorlunda representativa för möten som
förekommer i sammanhang där jämställdhet är ett officiellt sanktionerat och
åtminstone på ytan eftersträvansvärt mål, vilket bör gälla på många platser i
Sverige idag.

Ett sista skäl för att resultaten kan antas äga någon slags allmän giltighet
är att den första delstudien uppvisade liknande mönster för den språkliga
interaktionen under de fem mötena. Om fem möten, inspelade på olika
arbetsplatser med olika deltagare, kan uppvisa liknande mönster är det inte
otroligt att dessa också kan antas gälla även i andra interna arbetsmöten.
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I den första delstudien beskrevs de fem delmaterialens struktur och
innehåll. Delmaterialen uppvisade liknande mönster för både fas- och
ämnesstruktur varför jag menade att det fanns skäl för att tala om interna
arbetsmöten som en verksamhetstyp, där både föreställningar om hur möten
vanligtvis går till och de specifika mötenas dagordningar fungerade som
viktiga strukturerande principer, och där ordföranden hade en nyckelroll
med det övergripande ansvaret för att samtalen gick till som de borde.
Analysen visade också att interaktionen hanterades med hjälp av
vardagsspråkliga samtalspraktiker och att explicit formalia sällan användes.
En intressant fråga här är hur mötenas informella karaktär påverkade deras
möjligheter att vara demokratiska fora där alla får komma till tals på lika
villkor. Å ena sidan möjliggjorde frånvaron av formalia ett friare och
öppnare samtalsklimat där deltagarna kunde använda sig av det vardagliga
samtalandets praktiker, å andra sidan visade analysen hur ordförandens
makt över samtalet samtidigt osynliggjordes och hur talföra deltagare kunde
ta för sig på andras bekostnad.

I den andra delstudien gjordes en kvantitativ jämförelse mellan gruppen
kvinnor och gruppen män i hela materialet med avseende på sju variabler
för att se om gruppen män dominerade. Resultaten var delvis motstridiga
och någon tydlig över- och underordning kunde inte ses. Detta visar, menar
jag, att mäns strukturella makt över kvinnor inte automatiskt och tydligt ger
upphov till entydiga dominansasymmetrier mellan kvinnor och män i varje
givet samtal. Könstillhörighet är inte något som resulterar i vissa statiska
skillnader i språkligt beteende utan alltid också beror av andra kontextuella
faktorer. Detta motsäger inte att könsordningen kan bidra till att män kan
dominera kvinnor i samtal, bara att alla män inte dominerar alla kvinnor på
samma sätt i alla typer av samtal, och att man inte gör kön på samma sätt i
alla kontexter.

Den tredje delstudien fokuserade berättandet av självupplevda
händelseförlopp i de fem delmaterialen utifrån antagandet att dessa kunde
vara ett sätt att skapa skillnader mellan kvinnor och män. Återgivna
händelseförlopp i hela materialet beskrevs och diskuterades översiktligt
medan två längre berättelser som berättades av en man i ett av materialets
möten analyserades mer ingående. Analysen visade hur innebörden av
mannens berättelser delvis gavs av könsordningens normativa och
stereotypa uppfattningar om manlighet. Samtidigt var berättandet socialt
reglerat och berodde till viss del på mottagarna. Därmed både styrkte
berättandet mannens individuella könsidentitet och reproducerade köns-
ordningens normativa och stereotypa uppfattningar om manlighet, samtidigt
som det möjliggjorde ett visst ifrågasättande av både innebörden av
berättelsen och kanske i förlängningen också av den bakomliggande
könsordningen.

Om resultaten av de två sista delstudierna relateras till avhandlingens
feministiska syfte, vilka maktstrukturer knutna till kön har då blottlagts?



145

Kan resultatet från den kvantitativa analysen tolkas som att den jämställdhet
som antas råda i Sverige till viss del är skenbar? Det är ganska lätt att se till
att alla får tala ungefär lika mycket, men vem man avbryter och vem man
lyssnar på är kanske svårare att manipulera, och avspeglar måhända de
maktasymmetrier som trots allt finns under den skenbart jämställda ytan.
Men kan de dominansasymmetrier där gruppen män dominerade sägas
reproducera könsordningen, eller var de för små för att spela någon roll?
Analysen av berättandet i mötena visade att enskilda deltagare kunde göra
kön genom att berättelserna aktualiserade föreställningar knutna till
berättarens könstillhörighet, samtidigt som denna aktualisering i sig repro-
ducerade dessa föreställningar, d.v.s. könsordningen. Kanske gjorde
deltagarna kön, inte genom hur de agerade språkligt på gruppnivå, utan
framförallt genom vad de sa på individnivå.

På vilket sätt kan undersökningens resultat då bidra till det feministiska
syftet att inte bara blottlägga, utan också förändra maktstrukturer knutna till
kön? På vilket sätt kan blottläggandet av förhållandena på några enskilda
interna arbetsmöten användas för att förändra den sociala strukturen av
över- och underordning i samhället i stort? Det är svårt att säga. Hirdman
menar att blottläggandet av mönster är frigörande i sig: ”Det handlar om att
frilägga befintliga mönster. Först då kan man värja sig i från dem som håller
en fast i det man inte vill.” (Hirdman 2001:16) Kanske kan undersökningen
bidra till en högre medvetenhet om olika sätt att dominera i samtal i
allmänhet, vilket kan inspirera till ifrågasättande och förändring där
förhållandena är skeva.

Sociala strukturer raseras inte så lätt, men då det är enskilda kvinnors och
mäns beteende som reproducerar dessa sociala strukturer skapas ändå
utrymme för förändring. Erson menar att språket är speciellt lämpat för att
forma människors tänkande då det kan användas för att ”mer eller mindre
fördolt överföra fördomar och värderingar” (Erson 1990:15). På samma sätt
menar jag att språket också är särdeles lämpat för att ifrågasätta dessa
fördomar och värderingar. Betydelsen av vad någon säger är aldrig helt på
förhand given utan kan omförhandlas i interaktionen, och kvinnor och män
kan därför förhandla om och ifrågasätta könsordningen i de samtal som de
deltar i varje dag. Därmed inte sagt att kvinnor och män deltar på samma
villkor i dessa förhandlingar, något som undersökningarna indikerade, men
att utgången aldrig är helt given.



Summary

Workplace meetings are frequent and ordinary arenas in which information
is shared, discussions take place and decisions are made. However, our
knowledge about how the participants handle the verbal interaction during
those meetings is rather small. Is it very formal and is interaction managed
through the chair? And although Sweden is on the frontline when it comes
to equality between men and women, there is still a long way to go. For
example, women still get paid less and men still have the most prestigious
jobs. To change the way things are, we need to study how the inequalities
between men and women are reproduced.

The aim of this thesis was therefore to enlarge our knowledge about the
verbal interaction in workplace meetings and to relate them to the order of
gender. Three main questions were posed. Is it possible to describe the
meetings as examples of an activity type, according to distinctive features in
the verbal interaction? Does the order of gender affect the ways in which
the men and the women talk and share the interactional space? Does the
order of gender affect what kinds of self-presentations the men and the
women make?

The theoretical point of departure is that language use is a form of social
practice, which forms a dialectical relationship with larger social structures.
The larger social structure gives meaning to the social practice and repeated
social practice in turn forms the larger social structures. The two larger
social structures used in this thesis are activity type and order of gender.

The methods used combined qualitative analysis of small sections of talk
with quantitative analysis of variables, coded in the material as a whole.
The thesis has a feminist standpoint in that it not only aims at finding and
describing power structures linked to gender, but also changing them.

For the purpose of the study, twelve different meetings were video
recorded. Seven of them have not been used in the study, and the material
consists of five workplace meetings and almost eight hours of videotape.
All meetings involved both female and male participants. Two meetings
were led by a male chair and three by a female chair. These meetings
comprised four to nine participants and varied in length from just over one
hour to just over two hours. The material was transcribed using a system
developed for the purposes of the study, but both the videotapes and the
transcripts were used in the analyses.

The first study, as presented in chapter 4, aimed at describing how the
participants handled the structuring of the verbal interaction during the
meetings, especially in comparison with ordinary conversation. Close
analysis of the overall and topic structure revealed similar patterns between
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the meetings, which indicated the possibility that workplace meetings could
be viewed as an activity type of their own. The analysis showed that the
global structure of the meetings was composed of a general pattern for the
opening and closing of meetings together with the agenda of the specific
meeting. The power of this activity-specific structure was shown by the
meeting-specific use of practices from ordinary conversation and the
management of the interaction when the structure was violated. The
analysis also showed that the participants could actively try to control the
closing of the meeting by either terminating the last item on the agenda or
introducing new topics or items on the agenda. Participants could also try to
introduce topics not on the agenda by stepwise topical movement. New
topics with no connection to the ongoing meeting-talk were avoided. When
they did appear, mostly because of disturbances in the situational context,
they were dealt with briefly before returning to the meeting-talk.

The chair had the overall responsibility for the interaction in managing
the transition between phases and topics. The chair also seemed to be
responsible for the turn-taking when this could not be handled by the
practices used in ordinary conversation, and also dealt with violations to the
structure. The analysis also showed that the meeting-talk was handled
almost entirely without any formalities, and indicated that although the
meetings were strictly structured, the structure was established almost
solely by means of practices from ordinary conversation, used in activity-
specific ways.

In the second study, presented in chapter 5, a quantitative comparative
analysis of the men and the women was made to test the hypothesis that the
men would dominate the interaction. Seven variables were chosen: share of
words, share of turns, turn-length, share of turns that requests a response,
share of unsuccessful turns, share of given verbal acknowledgement tokens
and share of received verbal acknowledgement tokens. Theoretical
problems connected to comparative studies between groups of men and
women in relation to the feminist standpoint of the study, as well as
methodological problems connected to the measurement of dominance,
were discussed.

 The variables were counted in the material as a whole and tested
statistically. The analysis showed no great differences between the men and
the women and the hypothesis was not clearly verified. Four variables –
words, turns, turn-length and received verbal acknowledgement tokens –
showed no statistically significant differences between the men and the
women. Two variables – unsuccessful turns and given verbal acknowledge-
ment tokens – indicated that the men dominated the interaction, and one
variable – turns that requests a response – indicated that the women
dominated the interaction.

The analysis showed that there were no clear asymmetries of dominance
between the men and the women in the material, and indicates that the
social structure of male dominance does not simply give rise to clear
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asymmetries of dominance between men and women in any given
conversation. Gender identity does not lead to specific patterns of verbal
behaviour.

There is always a risk that comparative research on men and women may
lead to over-generalisations and polarisation. Thus, it is important to stress
that the differences found in the study were small, and that the similarities
between the men and the women were always greater than the differences.

The third study, presented in chapter 6, analysed personal narratives in
the material, especially from the point of view of how the normative
conceptions of femininity and masculinity affected the self-presentations of
the narrators. Although the meeting-talk was clearly structured around the
items on the agenda, the participants quite often managed to tell personal
narratives, either to inform, to entertain or to argue.

Two longer narratives, told by a man in one of the meetings, were
analysed more closely. In one of the narratives he solved a computer-related
problem in an office and in the other he was stalking roe deer. The analysis
showed how the meaning of the self-presentation was influenced by
normative conceptions about masculinity, about male heroism and hunting,
and could thus be a means of doing gender. The analysis also showed how
the way in which the narratives were recounted depended partly on the
responses made by the listeners. Listeners actively encouraged the narration
and endorsed or questioned different meanings of the narratives.

Even though the material represents only an insignificant proportion of
all the meetings that have occurred in workplaces in Sweden the last couple
of years, it is still possible to claim that the results may have some kind of
validity for workplace meetings in general.

How, then, does the thesis fulfil the feminist aim of finding and changing
power structures linked to gender? Do the small asymmetries of dominance
reproduce the order of gender or were they too small? The analysis of
narratives indicated that the participants did gender more by what they said
than how they said it.

And how can the thesis be used to change the order of gender? Maybe by
creating greater awareness of how to dominate in conversation, which in
turn may trigger questioning and resistance where there is asymmetry.
Social structures are not easily changed. But just as these structures are
reproduced in the everyday verbal interaction between men and women,
they are also susceptible to negotiation in that interaction. Maybe men and
women do not participate on equal terms in these negotiations, but the
outcome is never determined in advance.



Litteratur

Adelswärd, Viveka. 1988. Styles of success. On impression management as collabor-
ative action in job interviews. (Linköping Studies in Arts and Science. 23.)
Linköping: Linköpings universitet.

Adelswärd, Viveka. 1990. ”Afrikanerna blev tidigt uppätna” – om transkription och
kontext i samtalsanalys. I: U. Nettelbladt & G. Håkansson (red.), Samtal och
språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in
Arts and Science. 60.) Linköping: Linköpings universitet. S. 55–69.

Adelswärd, Viveka. 1991. Vems är poängen? En empirisk studie av den personliga
berättelsen i institutionella samtal. Nysvenska studier. 70.  S. 71–93.

Adelswärd, Viveka. 1992. Kvinnligt och manligt i anställningsintervjuer. I: B.-L.
Gunnarsson & C. Liberg (red.), Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA:s
nordiska symposium i Uppsala 7–9 november 1991. Uppsala: Association suédoise de
linguistique appliquée (ASLA). S. 281–294.

Adelswärd, Viveka. 1996. Att förstå en berättelse – eller historien om älgen. Stockholm:
Bromberg.

Adelswärd, Viveka. 1998. Skrattets funktion i gruppsamtal – några tankar. I: H. Lehti-
Eklund (red.), Samtalsstudier. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och
nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.) Helsingfors: Institutionen för nordiska
språk och nordisk litteratur. S. 11–20.

Ahlstrand, Elisabeth. 1995. Lärares samarbete – en verksamhet på två arenor. Studier
av fyra arbetslag på grundskolans högstadium. Linköping: Linköpings universitet.

Aries, Elizabeth. 1997. Women and men talking: are they worlds apart? I: M.R. Walsh
(red.), Women, men, and gender. Ongoing debates. New Haven & London: Yale
University Press. S. 91–100.

Atkinson, M.A., Cuff, E.C. & Lee, J.R.E. 1978. The recommencement of a meeting as a
member’s accomplishment. I: J. Schenkein (red.), Studies in the organization of
conversational interaction. New York: Academic Press. S. 133–153.

Atkinson, Maxwell J. 1982. Understanding formality: the categorization and production
of ”formal” interaction. The British Journal of Sociology. 33. S. 86–117.

Atkinson, Maxwell J. & Heritage, John (red.). 1984. Structures of social action. Studies
in conversation analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Auger, Bert Y. 1979. Möten – spar tid och ökar utbytet. Stockholm: Institutet för
ledarskap och lönsamhet.

Austin, John Langshaw. 1962. How to do things with words. London: Clarendon.
Beauvoir, Simone de. 2002. Det andra könet. Stockholm: Norstedts. [Franskt original

1949.]
Bergmann, Jörg R. 1990. On the local sensitivity of conversation. I: I. Markovà  & K.

Foppa (red.), The dynamics of dialogue. New York: Harvester Wheatsheaf. S. 201–
226.

Bierbach, Christine. 1997. Is Spain different? I: H. Kotthoff & R. Wodak (red.),
Communicating gender in context. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. S.
107–138.

Bjerlöv, Monica. 1999. Om lärande i verksamhetsanknutna samtal. En studie av prat
och lärande i möten på en arbetsplats. Solna: Arbetslivsinstitutet.

Boden, Deirdre. 1994. The business of talk: organizations in action. Cambridge: Polity
Press.



150

Brown, Gillian & Yule, George. 1983. Discourse analysis. Cambridge: Cambridge
University Press.

Brown, Penelope & Levinson, Stephen C. 1987. Politeness. Some universals in language
usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, Judith P. 1990. Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. New
York: Routledge.

Butler, Judith P. 1993. Bodies that matter. On the discursive limits of  ”sex”.  New
York: Routledge.

Cameron, Deborah. 1992a. Feminism and linguistic theory. London: MacMillan.
Cameron, Deborah. 1992b. What makes a linguistics feminist? I: B.-L. Gunnarsson & C.

Liberg (red.), Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA:s nordiska symposium i
Uppsala 7–9 november 1991. Uppsala: Association suédoise de linguistique
appliquée (ASLA). S. 55–69.

Cameron, Deborah. 1995a. Rethinking language and gender studies. I: S. Mills (red.),
Language and gender. London: Longman. S. 31–44.

Cameron, Deborah. 1995b. Verbal hygiene. London: Routledge.
Cameron, Deborah. 1997. Performing gender identity: young men’s talk and the

construction of heterosexual masculinity. I: S. Johnson & U. H. Meinhof (red.),
Language and masculinity. Oxford & Cambridge, Mass: Blackwell. S. 47–64.

Cassirer, Peter. 1994. Konsten att manipulera ett sammanträde. En annorlunda
handledning i sammanträdesteknik samt en introduktion till det perfekta
sammanträdet. Lund: Studentlitteratur.

Cederschiöld, Gustaf. 1900. Om kvinnospråk och andra ämnen. Anteckningar och
reflexioner. Lund: Gleerup.

Cedersund, Elisabet & Svensson, Lennart G. 1993. Kommunikativa mönster i
klasskonferenser. Linköping.

Coates, Jennifer. 1996. Women talk. Cambridge, Mass: Blackwell.
Drew, Paul & Heritage, John (red.). 1992. Talk at work. Interaction in institutional

settings. Cambridge: Cambridge University Press.
Eckert, Penelope. 1998. Gender, social engagement, and linguistic style. I: I.L. Pedersen

& J. Scheuer (red.), Sprog, køn – og kommunikation. Rapport fra 3. nordiske
konference om sprog og køn i København, 11–13 oktober 1997. København: C.A.
Reitzels. S. 7–17.

Edelsky, Carole. 1993. Who’s got the floor? I: D. Tannen (red.), Gender and
conversational interaction. New York: Oxford University Press. S. 189–227. [Först
publicerad  1981.]

Einarsson, Jan. 1971. Sammanträdet som talsituation. Lund: Studentlitteratur.
Einarsson, Jan. 1979. Två roller söker sina egenskaper. En pilotstudie. I: Könsroller i

språk 3. (FUMS-rapport. 75.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk.
Einarsson, Jan & Hultman, Tor G. 1984. Godmorgon pojkar och flickor. Om språk och

kön i skolan. Malmö: Liber.
Enkvist, Nils Erik. 1973. Stilforskning och stilteori. Lund: Gleerup.
Eriksson, Mats. 1997. Ungdomars berättande. En studie i struktur och interaktion.

(Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 43.)
Uppsala: Institutionen för nordiska språk.

Erson, Eva. 1990. Tankevärldar – om språkspel och könshierarkier. Kvinnovetenskaplig
tidskrift. 1. S. 5–18.

Fairclough, Norman. 1992. Discourse and social change. Cambridge:  Polity Press.
Fairclough, Norman & Wodak, Ruth. 1997. Critical discourse analysis. I: T.A. van Dijk

(red.), Discourse as social interaction. Discourse studies 2. London: Sage. S. 258–
284.



151

Fishman, Pamela M. 1983. Interaction: the work women do. I: B. Thorne et al. (red.),
Language, gender and society.  Rowley: Newbury House. S. 89–101.

Forsblom-Nyberg, Ylva. 1995. Samtal som transkription. I: A.-M. Ivars & P. Slotte
(red.), Folkmålsstudier. 36. Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk
litteratur. S. 53–74.

Frankenberg, Jan & Nytell, Eric. 1985. Sammanträdesteknik. Handbok för effektivare
möten och förhandlingar. Stockholm: Liber.

Gemzöe, Lena. 2002. Feminism. Stockholm: Bilda.
Goffman, Erving. 1959. The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday.
Goffman, Erving. 1963. Behavior in public places. Notes on the social organization of

gatherings. London: Free Press of Clencoe, Collier-Macmillan.
Goffman, Erving. 1967. Interaction ritual. Essays on face-to-face behavior. Garden City

& New York: Doubleday.
Goffman, Erving. 1977. The arrangement between the sexes. Theory & Society. 4. S.

301–331.
Goffman, Erving. 1981. Forms of talk. Philadelphia: University of Philadelphia Press.
Goode, William J. 1982. Why men resist. I: B. Thorne & M. Yalom (red.), Rethinking

the family. Some feminist questions. Boston: Northeastern University Press. S. 287–
310.

Goodwin, Charles. 1984. Notes on story structure and the organization of participation.
I: J.M. Atkinson & J. Heritage (red.), Structures of social action. Studies in
conversation analysis. Cambridge: Cambridge University Press. S. 225–246.

Goodwin, Marjorie Harness. 1993. Tactical uses of stories: participation frameworks
within boys’and girls’ disputes. I: D. Tannen (red.), Gender and conversational
interaction. New York & Oxford: Oxford University Press. S. 110–143.

Gothlin, Eva. 1999. Kön eller genus? Göteborg: Nationella sekretariatet för genus-
forskning.

Graddol, David & Swann, Joan. 1992. Gender voices. Oxford: Basil Blackwell.
Granström, Kjell. 1986. Dynamics in meetings. On leadership and followership in

ordinary meetings in different organizations. Malmö: Liber.
Granström, Kjell (red.). 1999. Small group studies. Proceedings from a conference on

group and social psychology. Linköping University, May 1998. Linköping:
Linköpings universitet.

Green-Vänttinen, Maria, 2001. Lyssnaren i fokus. En samtalsanalytisk studie i
uppbackningar. (Studier i nordisk filologi. 79.) Helsingfors: Svenska
litteratursällskapet i Finland.

Grice, H. P.1999. Logic and conversation. I: A. Jaworski & N. Coupland, The discourse
reader. London & New York: Routledge. S. 76–88. [Först publicerad 1975.]

Gunnarsson, Britt-Louise. 1995a. Academic leadership and gender: the case of the
seminar chair. Nordlyd. 23. S. 174–193.

Gunnarsson, Britt-Louise. 1995b. Interaction and gender. A study of postgraduate
seminars at a Swedish university. Uppsala: Uppsala universitet.

Gunnarsson, Britt-Louise. 1997. Women and men in the academic discourse community.
I: H. Kotthoff & R. Wodak (red.), Communicating gender in context. Amsterdam &
Philadelphia: John Benjamins. S. 219–247.

Gunnarsson, Britt-Louise. 1998. Spelet om den akademiska kunskapen. En studie av
ämnesutvecklingen i forskarseminarier. I: P. J. Hendrichsen et al. (red.), Sprog & køn.
(Nydanske studier & Almen kommunikationsteori. 24.) København: Dansklærer-
foreningen. S. 41–72.

Gunnarsson, Britt-Louise. 2001. Academic women in the male university field.
Communicative practices at postgraduate seminars. I: B. Baron & H. Kotthoff (red.),



152

Gender in interaction. Perspectives of femininity and masculinity in ethnography and
discourse. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. S. 247–281.

Gunnarsson, Britt-Louise. 2002. ”Style of success” i en mansdominerad miljö: analys av
kvinnliga strategier vid ett doktorandseminarium. I: P. Linell & K. Aronsson (red.),
Jagen och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet. Texter till Viveka Adelswärd den
17 mars 2002. (SIC. 42.) Linköping: Tema Kommunikation. S. 251–263.

Haavind, Hanne. 1982. Hvilke krav vil vi stille til metoder for at de skal være egnet til å
studere kvinners livssituation?. I: U. Broman (red.), Metoder och problem i
kvinnoforskningen. Göteborg: Göteborgs universitet. S. 51–111.

Heath, Christian. 1984. Talk and recipiency: sequential organization in speech and body
movement. I: J.M. Atkinson & J. Heritage (red.), Structures of social action. Studies
in conversation analysis. Cambridge: Cambridge University Press. S. 247–265.

Heath, Christian. 1986. Body movement and speech in medical interaction. Cambridge:
Cambridge University Press.

Hellberg, Staffan. 1985. Scandinavian sentence-types. Göteborg: Institutionen för
nordiska språk.

Heritage, J.C. & Watson, D. R. 1979. Formulations as conversational objects. I: G.
Psathas (red.), Everyday language. Studies in ethnomethodology. New York:
Irvington. S. 123–162.

Heritage, John. 1988. Current developments in conversation analysis. I: D. Roger & P.
Bull (red.), Conversation: an interdisciplinary perspective. Clevedon: Multilingual
Matters. S. 21–47.

Hirdman, Yvonne. 1988. Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala
underordning. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 3. S. 49–63.

Hirdman, Yvonne. 2001. Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber.
Holmberg, Carin. 1993. Det kallas kärlek. En socialpsykologisk studie om kvinnors

underordning och mäns överordning bland unga jämställda par. Göteborg: Anamma.
Holmes, Janet. 1995. Women, men and politeness. London: Longman.
Holmes, Janet. 1997. Story-telling in New Zealand women’s and men’s talk. I: R.

Wodak (red.), Gender and discourse. London: Sage. S. 263–293.
James, Deborah & Clarke, Sandra. 1993. Women, men and interruptions: a critical

review. I: D. Tannen (red.), Gender and conversational interaction. New York:
Oxford University Press. S. 231–280.

James, Deborah & Drakich, Janice. 1993. Understanding gender differences in amount
of talk. I: D. Tannen (red.), Gender and conversational interaction. New York:
Oxford University Press. S. 281–312.

Jefferson, Gail. 1972. Side sequences. I: D. Sudnow (red.), Studies in social interaction.
New York: The Free Press. S. 294–338.

Jefferson, Gail. 1978. Sequential aspects of storytelling in conversation. I: J. Schenkein
(red.), Studies in the organization of conversational interaction. New York:
Academic Press. S. 219–248.

Jespersen, Otto. 1922. Language. Its nature, development and origin. London: Allen &
Unwin.

Johansson, Lars-Erik & Johansson, Monica. 1977. Att sammanträda. Sammanträdet som
arbets- och beslutsform. Stockholm: AWE/Geber.

Johansson-Hidén, Birgitta. 1998. Analyzing talk in the workplace group: dynamics,
dominance and coherence. Göteborg: Department of Psychology.

Johnstone, Barbara. 1993. Community and contest: midwestern men and women
creating their worlds in conversational storytelling. I: D. Tannen (red.), Gender and
conversational interaction. New York & Oxford: Oxford University Press. S. 62–80.

Josephson, Olle (red.). 1996. Arbetarna tar ordet. Språk och kommunikation i tidig
arbetarrörelse. Stockholm: Carlsson.



153

Järvinen, Magaretha. 1996. Kön som text – om den sociala konstruktivismens gränser.
Kvinder, køn & forskning. 2. S. 18–27.

Jönsson, Sten & Edström, Anders. 1999. The controller in action – participative control
here and now in product development processes. (GRI-rapport. 4.) Göteborg: GRI.

Jönsson, Sten, Edström, Anders & Ask, Urban. 1999. Discipline and creative work –
designing next year´s car model. (GRI-rapport. 3.) Göteborg: GRI.

Kahlin, Linda. 2000. Samtalsanalys av två doktorandseminarier ur genderperspektiv.
Opublicerad C-uppsats. Stockholm: Institutionen för nordiska språk.

Kangasharju, Helena. 1998. Alignment in disagreement. Building alliances in
multiperson interaction. Manuscript version. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Kendall, Shari & Tannen, Deborah. 1997. Gender and language in the workplace. I: R.
Wodak (red.), Gender and discourse. London: Sage. S. 81–105.

Kendon, Adam. 1992. The negotiation of context in face-to-face interaction. I: A.
Duranti & C. Goodwin (red.), Rethinking context. Language as an interactive
phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press. S. 323–334.

Kessler, Suzanne J. & McKenna, Wendy. 1978. Gender: an ethnomethodological
approach. New York: Wiley.

Korolija, Natascha. 1998. Episodes in talk. Constructing coherence in muliparty
conversation. Linköping: Linköpings universitet.

Korolija, Natascha & Linell, Per. 1996. Episodes: coding and analyzing coherence in
multiparty conversation. Linguistics. 34. S. 799–831.

Kramarae, Cheris. 1981. Women and men speaking. Frameworks for analysis. Rowley &
Mass: Newbury House.

Labov, William. 1972. Language in the inner city. Studies in the Black English
vernacular. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Lakoff, Robin. 1975. Language and woman’s place. New York: Harper & Row.
Larue, Janine & Trognon, Alain. 1993. Organization of turn-taking and mechanisms for

turn-taking repairs in a chaired meeting. Journal of Pragmatics. 19. S. 177–196.
Le Grand, Carl. 1997. Kön, lön och yrke – yrkessegregation och lönediskriminering mot

kvinnor i Sverige. I: I. Persson & E. Wadensjö (red.), Kvinnors och mäns löner –
varför så olika? Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och
ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. (SOU 1997:136.)  Stockholm: Fritze.
S. 45–86.

Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
Levinson, Stephen C. 1992. Activity type and language. I: P. Drew & J. Heritage (red.),

Talk at work: interaction in institutional settings. Cambridge: Cambridge University
Press. S. 66–100.

Lindén, Claudia & Milles, Ulrika (red.). 1995. Feministisk bruksanvisning. Stockholm:
Norstedt.

Lindgren, Maria. 2001. Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. Undersök-
ning av en samtalstyp i arbetslivet. Lund: Institutionen för nordiska språk.

Lindström, Anna. 1999. Language as social action. Grammar, prosody, and interaction
in Swedish conversation. Uppsala: Institutionen för nordiska språk.

Linell, Per. 1990a. De institutionaliserade samtalens elementära former: om möten
mellan professionella och lekmän. Forskning om utbildning. 17. S. 18–35.

Linell, Per. 1990b. Om gruppsamtalets interaktionsstruktur. I: U. Nettelbladt & G.
Håkansson (red.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons
minne. Linköping: Linköpings universitet. S. 39–54.

Linell, Per. 1990c. The power of dialogue dynamics. I: I. Markovà & K. Foppa (red.),
The dynamics of dialogue. New York: Harvester Wheatsheaf. S. 147–177.

Linell, Per. 1994. Transkription av tal och samtal: teori och praktik. Linköping: Tema
Kommunikation.



154

Linell, Per. 1998. Approaching dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical
perspectives. (Impact, Studies in language and society. 3.) Philadelphia &
Amsterdam: John Benjamins.

Linell, Per & Gustavsson, Lennart. 1987. Intitiativ och respons. Om dialogens dynamik,
dominans och koherens. (SIC. 15.) Linköping: Linköpings universitet.

Londen, Anne-Marie, Lehti-Eklund, Hanna & Green-Vänttinen, Maria. 1991. De ha nog
vimla hit å dit liksom i live. Strukturella drag och individuella röster i ett radiosamtal.
Språk och Stil. 1. S. 7–88.

Melander-Marttala, Ulla. 1995a. Ämnesbegreppet inom samtalsforskningen. En översikt
över teorier och modeller. (SoLiD. 3 = FUMS-rapport. 175.) Uppsala: Uppsala
universitet.

Melander-Marttala, Ulla. 1995b. Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och
patient. En språklig och samtalsanalytisk undersökning. Uppsala: Institutionen för
nordiska språk.

Moi, Toril. 1997. Vad är en kvinna? Res Publica. 35/36. S. 71–158.
Molloy, Gunilla. 1991. ”Men killarna är så sura på oss...” I: J. Einarsson (red.), Språk

och kön i skolpraktiken. (Rapporter om utbildning. 3.) Malmö: Lärarhögskolan. S.
17–24.

Nordenstam, Kerstin. 1987. Kvinnlig och manlig samtalsstil. Göteborg: Institutionen för
nordiska språk.

Nordenstam, Kerstin. 1988. Avbrott och stödsignaler hos kvinnor och män. I: P. Linell
(red.), Svenskans beskrivning 16. Linköping: Tema Kommunikation. S. 386–400.

Nordenstam, Kerstin. 1989. Tag questions och dylika påhäng i svenska samtal.
Göteborg: Institutionen för nordiska språk.

Nordenstam, Kerstin. 1994. Korpus Gruppsam. Materialpresentation. (MISS. 4.)
Göteborg: Institutionen för nordiska språk.

Nordenstam, Kerstin. 1998. Skvaller. (Ord och stil. 29.) Uppsala: Hallgren & Fallgren.
Norrby, Catrin. 1996. Samtalsanalys, så gör vi när vi pratar med varandra. Lund:

Studentlitteratur.
Norrby, Catrin. 1998. Vardagligt berättande: form, funktion och förekomst. Göteborg:

Acta Universitatis Gothoburgensis.
Nyberg, Anita & Sundin, Elisabeth (red.). 1997. Ledare, makt och kön. Rapport till

Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan
kvinnor och män. (SOU 1997:135.) Stockholm: Fritze.

Ochs, Elinor. 1979. Transcription as theory. I: E. Ochs & B.B. Schieffelin (red.),
Developmental pragmatics. New York: Academic Press. S. 43–72.

Ochs, Elinor & Taylor, Carolyn. 1995. The ”father knows best” dynamic in dinnertime
narratives. I: K. Hall & M. Buchholtz (red.), Gender articulated. London: Routledge.
S. 97–120.

Ochs, Elinor & Capps, Lisa. 1996. Narrating the self. Annual Review of Anthropology.
25. S. 19–43.

Olander, Håkan. 1999. Stora föreningshandboken. Stockholm: Hjalmarson & Högberg.
Persson, Inga & Wadensjö, Eskil (red.). 1997. Kvinnors och mäns löner – varför så

olika? Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska
resurser mellan kvinnor och män. (SOU 1997:136.) Stockholm: Fritze.

Polanyi, Livia. 1982. Linguistic and social constraints on storytelling. Journal of
Pragmatics. 6. S. 509–524.

Pomerantz, Anita. 1984. Agreeing and disagreeing with assessments: some features of
preferred/dispreferred turn shapes. I: J.M. Atkinson & J. Heritage (red.), Structures of
social action. Studies in conversation analysis. Cambridge: Cambridge University
Press. S. 57–101.



155

På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet. 2002. Stockholm: Statistiska
centralbyrån.

Ramstedt, Tolle. 1982. Sammanträde pågår. Stockholm: Bonnier Fakta.
Rosenberg, Tiina. 2002. Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas.
Sacks, Harvey. 1974. An analysis of the course of a joke’s telling in conversation. I: R.

Bauman & J. Sherzer (red.), Explorations in the ethnography of speaking. London:
Cambridge University Press. S. 337–353.

Sacks, Harvey. 1978. Some technical considerations of a dirty joke. I: J. Schenkein
(red.), Studies in the organization of conversational interaction. New York:
Academic Press. S. 249–269.

Sacks, Harvey. 1984. Notes on methodology. I: J.M. Atkinson & J. Heritage (red.),
Structures of social action. Studies in conversation analysis. Cambridge: Cambridge
University Press. S. 21–27.

Sacks, Harvey. 1992. Lectures on conversation. 1–2. Oxford: Blackwell Publishers.
Sacks, Harvey, Schegloff, Emanuel A. & Jefferson, Gail. 1974. A simplest systematics

for the organization of turn-taking for conversation. Language. 50. S. 696–735.
SAG = Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik. 1999.  Svenska Akademiens

grammatik. 1–4. Stockholm: Svenska Akademien.
SAOB = Svenska Akademien (red.). 1893–. Ordbok över svenska språket. Lund:

Gleerups.
Sarangi, Srikant. 2000. Activity types, discourse types and interactional hybridity: the

case of genetic counselling. I: S. Sarangi & M. Coulthard (red.), Discourse and social
life. Harlow & Essex: Pearson Education. S. 1–27

Schegloff, Emanuel A. 1992. On talk and its institutional occasions. I: P. Drew & J.
Heritage (red.), Talk at work: interaction in institutional settings. Cambridge:
Cambridge University Press. S. 101–134.

Schegloff, Emanuel A. 1993. Reflections on quantification in the study of conversation.
Research on Language and Social Interaction. 26. S. 99–128.

Schegloff, Emanuel A. & Sacks, Harvey. 1973. Opening up closings. Semiotica. 8. S.
289–327.

Scheuer, Jann, 1999. På catwalken med en matris 3 gånger 3. Kön, språk och symboliskt
kapital i anställningsintervjuer. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2. S. 43–59.

Schwartzman, Helen B. 1989. The meeting. Gatherings in organizations and
communities. New York: Plenum.

Sharp, Harriet. 2001. English in spoken Swedish. A corpus study of two discourse
domains. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Shuy, Roger W. 1982. Topic as the unit of analysis in a criminal law case. I: D. Tannen
(red.), Analyzing discourse. Text and talk. Washington: Georgetown University Press.
S. 113–126.

Spender, Dale. 1980. Man made language. London: Routledge & Kegan Paul.
Strand, Hans. 1989. The relationship between social power and linguistic dominance on

Swedish television. I: J. Niemi  (red.), Papers from the eleventh Scandinavian
conference on linguistics. 2. Joensuu. S. 490–508.

Strand, Hans. 1991. Kön, kontext och språklig dominans i TV. I: E. Block (red.), TV som
kulturellt system. Stockholm: Arkivet för ljud och bild. S. 7–41.

Strand, Hans. 1995. Språklig dominans i tv-samtal – jämlikhetsmått och kulturindikator?
Paper presenterat vid den tolfte nordiska konferensen för masskommunikations-
forskning i Helsingør den 12–15 augusti 1995.

Strand, Hans. 1996. Att forska om språk och kön: två strategiska val. I: Språket lever!
Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996. Stockholm: Svenska
språknämnden. S. 249–255.



156

Sundin, Elisabeth. 1998. Män passar alltid? Nivå- och organisationsspecifika processer
med exempel från handeln. (SOU 1998:4.) Stockholm: Fritze.

Svennevig, Jan. 1999. Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions.
Philadelphia & Amsterdam: John Benjamins.

Søndergaard, Dorte Marie. 2000. Destabiliserende diskursanalyse: veje ind i post-
strukturalistisk inspireret empirisk forskning. I: H. Haavind (red.), Kön och tolkning.
Metodiska möjligheter i kvalitativ forskning. Stockholm: Natur och Kultur, Gyldendal
akademisk. S. 60–104.

Tannen, Deborah, 1984. Conversational style: analyzing talk among friends. Norwood,
New Jersey: Ablex.

Tannen, Deborah. 1992. Du begriper ju ingenting: samtal mellan män och kvinnor.
Stockholm: Wahlström & Wistrand.

Tannen, Deborah. 1993. The relativity of linguistic strategies: rethinking power and
solidarity in gender and dominance. I: D. Tannen (red.), Gender and conversational
interaction. New York & Oxford: Oxford University Press. S. 165–188.

Thelander, Kerstin. 1986. Politikerspråk i könsperspektiv. (Ord och stil. 17.) Malmö:
Liber.

van Dijk, Teun A. 1997. Discourse as interaction in society. I: T.A. van Dijk (red.),
Discourse as social interaction. Discourse studies 2. London: Sage. S. 1–37

Wahl, Anna. 1992. Könsstrukturer i organisationer. Kvinnliga civilekonomer och
civilingenjörers karriärutveckling. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid
Handelshögskolan.

Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia & Linghag, Sophia. 2001. Det ordnar sig.
Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur.

Weedon, Chris. 1987. Feminist practice & poststructuralist theory. Oxford: Basil
Blackwell.

West, Candace & Fenstermaker, D.H. 1995. Doing difference. Gender & Society. 9. S.
8–37.

West, Candace & Zimmerman, Don H. 1983. Small insults: a study of interruptions in
cross-sex conversations between unaquainted persons. I: Thorne, Barrie et al. (red.),
Language, gender and society.  Rowley: Newbury House. S. 102–117.

West, Candace & Zimmerman, Don H. 1987. Doing gender. Gender & Society. 1. S.
125–151.

Wodak, Ruth. 1996. Disorders of discourse. London: Longman.
Wodak, Ruth (red.). 1997. Gender and discourse. London: Sage.
Wodak, Ruth. 2001. ”I’m a very special bird”: Ideological gender conflicts and identity

dilemmas with EU parliamentarians. I: K. Nordenstam & K. Norén (red.), Språk, kön
och kultur. Rapport från fjärde nordiska konferensen om språk och kön. Göteborg
den 6–7 oktober 2000. Göteborg: Institutionen för nordiska språk. S. 34–59.

Young, Iris Marion. 2000. Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvisa.
Stockholm: Atlas.

Öberg, Britt-Marie. 1995. Negotiation processes as talk and interaction. Interaction
analyses of informal negotiations. Linköping: Department of Communication
Studies.

Öberg, Britt-Marie & Cedersund, Elisabet. 1998. Arbetsvärdering och lokala
löneförhandlingar. En fallstudie om arbetet för jämställda löner. Solna:
Arbetslivsinstitutet.



157

Bilaga 1: Dagordningsärenden

Tabell 23. Dagordningsärenden i möte A

Dagordningsärende Introduktör Ref. i transkription
1. workshop Brasilien ordf. 17–130
2. internetworkshop ordf. 130–180
3. kravspec ordf. 180–185
4. tidpunkt konfigurering och möte med

internet (x) på måndag
ordf. 185–623

5. workshop ordf. 623–929
6. nästa möte annan/ordf. 930–930, 1176–1208
7. Agneta Alvling och säkerhetsklassningen annan 931–1176

Tabell 24. Dagordningsärenden i möte B

Dagordningsärende Introduktör Ref. i transkription
1. föregående ledningsprotokoll ordf. 16–396, 397–414
2. LG:t ordf. 396, 415–966, 991–

1041
3. varvet runt ordf. 1041–2019

Tabell 25. Dagordningsärenden i möte C

Dagordningsärende Introduktör Ref. i transkription
1. omdömena annan 91–590, 592–593,

597–755, 759–842
2. utvärderingsdagen annan/ordf. 842–943, 948–1030,

1045–1232
3. plenumdagen annan/ordf. 943–947, 1233–1385
4. kt-schema ordf. 1384–1685
5. torgfesten ordf. 1685–1923
6. plan 8 ordf. 1923–2532

Tabell 26. Dagordningsärenden i möte D

Dagordningsärende Introduktör Ref. i transkription
1. 6201 ordf. 7–99
2. 02:an annan 100–170, 231–317, 351
3. 3:an ordf. 170–231, 317–350
4. Karlaplan/7:an (?) ordf. 351–363, 527–544
5. 8:an ordf. 363–403
6. 9:an ordf. 403

(tabellen fortsätter på nästa sida)
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Dagordningsärende Introduktör Ref. i transkription
7. 10:an ordf. 403–421
8. 11:an ordf. 421–497
9. 12:an ordf. 497–500
10. 13 ordf. 500–500
11. C-vägen ordf. 500–500
12. 16 ordf. 501–520
13. Bankbussen ordf. 516–524, 2078–2229
14. D-gatan/17 (?) ordf. 525–527, 544–549
15. Rissne ordf. 549–550
16. 21 ordf. 551–597
17. 23:an ordf. 597–608
18. 24:an ordf. 608–643
19. kontor B ordf. 644–662
20. Ängsby ordf. 663–678
21. kontor C ordf. 679
22. kontor D ordf. 679–698, 708
23. kontor E ordf. 708–792
24. kontor F ordf. 792
25. kontor G ordf. 792–850
26. kontor H ordf. 850–872
27. kontor I ordf. 873
28. kontor J ordf. 873–948, 950–957
29. femtiåttan ordf. 948–949
30. kontor M ordf. 957
31. Uppsala ordf. 957–1087
32. kontor M2 (?) ordf. 1088
33. kontor N ordf. 1088–1125
34. 65:an ordf. 1126–1135
35. kontor O ordf. 1135–1285, 1301–1329
36. kontor Q ordf. 1285–1300
37. kontor R ordf. 1330–1368
38. kontor S och plats B ordf. 1369–1423
39. Östermalmstorg annan 1421–1439
40. kontor T ordf. 1440–1461, 1591–1598
41. Kontor U ordf. 1461
42. kontor V ordf. 1461–1549
43. kontor X annan/ordf. 1550–1571
44. kontor Z ordf. 1571–1590
45. kontor Å ordf. 1599–1716
46. kontor AF ordf. 1717–1750
47. Gnesta ordf. 1724, 1751–1835
48. kontor AG annan/ordf. 1816, 1835–1854
49. kontor AI ordf. 1855–1861
50. kontor AA ordf. 1862–1873
51. kontor AJ ordf. 1873–1910
52. kontor Ä ordf. 1911–1990
53. Huddinge ordf. 1990–1991
54. kontor Ö ordf. 1990
55. kontor AD ordf. 1992–1993

(tabellen fortsätter på nästa sida)
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 Dagordningsärende Introduktör Ref. i transkription
56. Danderyd ordf. 1994–1998
57. kontor AL ordf. 1998–2077
58. kontor L annan/ordf. 2228–2331
59. kontor K ordf. 2332–2345
60. kontor AP ordf. 2346–2394
61. kontor AQ ordf. 2394–2411
62. kontor AR ordf. 2411–2474, 2476–2478
63. kontor AS annan 2475, 2515
64. kontor AT annan 247, 2517–2521
65. kontor AH annan 2477, 2521–2529
66. kontor AU ordf. 2478–2515
67. bankomaten i Alby ordf. 2530–2538
68. kontor P annan 2539–2568
69. kontor AX annan 2568–2629
70. nästa möte annan 2629–2732
71. kostnadsuppföljningsblankett annan 2733–2556

Tabell 27. Dagordningsärenden i möte E

Dagordningsärende Introduktör Ref. i transkription
1. VL ordf. 74–371
2. Rio de Janeiro ordf. 373–521
3. X-departementsarbete ordf. 522–614
4. tillväxtavtalen ordf. 615–873
5. årsredovisningen ordf. 915–1474
6. länsrådskonferens ordf. 1475–1511
7. kommunbesök ordf. 1511–1557
8. 22-oktobermöte ordf. 1557–1784
9. lönerna ordf. 371–373, 1784–2048,

2062–2158
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Bilaga 2: ”Kontor Ä”

Agneta Margareta Nils Marianne
1261 (.hh) eh kontor

Ä (P) eh: körde
jag veckan
därpå och eh
(.hh) kontor Ä
då var eh: (P)
jättebra (P)
ända fram till
klockan fyra på
eftermiddan (P)

1262 °visst ja°
1263 (hh) smack
1264 °(det var det)° pang bom så:

gick en burk
ner bara

1265 °just det°
1266 (.hh) eh (P)

och gick inte å
få igång den
(P)

1267 °.nä° (P)
1268 kunde inte

förstå varför
(.hh) ehm (P)
dan efter var
jag där (P)

1269 °(ja)° också (P) då
fungerar den
burken (P) men
då e det en
annan gått ner
(P) på samma
sätt (P)

1270 men gud var
1271 märkligt å på en våning
1272 mt upp (.hh)
1273 °konstigt° och eh (P) vi

ringde å
felanmälde
redan dan innan
då

1274 m (P)
1275 så ringer

teknikern å då
då råkar ju nån
säga ja men den
här burken
fungerar men nu
e det en annan
som lagt av men
dom kunde inte
förklara
problemet för

1276 m då var ju inte
jag där (P)

1277 m (P)
1278 mt vilket fick
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Agneta Margareta Nils Marianne
till följd att
det var ingen
tekniker som
kom dit (P) så
på fredan då
det här var ju:
Kristi himmels-

1279 mm -färdshelgen va
1280 m
1281 °just det just

det°
på fredan då va
så

1282 (.hh) så ehm
(P) fungerar
den fortfarande
inte (hh) en
trappa upp (P)

1283 mm (P)
1284 och eh (P)
1285 °gud så

konstigt°
1286 javisst (P) å

då fick jag ju
reda på det på
*måndan att den
fu-* å ingen
tekniker då var
dom lite sura
då (P) så då
ringde jag ut å
så fråga jag
vad fan dom
höll på med
(.hh) eh (P)
det här har
inte vi fått
nånting om
liksom så där
då ja vi ska
skicka en så
det kom väl en
på måndag:
lunch nånting
där (P)

1287 hm och ehm (.hh)
medan (P)  det
skedde då så så
prata jag med
några andra
tekniker för
jag var ju då
på (.hh) X-
kontoret

1288 m (P)
1289 och eh höll på

med dom (P) då
prata jag med
teknikern fan
vad konstigt
konstigt fel
°så här liksom
å så satt där å
fundera lite
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Agneta Margareta Nils Marianne
grann å så° då
kom vi på vad
det var för fel
(P)

1290 m
1291 dom har givit

två burkar
samma adress
(P)

1292 jaha oj jaha ja
det e klart det
blir

mhm

1293 fel IP-adress va så
1294 ((hostar)) att
1295 den som först

öppnade burken
han snodde ju

1296 just det adressen den
som s- var där-

1297 uppe då (xx)
1298 kom oftast

senare så
hennes burk
fungerade inte
det var därför
felet flyttade
på

1299 m (P) sej
1300 .mt
1301 gud så att
1302 så knäppt
1303 javisst (hh)
1304 men hur kan man så att det var
1305 ha gjort det
1306 det e alltså i ja det e

teknik-
1307 -erna som
1308 .mt av: misstag då

(P)
1309 °ja just det°
1310 programmerat knappat in

knappat in
1311 ja fel för dom

sitter ju å
adresserar
varje ap-

1312 -parat typ
varje (typ) ja

m mänskliga
faktorn med
andra ord

1313 .ja så har dom
slagit in samma
siffra då i
sista siffra
(P) (då) i
adressen där
(P) det tog

1314 °(xxx)° absolut nästan
en

1315 vecka å få f-
ordnat det fel-

1316 °gud° -et °då va°
(.hh) så  var
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Agneta Margareta Nils Marianne
ju lite tokigt
(P) men nu vet
man ju varför
en burk kan se
ut på det sätt-

1317 m et då
1318 .ja och ehm: (P) de

e ju: (P)
1319 skulle ju kunna

hända igen
1320 ja det kan

hända igen
1321 .ja (P)
1322 kunde inte

starta
programmet
prog- progman
pro punkt ex se
säger den

1323 jaha jaha °(e det
det den säger)°

1324 det e bara helt
svart å så står
det den
textraden högst
upp (.hh)

1325 °hah gud .mt° då kan man
nästan utgå
från

1326 att det e det
felet (P)

1327 m då e det nån
annan som har
snott (P)

1328 snott
programmet

°*(snott) (x)*°

1329 så att säga (ja
1330 det e den som

slår först då
som tar eller

precis)

1331 ja (P)
1332 det måste det

ju vara precis
dom som
konkurrerar om
samma adress

1333 då va
1334 ja å det e den

som öppnar
först ja

dom två
burkarna dom
har ju dom har
ju döpts till
samma ja den

1335 som öppnar
först han får
allt (P)

1336 °(xx)° snyggt å
prydligt

1337  .ja (P)
1338 så att eh det e

bara att testa
då va (P) (.hh)
ha eh det var:
kontor Ä det
(P) sen det
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Agneta Margareta Nils Marianne
löstes har jag
inte hört
nånting jag
prata med: hon
Sandeman

1339 ja (P)
1340 eh lite drygt

senare då va
1341 m och eh då verka

allting
jättebra (P)

1342 °ja bra°
1343 m (P)

((snörvling))
köpcentrum B
/…/
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Bilaga 3: ”Jagar råbock”

Agneta Margareta Nils Marianne
1972 å tretti va /…/jag e

nämligen på
gökotta med *min
sons klass från
klockan fem på
morronen den

1973 å gratulerar dan* ((skratt))
1974 tillsammans med

trett-
1975 det blir ljust

kan jag tala om
1976 tre- tretti

fjortonåringar å
jag och läraren

1977 mhm
1978 å nån mer

förälder (P) nä
det ska bli
jättespänn-
jätteroligt ut å
lyssna på
fågelsången

1979 m (P) i går morse
var jag uppe
kvart (P) i tre
(P)

1980 m (P)
1981 å var ute i

skogen å gick
1982 °kvart i tre°

du
1983 gick aldrig å

la dej alltså
((skratt))

1984 jo jag sov två
timmar (P)

1985 ha (P)
1986 °kvart i tre°
1987 jaa (P)
1988 mm
1989 å (x)
1990 var ute i

skogen
1991 ja jag var ute å

jagade (P)
1992 (jaha)
1993 °gud°
1994 °kul för dej°
1995 vad jagar man

då (P) kvart i
tr-

((skratt))

1996 -e ((skratt)) eh råbock (P)
1997 °*inte flickor*°

(.hh)
1998 °(xx) dom har

käkat upp mina
blommor nu

1999 förresten° ((skratt))
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2000 °ja just det°

(P)
2001 (xx) Nils
2002 fick ni se f-

fick ni tag i
nåt då

2003 nej nej nej eh
jag var ute å
smög bara (P)

2004 under fyra timmar
(P)

m

2005 såg ni
2006 nån då (.hh)
2007 hemma hos
2008 ja jag såg oss behöver man

inte
2009 smyga Nils du

kan sätta dej
2010 ((skratt)) på gräsmattan å
2011 m titta på alla
2012 *samma här det e

bara å sätta sej
rådjuren

2013 (xx)* ((skratt)) (ute) i i min
skog eh

2014 finns det inga
tama rå-

2015 ((skratt)) -djur ((skratt))
2016 *i min skog

finns det bara
tama rådjur*
((skratt))

2017 

((reser sig upp))

i min skog så
tycker dom om å
gå in i min
trädgård å äta
upp mina
blommor:

2018 jaha tack för
idag  ((reser
sig upp))

(det e massor
med) (xx)

2019 tack ((reser sig
upp))

((reser sig
upp))


