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Inledning 
fan Anward och Bengt Nordberg 

Det talade spraket ar primart i farhallande till det skrivna, och sam
talet ar den grundlaggande formen fbr all sprakanvandning. Att 
detta galler manniskan bade som art och individ ar en sedan lange 
etablerad sanning. Grammatik kan sagas vara "det system av regler 
som sprakbrukarna har tillagnat sig och som styr deras sprakliga 
aktivitet" (Nationalencyklopedin bd 8 s. 1). Grammatiken speglar 
saIedes strukturen i sprakliga yttranden och inlagger betydelse i 
ljudstrammen ell er raderna av bokstaver, dvs. gar dem till tolk
ningsbara meddelanden. Men vetenskapliga beskrivningar av spra
kens struktur, i synnerhet alltsa grammatiken, bygger far det allra 
mesta pa skriftspraket med det tysta antagandet att de beskrivna 
strukturerna ocksa gall er samtalssprak och avrigt talsprak (Linell 
2005). 

Hasten 1999 utkom Svenska Akademiens grammatik (SAG). Den 
ar avsedd att vara en allman beskrivande grammatik far bade tal ad 
och skriven svenska. Den havdar i sjalva verket att det i grunden 
bara finns en grammatik och att sadana drag som ar saregna fbr tal
spraket kan hanteras in om samma teoretiska ram som skriftspraket. 
Det ar emellertid uppenbart att SAG huvudsakligen ar en gramma
tik fbr svenskt skriftsprak. De talspraksexempel som fbrekommer ar 
antingen hamtade fran litterar dialog, olika former av monologiskt 
tal eller helt enkelt pahittade. De presenteras oftast utan nagon som 
helst kontext. Vi vill pa intet satt farringa vardet av detta mycket 
imponerande, omfattande och detaljrika arbete men menar samti
digt att det absolut inte kan ersatta en farutsattningslbs analys av 
autentiskt svenskt samtalssprak (se ocksa Anward 2000,2001). 

Uppsatserna i denna samling har alIa tillkommit inom projektet 
Samtalssprakets grammatik, som just satter det fritt fladande, inter
aktionellt och verksamhetsmassigt betingade spraket i tva- och fler
partssamtal i fokus. Projektets huvudsyfte ar att aka kunskapen om 
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de grammatiska principer som styr samtalssprakets syntax och, 
omvant, hur ett spnlks allmanna grammatiska strukturer kan ses 
som framvaxta, och vad galler nutida farandringar framvaxande, ur 
interaktionella praktiker. En av projektets teoretiska harnpelare ar 
fOljaktligen att grammatiska konstruktioner inte kan analyseras iso
leradej tvartom maste talsekvensernas syntaktiska form i naturliga 
samtal fOrstas som dels framsprungna ur fOregaende yttranden, dels 
fOregripande fOljande yttranden och som del i den pagaende sociala 
verksamheten och den yttre fysiska kontexten. Ett sadant perspek
tiv innebar att vi farsaker att konsekvent behandla samtalssprak pa 
dess egna villkor som sociala handlingar vilka manifesterar kogni
tiva och kommunikativa skeenden som tar gestalt och fardelar sig 
langs tidsaxeln. Sprakliga yttranden ar alltsa inte bara en morfolo
gisk och syntaktisk struktur som uttrycker vissa abstrakta seman
tiska innebarder utan ar sociala handlingar som ar anpassade till 
den fOreliggande situationen som byggts upp av de narmast fOrega
ende replikerna och handelserna. De griper in i, vidarefOr eller fOr
andrar den sociala situationen och det kunskapsmassiga laget. 

En nutida sprakvetenskaplig riktning som bygger pa sadana tan
kar ar den interaktionella lingvistiken. Grammatikbegreppet inom 
denna skola kan hanfara sig bade till samtalssprakets grammatik i 
en snavare bemarkelse och till vad som kunde kallas interaktionens 
arkitektur och till samspelet mellan dessa tva. Den farra kan kallas 
den inre syntaxen och tar upp traditionella grammatiska begrepp 
som ord, fraser, satser, ordklasser men ocksa diskurspartiklar och 
grammatiska konstruktioner. Den senare, far vilken vi fOreslar 
benamningen yttre syntax, handlar om strukturen i de interaktio
nella sekvenserna och studerar fareteelser som turer, turkonstruk
tionsenheter (TKEn), turbytesplatser (TBPn), turtillagg, ifyllnader, 
responsiva och projektiva konstruktioner, repetitioner, reparatio
ner, yttrandepar m.fl. Det rar sig alltsa om syntaktiska fenomen 
som styrs av interaktionella villkor. Manga traditionella grammati
ker kan rentav ha svarigheter att acceptera dem som delar av syn
taxen. 

En viktig egenskap i denna talspraksgrammatik ar dess kontextu
alitet, dvs. dess beroende av handelser och detaljer - intraffade, 
pagaende/befintliga eller fOrutsedda - i den situationella kontexten. 
Det har innebar att man maste ifragasatta tesen om den syntaktiska 
meningens autonomi. 

6 © Forfattarna ach Studentlitteratur 



Inledning 

Den overgripande forskningsfragan fOr projektet ar hur talturer ar 
uppbyggda i svenska samtal. Den har fragan kan sedan brytas ned i 
foljande tva delfragor som ar omsesidigt beroende av varandra: 

1 Vilka slags enheter anvands som byggstenar i turer i olika slag av 
svenska samtal? 

2 Hur fogas dessa enheter ihop till konkreta turer? 

Turer ar dynamiska fOrlopp, de byggs upp steg fOr steg och oppnar 
sig fOr improvisationer, overraskande vandningar som fOranleds av 
interaktionella tillfalligheter eller ofOrutsedda handelser i den situa
tionella kontexten. En tur genomgar vidare ett antal faser: en ini
tial fas dar talarbyte och anknytning till foregaende tur(er) star i 
centrum for uppmarksamheten, en central fas dar talaren genomfOr 
temat och utvecklar det som en relevant och koherent del av 
sekvensen och en framAtblickande slutfas dar patOljande turer star i 
fokus. 

Det ar med denna utgangspunkt naturligt att tillampa nagot slag 
av positionsgrammatik eller nagon faltanalysmodell fOr beskriv
ningen av yttrandena. Faltanalys har ju alltsedan Paul Diderichsen 
en lang tradition i nordisk sprakvetenskap och tillampas i flera av 
bidragen i denna samling, framst i Jan Lindstroms uppsats. Over 
huvud taget intar positionsanalysen en viktig plats i flera av artik
lama, vilket ocksa har att gora med att dessa behandlar diskurspar
tiklar och andra diskursmarkorer. Dessa ar smaord och mer ell er 
mindre lexikaliserade fraser som inte ingar i det propositionella 
innehallet men ger fingervisningar om hur yttrandet ska tolkas. De 
kan ofta ha olika placering i yttrandena och darmed olika funktio
ner. Diskursmarkorer finns naturligtvis ocksa i skriftspraket men 
inte i samma utstrackning och inte med samma varierade funktio
ner. Detta ar den viktigaste orsaken till att de tar den uppmarksam
het de far i den interaktionella lingvistiken. Diskursmarkorer star i 
fokus i Jenny Nilssons och Cajsa Ottesjos bidrag, men olika under
arter av dem (anfOringsmarkor, modalitetsmarkor, responspartikel) 
spelar stor roll ocksa i Linda Jonssons, Susanna Karlssons och Gus
tav Bockgards artiklar. I ovrigt upptar samlingen studier over upp
maningar och direktiv i samtal (Lindstrom & Ridell), over person
referensers position och sociala funktion (Oqvist), over apokoinou 
som samtalsgrammatisk konstruktion (Noren) och over syntaktiska 
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aspekter pa turorganisation a. Lindstrom). Boken avslutas med en 
Hingre uppsats av Per Linell om konsekvenserna av en dialogisk 
teori fOr synen pa samtalssprakets grammatik och hur for samtals
spraket karaktaristiska konstruktioner kan fOrklaras med dialogteo
retiska begrepp. 

Som synes av ovanstaende avser vi inte att skriva en fullstalldig 
och sammanhangande grammatik fOr svenskt samtalssprak. I stallet 
har projektet koncentrerats till strategiskt valda, aterkommande 
grammatiska strukturer som kan bilda underlag fOr fortsatta tal
spraksgrammatiska studier. De enskilda bidragen faller inom de tre 
huvudomraden som projektet urskilt: turkonstruktionsenheter, sar
skilt turinledningar, turavslutningar och olika slags komplexa turer, 
vidare referens och deixis samt diskursmarkorer. Prosodin har givet
vis en nyckelroll i den syntaktiska analysen av samtalssprak. Vi har 
efter basta formaga sokt integrera de prosodiska fenomenen i vara 
analyser, men nar det galler prosodin i spontant tal finns fortfa
rande mycket att gora. 

Forskningsmaterialet bestar av audio- och videoinspelningar som 
samlats in yid de deltagande institutionerna under 20-30 ar och bil
dar tillsammans en korpus pa betydligt over 500 timmars tal. Bade 
institutionella och vardagliga samtal ingar. Manga ar spontana, 
naturliga samtal medan andra ar latt arrangerade. Ur dessa inspel
ningar gjordes ett urval om ungefar 11 timmars tal representerande 
olika samtalsgenrer. Detta urval bildar projektets karnkorpus, men 
ocksa den stOrre samlingen utnyttjas fOr exempelexcerperingen. 
Karnkorpusens institutionella samtal inrymmer hemtjanstbesok, 
samtal till en giftinformationscentral, barnmorskesamtal, polisfor
hor, rattegang och styrelsesammantrade pa ett dagis. Bland de icke
institutionella finns bade gruppsamtal och dialoger, temabundna 
(t.ex. om musik och genmodifiering) och fria; det finns bade enko
nade och konsmassigt blandade samtalsgrupper och deltagarna 
representerar alIa aldrar. Det ingar bade direktsamtal ansikte mot 
ansikte, telefonsamtal och radio- och tevesamtal. Hela karnkorpu
sen har transkriberats enligt en gem ens am mall som bygger pa den 
konvention som utarbetats inom Conversation Analysis (se Ochs 
m.ft. 1996, s. 461-465). De transkriptionsprillciper som fOljs i den 
har boken finns pa bakparmens insida. 

Projektet Samtalssprakets grammatik ar ett samarbetsprojekt mel
lan fyra universitet, G6teborg, Helsingfors, Linkoping och Uppsala. 
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Inledning 

De deltagande forskarna ar knutna till institutionen fOr svenska 
spn'tket och institutionen far lingvistik, Gateborgs universitet, insti
tutionen fOr nordiska sprak och nordisk litteratur, Helsingfors uni
versitet, institutionen far sprak och kultur och institutionen far 
tema-Kommunikation yid Linkapings universitet samt institutio
nen fOr nordiska sprak yid Uppsala universitet. Totalt har drygt 20 
forskare varit engagerade. Projektet har under tiden 2000-2004 
fmansierats av Riksbankens jubileumsfond. Projektet har ocksa fatt 
me del fran Knut och Alice Wallenbergs stiftelse far inkap av teknisk 
apparatur. Det samordnades 2000-2002 fran Uppsala och 2002-
2004 fran Linkaping. 

De fiesta av bidragen i denna volym presenterades i sin ursprung
liga version yid International Conference of Conversation Analysis 
i Kapenhamn i maj 2002 men har sedan dess omarbetats i stOrre 
eller mindre utstrackning. 

Den som anskar mer upplysningar om projektet hanvisar vi till 
hemsidan (http://www.tema.liu.se/tema-k/gris). 
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Grammatiken i interaktionens 
tjanst 
Syntaktiska aspekter pa turorganisation 

fan Lindstrom 

Anknytningspunkter mellan den grammatiska och interaktionella 
organisationen av turer i svenska samtal star i fokus fOr detta kapi
tel. l Turer i samtal uppvisar vissa aterkommande organisatoriska 
drag, de har med andra ord en egen syntax. Men syntaxen skapas 
och aterskapas inte ur tomma intet. Det finns skal att tro att atmin
stone vissa aspekter av den syntax fOr svenska fraser och satser som 
dokumenterats i grammatikbocker kan ses som en sedimentering av 
villkoren fOr turtagning och den dialogiska turkonstruktionsproces
sen. Syntaxen kan ocksa ses som en resurs yid turtagning och tur
konstruktion i och med att den ar en formell projicerande faktor i 
yttranden. Syntagmer, sasom t.ex. nominalfraser eller satser, har 
aterkommande strukturer vars fullbordade form, gestalt, i ratt hog 
grad ar fOrutsagbar fOr sprakbrukarna, i synnerhet ju mer av en syn
tagm som hunnit bli producerad.2 Det hor med andra ord till talar
nas lingvistiska kompetens att kunna identifiera uppstaende gestal
ter i realtid och veta vilka slags led som kan komplettera dem, 
kombineras med dem och i vilken ordning. 

1 Texten baserar sig pa ett fOredrag Yid konferensen ICCA-02 (International Con
ference on Conversation Analysis), Kopenhamn, den 18 maj 2002. 

2 Termen gestalt harror fran gestaltpsykologin och kan fOrstas som en "helhet 
som ar nagot mer an de ingaende delarna" (SOB). Auer (1996a) har anvant ter
men som beteckning fOr en kommunikativ-strukturell enhet i stallet fOr sats/ 
mening eller turkonstruktionsenhet. Med gestalt hiinvisar jag i fOrsta hand till 
syntagmers (och aven indirekt till turkonstruktionsenheters) dynamiska sida i 
talat sprak, dar de uppstar och ateruppstar i eh temporal, linear process. Den 
holistiska konnotationen ar ocksa relevant: t.ex. en sats kan anses vara en 
gestalt i fOrhallande till de fraser som bygger upp den Ofr "melodin ar en gestalt 
i fOrhiillande till de toner som bygger upp den", SOB s.v. gestalt). 
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Ur grammatikens synvinkel relateras diskussionen har till de 
topologiska syntaktiska beskrivningar av satsstrukturen som tatt en 
central staIlning i Skandinavien och som ursprungligen inspirerats 
av den danske grammatikern Paul Diderichsen 1946. Ur interaktio
nens synvinkel studeras principerna for en tursegmenteringsmodeIl 
som tilldelar turen, eIler turkonstruktionsenheten, vissa mojliga 
positioner for dialogiska (fOr)handlingar. Dessa principer skisseras 
upp redan i Sacks m.ft. 1974, och i mer utarbetat skick presenteras 
de i Schegloff 1996. Steensig (2001) har kompletterat och modifie
rat detta analytiska bygge samt tillampat det pa danskt samtals
sprak; tillampningar gaIlande svenskan finns i J. Lindstrom 2002 
och 2003. 

Yid studiet av samtalsturer utgar man visserligen inte a priori fran 
att analysera satser eIler andra pa fOrhand bestamda syntagmer, 
utan det centrala ar de handlingar som tur fOr tur utfors av talarna. 
Men handlingarna tar en viss spraklig form i turer och organiseras i 
turkonstruktionsenheter, t.ex. satser. Salunda behover det inte fin
nas nagot i grunden motstridigt i att den struktureIla organisatio
nen av turenheter analyseras i grammatikens term er. En gramma
tisk analys av turstrukturen ar i sista hand inte bara en mojlighet 
utan en nodvandighet, eftersom den kan bidra till en sMan specifi
cering av interaktioneIla strukturer vilken annars inte vore analy
tiskt tillganglig (jfr Schegloff 1996 s. 84). 

Satsstrukturen i nordiska sprak som danska och svenska ar ett 
tacksamt studieobjekt for en topologisk grammatik. Ordningen 
meIlan de primara satsleden ar fast reglerad och signalerar de Is sats
ledsfunktion, dels yttrandets funktion. Man sager saIedes att 
svenskan i stor utstrackning har en satsgrammatisk ordfOljd, vilken 
aterspeglas i bl.a. fOljande karakteristika fOr vanliga huvudsatsers 
del (se aven SAG 1 s. 21-23): 

.. Subjekt och finit verb (predikat) ar de obligatoriska satsleden och 
konstituerar den minimala satsen (Flickan sjunger). 

.. Finitet ar obligatoriskt i andra ledpositionen i en deklarativ sats; 
salunda kan bara ett primart satsled (s.k. fundament) forega fini
tet (Flickan sjunger, Snart sjunger flickan) . 

.. I satser fungerande som frageordsfragor intar frageordet (t.ex. 
vad, vem, varfOr/ niir) fundamentpositionen (Vad gor hon? Niir 
sjunger hon?). 
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.. Satser fungerande som ja/nej-fragor inleds direkt med det fmita 
verbet utan nagot fundament (Sjunger flickan?) . 

.. Komplement till den finita verbfrasen faljer ofta finitet (Flickan 
ovar sanger i sitt rum). 

Utifran dessa karakteristika brukar man indela satsen i tre huvud
sakliga ordfOljdsfalt. Initialfiiltet intas av det fOrsta primara satsledet 
som generellt kan kallas inledare och sarskilt i pastaende huvudsat
ser fundament. Initialfaltet anses vara tomt i ja/nej-fragesatser och i 
imperativa satser. Mittfiiltet inrymmer de far satsstrukturen centrala 
leden: det finita verb et, subjektet (ifall det inte fungerar som inle
dare) och i fOrekommande fall satsadverbial. Slut{iiltet bestar av res
ten av den finita verbfrasen, dvs. eventuella infinita led, objekt- och 
predikativkomplement och s.1<. slutfaItsadverbial (tid, satt, rum 
osv.). Dessa konstituenter ger oftast ocksa den semantiskt mest spe
cificerade eller tyngsta informationen i satsen, vilket den motsva
ran de termen hos Diderichsen (1946 s. 186-187), Indholdsfelt, fOrsa
ker fanga. 

Ibland utvidgas satsen med initiala och finala, och ibland ocksa 
mediala, element vilka inte anses utgara satsled inom den inre sats
ramen utan befinner sig "extraponerade" utanfOr den (Diderichsen 
1946 s. 194 ff., Faarlund m.ft. 1997 s. 904 ff.). SAG (4 s. 6) illustrerar 
dessa principiella majligheter, med undantag av de svarare formali
serbara mediala inskotten, i ett schema fOr en utvidgad sats som har 
tva extra yttre fiHt, ett fOrfalt och ett efterfalt. Positionsschemat far 
den utvidgade satsen, inklusive den inre satsen, aterges i schema 
2.1. 

Utvidgad sats 

lure sats 

Forfalt Initialfiilt Mittfiilt Slut{iilt Efterfiilt 

lnledare Finit Subjekt Satsadvl Infinit Nom.led Advl 

Ja, i rnorgon kan hon inte traffa Mats dar, ell er hurl 

Schema 2.1 Den utvidgade satsens positionsschema Ofr SAG 4 s. 6). 

Detta pa ett averordnat plan tredelade satsschema, dvs. vad gall er 
planet fOrfiilt-inre sats-efterfiilt, har vissa anknytningspunkter till 
den grundlaggande tredelade turstruktur som beskrivs i Sacks m.ft. 
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1974. Varje tur i samtal maste i princip fOrhalla sig till tre distinkta 
"jobb" i den interaktionella junktur, dvs. det specifika stalle i en serie 
av turer, dar turen produceras. Det ar ett aterkommande monster att 
de tre "turjobben" ocksa blir strukturellt manifesta i turens inre 
organisation. En forsta del av turen anknyter karakteristiskt till en 
fOregaende tur (t.ex. med ett svarsord), en andra del utgor det 
egentliga bidraget till samtalet, dvs. utfOr en i kontexten relevant 
handling, och en tredje del skapar en lank till nasta tur (t.ex. med 
en responseliciterande signal). Eftersom dessa "turjobb" slutligen 
blir representerade i turens sprakliga utformning finns det skal att 
anta att aspekter av sprakstrukturen ar anpassade till konversatio
nell anvandning och i synnerhet till behoven vid turtagning (jfr 
Sacks m.fi. 1974 s. 721-723). 

Principerna for tursegmentering har senare fOrfinats av Schegloff 
(1996) som pekar pa fier an tre strategiska positioner for mojliga 
interaktionella praktiker inom en tur ell er TKE. Steensig (2001) har 
formaliserat de turorganisatoriska principerna i en sa kallad "turtag
ningslingvistisk topologi", och jag presenterar en med denna 
modell beslaktad topologisk tolkning av den Schegloffinspirerade 
tursegmenteringen i schema 2.2 nedan.3 For enkelhetens skull 
beskrivs har en mojlig organisatorisk struktur hos en enledad tur, 
som alltsa ar en tur som inte innehaJler fier an en turkonstruktions
enhet. For {lerledade turer kan organisationsmodellen i schema 2.2 
appliceras rekursivt for varje ny turkonstruktionsenhet. Schema 2.2 
bygger pa yttranden som falls i utdrag (1) fran ett telefonsamtal till 
en kennel: 

3 Schegloff (1996) anvander Yid segmentering positionsetiketter som pre-begin
ning 'fOrbegynnelse', beginning 'begynnelse', pre-possible completion 'fOre en moj
lig fullbordan/avslutning' och post-possible completion 'efter en mojlig fullbar
dan/avslutning'. Termerna har inte nodvandigtvis precis samma tackning i 
Steensig 2001, och min tolkning sa som den redovisas i schema 2.2 ar ocksa en 
variant av tursegmenteringsmodellen. Har foredrar jag neutrala overgripande 
strukturella termer som fVrsegment (ung. pre-beginning), inre segment och efterseg
ment (ung. post-possible completion). Utover dessa blir det relevant att diskutera 
var ett inre TKE-segment borjar och mojligen slutar, varav termerna begynnelse 
(ung. beginning) och avslutning (ung. pre-possible completion). TKE-delen mellan 
"begynnelse" och "avslutning" kan vara av varierande komplexitet beroende pa 
yttrandets omfattningi Steensig (2001 s. 243 f.) kallar denna enhetsdel fOr nlren
hedsmidte. 
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(1) UMOL2:A:18. Hundpensionat. "Uimning och hamtning av hundarna". 

01 V: A sa h,1!mtar dom om vi hlnner 
02 pa sondakv,1!1I d[a:L 
03 B: [tJa preci:s, 
04 V: (pt) 

--+ 05 B: Namen dg fungerar nog sorro~L= 
06 V: =Ja: de yore i,1!ttebra:. 

TKE (mojIig tur) 

Forsegment lure segment Eftersegment 
"Forbegynnelse" 1--------------,-------1 "Postavslutning" 

Begynnelse ' Avslutning 

A 
Ja 
Namen 
Ja: 

hamtar dom om vi hinner pa sondakvall da:L 
precis, 

, fungerar nog sorro~L 

yore jattebra:. 

Schema 2.2 Segmentering av TKE:n i interaktionellt motiverade positioner. 

Utgangspunkten i "turschemat" ovan ar att i praktiken allt tal i 
samtal fOrekommer i turer. Den centrala byggstenen i turens struk
tur utgors av en turkonstruktionsenhet, som vanligen inleds med 
ett identifierbart gestaltbegynnande led, t.ex. en mojlig satsinledare 
som sa ell er det, och avslutas med ett element som projicerar en 
mojlig strukturell slutpunkt for TKE:n. I hog grad potentiella 
gestaltavslutare utgors av adverbiella ell er predikativa komplement 
till verbfrasen (pa sondakviill, jiittebra). 

En variant av den basala TKE:n ar en utvidgad TKE i vars centrum 
vi finner ett inre ("basalt") TKE-segment. Det inre segmentet kan 
fOre gas av ett eller flera sarskilda fOrbegynnande element, sasom de 
responsiva partiklarna ja och niimen samt konjunktionen a 'och' i 
schema 2.2. Till en potentiellt fullbordad TKE kan talaren vidare 
foga postavslutande element, sasom partiklarna da och sorru.4 De for
begynnande och postavslutande segmenten spelar i viss man en 
dubbel roll i turorganisationen. De ar speciellt agnade at att vava in 

4 Pa satt och vis ar en dylik utvidgad TKE sammansatt av flera led och kunde i sa 
fall raknas som en typ av sammansatt (eller komplex) TKE Ofr compollnd Teu i 
Lerner 1991 och 1996; fOr svenskan, se Bockgard 2004). Man kunde dock gora 
en principiell skillnad mellan den utvidgade TKE:n och den sammansatta 
TKE:n. Den senare yore en variant av tillgangliga format fOr det inre TKE-seg
mentet ("den basala TKE:n"), som ocksa i sig kan utvidgas med fOrbegynnande 
och postavslutande element. 
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en tur i en specifik junktur i en serie turer och skapa kontext for ett 
turbyte, varvid de verkar "tillhora" turen snarare an en TKE (jfr 
Schegloff 1996 s. 69). Samtidigt utgor de inte ensamma llC:lgot eget 
bidrag till samtalet utan gor detta i anslutning till en "ime" TKE (jfr 
inre sats i schema 2.1). 

Noteras kan att forbegynnande och postavslutande praktiker inte 
bara kan utforas med grammatiska symbolelement (dvs. "ord" och 
syntagmer) utan aven med hjalp av i princip fysiologiskt betingade, 
eller pa ett sadant satt maskerbara, artikulationer (jfr Steensig 2001 
s. 219 f.). Horbar inandning, harkling ell er ett smackande ljud kan 
signal era onskan att ta turen och saIunda fungera forbegynnande. 
Horbar utandning och skratt signalerar a sin sida ofta en redan upp
nadd avslutning och uppfattas da postavslutande och turoverlam
nande. I en strikt syntaktisk analys av turstrukturen ar dessa forete
elser dock ogripbara, och i det sekventiella perspektivet kan de 
ocksa vara flertydiga, aven om t.ex. andning kan praktiseras aktivt, 
t.ex. nervost eller uttrakat, och saIunda mojligen kan anses utfora 
ett slags projektivt ell er retroaktivt "turjobb" (jfr Sacks m.fl. 1974 
s. 723, Schegloff 1996 s. 105 f.). 

Den segmentering av en tur eller TKE som skisseras upp i schema 
2.2 ar inte primart syntaktiskt baserad, aven om den redan yid fOr
sta ogonkastet verkar ha vissa uppenbara anknytningspunkter med 
en syntaktisk satstopologi. De olika positionerna ar i forsta hand 
avsedda for olika interaktionella praktiker i en dialog med en annan 
part. Positionerna ar saIunda inte av betydelse bara for talaren utan 
utgor ocksa en resurs for mottagarens orienteringar, t.ex. fOr nar 
och var man kan ta turen. Samtidigt synliggor tursegmenteringen 
nagot som realiseras med hjalp av det sprakliga system et. Harvid 
framstar det sprakliga systemet som motiverat, dvs. mindre arbitrart, 
pa ett satt som mera sallan beaktats av sprakvetare. 

I det foljande forsoker jag visa hur en interaktionellt forankrad 
turtopologi kan ha grammatisk relevans, och tvartom, hur den syn
taktiska strukturen, sasom exemplifierats i schema 2.1, kan utgora 
en resurs for interaktionen. Jag kommer att koncentrera mig pa 
exempel dar samtalsdeltagarnas beteende manifesterar anknyt
ningspunkter mellan den interaktionella och syntaktiska organisa
tionen av turer, vilket samtidigt antyder deltagarnas egen medve
tenhet om dessa anknytningspunkter. Material for analysen har jag 
i huvudsak hamtat fran den karnkorpus av samtal som finns till-
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ganglig fOr forskare i projektet Samtalssprakets grammatik ("GRIS"), 
mer specifikt privata telefonsamtal, vardagliga gruppsamtal, ett 
motessamtal och ett arrangerat samtal i en s.k. fokusgrupp. Vidare 
har jag ocksa analyserat exempel som hamtats fran samtal mellan 
lakare och patient. De vardagliga samtalen, motessamtalet och 
lakare-patientsamtalen ar finlandssvenska, det ovriga materialet har 
spelats in i Sverige. Narmare hanvisningar till material et samt 
nyckel till samtalens kodbeteckningar finns i slutet av detta kapitel, 
transkriptionsnyckel i slutet av boken. 

Forsegmentet 
Talaren kan forsoka gora ansprak pa en tur i interaktionen med en 
rad "fysiologiska" artikulationer, ingressiver, vilka kan tolkas som 
ansatser till tal start och pa sa satt fungera forbegynnande innan en 
tur eller turkonstruktionsenhet pa riktigt paborjats Ofr Schegloff 
1996 s. 92, Steensig 2001 s. 213). En horbar inandning eller en 
smackning, ett resultat av att tungan lamnar tandvallen yid opp
ning av munnen, kan anvandas som mer eller mindre aktiva turkra
vande praktiker, for de noteras av de andra parterna som mojliga 
signaler om att man ar i fard att saga nagot. Ocksa sprakligt mer 
patagliga, och saIedes aven fOr turtagningen mer explicita, resurser 
tas till vara i motsvarande initierande praktiker. Vissa slags gramma
tiska element och syntaktiska monster ar ocksa karakteristiska for 
den fOrbegynnande TKE-positionen, dar de inte bara signalerar tala
rens villighet att ta turen utan ocksa anger turens relevans i dess 
interaktionella junktur och ger en prognos fOr turens kommande 
pragmatiska riktning. 

Enligt en grammatisk indelning faller fOrbegynnande turenheter 
i tre huvudsakliga kategorier: appositiver, 5 dvs. syntaktiskt icke-

5 Med appositive,. anknyter jag till begreppet appositiona/s, som anvands av Sacks 
m.f!. (1974 s. 719) och vilket avser inledande led av typen well, blit, and, so. I lik
het med mimga andra typer av appositioner kannetecknas aven yttrandeinitiala 
appositiver av att de star utanfOr den inre satsramen i en traditionell gramma
tisk analys och att de saIunda sager lite om det paborjade yttrandets kommande 
grammatiska struktur. 
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integrerbara led (samtalsreglerande signal er och konjunktioner), 
fria annex (t.ex. adverb som anvands som diskursmarkorer) och dis
lokationer (dvs. "bundna" annex). Detta ar fOreteelser som i det 
utvidgade satsschemat intar fOrfaltet, positionen for yttrandeled 
som star asyndetiskt placerade framfOr, och utanfor, den inre sats
ramen. I tursegmenteringen kan dessa led sagas inta en for
segmentsposition som foregar en centralare sprakhandling i TKE:n, 
dess inre segment. 

Ut oss studera utdrag (2), hamtat fran ett telefonsamtal mellan 
en kennelagare (B) och en potentiell kund (V). Har kan vi identifier a 
flera foreteelser som fungerar fOrbegynnande, i utdraget ar dessa 
markerade med fetstil. 

(2) UMOL2:A:18. Hundpensionat. "My laper". 

01 V: Har de nan betydelse att My la:per L 
02 (0,6) 

~ 03 B: (N):jE: de h~.r de heh 
04 [heh heh heh heh hih jaha[hahah.hh 

~ 05 V: [De h~!.;.r deL hhhehe: [.hh hon- uh 
06 de ii Inte sa att hon hQglaper allsa 

~ 07 hon- fOr vi har ju hEnhund sH!lv da men-
08 B: ja:L 

~ 09 V: .hh Men: hon dQftar viildit ,],gQtt. 

Responsen pa kundens fraga paborjas pa rad 3 med ett nagot nasalt 
ja (nja) som signalerar tveksamhet och projicerar problemi den fore
gaende pausen pa 0,6 sekunder tyder antagligen i sig pa nagot pro
blematiskt. Responspartikeln (n)ja utgor ingen egen TKE, dvs. en 
hel relevant respons, i denna sekventiella position utan fOrbegyn
ner en TKE som fullbordas av den pragmatiskt projicerade disprefe
rerade responsen de har de. Det efterf61jande (postavslutande) 
skrattsegmentet kan ses som en retroaktiv kommentar till den dis
prefererade handlingen. 

Kunden responderar i overlapp med skrattsegmentet med en 
ekorespons, som ocksa f61js av skratt. Pa rad 5 paborjar hon en ny 
TKE som inleder en fOrklaring och fOrhandling ur problemsekven
sen. TKE:n inleds med en fOrbegynnande inandning (.hh) och ett 
mojligt gestaltbegynnande element hon-, som dock avbryts och 
foljs av tvekljudet uh som kunde anses vara en fOrbegynnelse till 
den fOljande TKE:n de it inte sa att hon hOglOper allsa. Begynnelse
kandidaten hon introduceras pa nytt pa rad 7 och strukturen 
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avbryts aterigen, denna gang av konjunktionen fOr som kan anses 
fOrbegynna en parentetisk, fOrklarande TKE, vi har ju hanhund sjiilv 
dd. 

I slutet av TKE:n pa rad 7 produceras konjunktionen men som 
kunde projicera en ny TKE, sannolikt en retur fran det fOregaende 
parentetiska inskottet. Turen avbryts dock i denna position, varpa B 
producerar fortsattningssignalen ja pa rad 8. V tar ny sats efter detta 
och fOrbegynner pa rad 9 den redan projicerade TKE:n med en 
inandning (.hh) och repeterar konjunktionen men som fOljs av 
karakteristiken hon doftar viildit gott. Mojligtvis ar detta mer eller 
mindre det som V amnat saga tidigare i sin tur som innehallit tva 
uppenbara forsok till TKE-begynnelser med pronomenet hon-. For
soken har dock avbrutits av parentetiska utsagor som erbjudit mera 
bakgrund till deP- slutgiltiga, nagot koncessiva bedomningen av 
den omtalade hundens tillstand. Indikationer pa det parentetiska 
och underbyggande inne i V:s tur pa rad 6-7 ar markorerna allsd, 
fOr, ju och dd. 

Efter ovanstaende fraga-svar-redovisning-sekvens fOljer en paus 
pa 0,5 sekunder innan B responderar. Denna omedelbara fortsatt
ning pa utdrag (2) aterges i utdrag (3), som aven innehaller flera for
begynnande praktiker, aterigen markerade med fetstil: 

(3) UMOL2:A:18. Hundpensionat. "My laper". 

01 (0,5) 
--? 02 B: Ja~ men ja menar (eh) hur e:h reagerar h£!n pa henne 

03 daral [Hur (0,2) reagerar han da/:!? 
--? 04 V: [(.h) [Eh «knarrigt» 
--? 05 ja: han e [ju-

06 B: [Hut- langt e hQn gangen med de da harrQ:l= 
--? 07 V: =Harro d,!! hon har viii: ehm: «knarrigt» pt blQdit 
--? 08 nan: d£! sah.iir. T- tredje d£!n tror ja de e id£!l= 

09 B: =Jah£!: 

Pausen pa rad 1 kan tyda pa nagot problematiskt aven i denna se
kventiella position, och borjan av B:s respons pa rad 2 indikerar detta 
tydligare. Responsen paborjas med ett komplext forsegment som 
fOrst inleds med ett s.l<. "krusigt" ja, som uttalas utdraget med en 
fallande-stigande tonkurva och som karakteristiskt projicerar, men 
inte slutfor, en avstandstagande (eng. non-aligning) responsiv hand
ling (A. Lindstrom 1999 s. 140 ff.). Har responderar B tydligen pa att 
V:s fOregaende redogorelse pa nagot satt varit bristfallig. De andra 
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leden i forsegmentet, konjunktionen men och den lexikaliserade 
matrissatsen ja menar, skjuter delvis undan det som V redovisat i det 
foregaende och fragorna som fOljer explikerar att V:s bidrag inte tol
kats som tillfredsstallande nog. Ocksa tvekljuden eh pa rad 2, som 
avbryter turens syntaktiska progression, kan ses som tecken pa att 
nagot problematiskt pagar i denna sekvens. 

Man kan notera att V pa rad 4 tydligen orienterar sig mot B:s fOr
sta interrogativa TKE som en mojligen fullbordad fragetur och pro
ducerar en forbegynnande inandning (.h) direkt efter TKE:ns moj
liga avslutningspunkt, det tillbakasyftande adverbiella ledet dara. 
Samtidigt fortsatter dock B frageturen med en andra TKE som ocksa 
avslutas med ett liknande element, da. Smatt i overlapp med den 
utdragna vokalen i da: fOrbegynner V ett svarsforsok med tvekljudet 
eh och svarsordet ja och overgar till en satsformad TKE-struktur vars 
progression dock avbryts av B pa rad 6 med ytterligare en interroga
tiv TKE. Den finala appositiven hOrro markerar tydligen ett skifte i 
den sista fragans perspektiv (fran han till hon) samtidigt som den 
ocksa signalerar en uppnactd avslutningspunkt i den interrogativa 
serien och framkallar en respons. 

Pa rad 7 forbegynner V sin respons aven med horro i kombination 
med vokativt duo Detta element torde signalera dels att talaren 
orienterar sig mot det introducerade perspektivskiftet som nagot 
ovantat, dels att det ocksa kraver arbete att gora detta och formulera 
responsen pa ett adekvat satt. Salunda blir V:s tur tvaIedad dar den 
fOrsta TKE:n formuleras nagot trevande och i allmanna termeri 
not era den knarriga rosten, progressionsavbrytande ehm och 
smackande pt samt de lexikala markorerna viiI, nan da, sahiir. Den 
andra TKE:n, dar det initiala ljudet t- kan analyseras som forbegyn
nande, lagger till en precision, tredje dan tror ja de e ida. Slutligen 
kvitterar B turen med en accepterande respons, jaha. 

I utdragen (2) och (3) bestod fOrsegmenten huvudsakligen av tva 
slags foreteelser: ansatser till talstart och appositiver, de senare 
inneslutande konjunktionerna fOr och men, samtalssignalen hOrro 
(du) och olika varianter av svarsordet ja. Ocksa den minimal a satsen 
ja menar forekommer i en funktion dar den lexikaliserats som en 
samtalssignal (se Saari 1986). 

Appositiver intar konventionellt det syntaktiska fOrfaltet, positio
nen utanfOr den inre satsen. Men ocksa led som principiellt kunde 
inordnas i en sats kan fOrekomma i forfaltet, varvid de anses bilda 
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ett annex framfOr satsen (se SAG 4 s. 438 ff.). Liksom appositiver ar 
ocksa annexled benagna att uppta en fOrbegynnande, diskursmar
kerande funktion i yttrandet. Ett exempel pa ett dylikt annexled 
utgors av satsadverbialet i Va7je fall i utdrag (4). 

(4) HSAM:Ml. Styrelsemote pa lekskola. "Ekologisk mjolk". 

01 L: (.h) men ja kan int tanka mej vetdu 
02 att di om di om di gar In for att salja (.) 
03 i storre partier att di int hittar pa en san dan 
04 storre 
05 (0,9) 
06 N: ja: 
07 L: nan- n~nting 
08 N: tv~liters (.) (h-) 
09 V: kan [ske att man har till a me na san dant (0,8)= 
10 L: [m fgmliter ( ) 
11 V: =ret!!rsystem #att man kan#= 
12 L: =ja 
13 (1,5) 
14 V: °int vet ja sen° 
15 (1,2) 
16 L: °de:e juO (.) °de:e ju deraso 

~ 1 7 R: (mt) men i varje fall hon e da pa Litu 
18 (0,6) 
19 R: sa ja menar om d!! viII ta kontakt me hgnne (---) 

Detta utdrag ar hamtat fran ett styrelsemote pa en lekskola, och pa 
denna punkt i agendan diskuteras huruvida lekskolan borde 
bestalla ekologiskt producerad mjolk fran Limingo, bsterbotten 
(fOrkortningen Litu pa rad 17 syftar antagligen pa namnet pa leve
ranttiren). Fokusturen pa rad 17 har foregatts av en lang sekvens 
som handlat om ett ekologiskt hallbart forpackande av mjolken. 
Yid det har laget haIler denna samtalsfas pa att ebba ut, vilket marks 
pa talarnas lagmalda och smatt knarriga roster pa raderna 11, 14 
och 16 samt pauserna pa raderna 13 och 15 kring yttrandet pa rad 
14. Den negerande satsen int vet ja sen pa rad 14 utgor en konven
tionell vandning som markerar slutet av en topiksekvens. En annor
lunda vandning introduceras med konjunktionen men och adver
bet i varje fall som fOrbegynner turen pa rad 17. Syntaktiskt 
signaleras denna diskursfunktion genom att i varje fall konstrueras 
som ett annex, och inte som ett satsled, till den efterfoljande sats
formade utsagan hon e dd pd Litu. 
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Anvandningen av i varje fall som ett fOrsegmentsled, paminnande 
om appositiver, uppgraderar adverbets diskursfunktion, vilken 
be star i en markering av det paborjade yttrandet som ett atervan
dande till nagot som introducerats tidigare i den pagaende sekven
sen, namligen en viss person (hon) som man kan na pa ett visst 
stalle, jfr leveratOrsnamnet. Atervandandet till nagot tidigare, och 
bortseendet fran de just fOregaende yttrandena, utgor ett slags kon
trast pa diskursniva, vilket ocksa markeras med konjunktionen men 
i kombination med i varje fall (se Ottesjo 200S fOr det synonyma 
men i alla fall, i denna volym). Den diskursiva funktionen hos i varje 
fall skulle inte bli lika framtradande om adverbet integrerades som 
fundament i den satsformade karnutsagan, jfr i varje fall ar hon da pa 
Litu. I sjalva verket kunde betydelsen andras och fa en insisterande 
innebord, varvid adverb et skulle vara en kommentar till utsagans 
innehall snarare an en kommentar om utsagans position i den 
interaktionella sekvensen.6 

Det fOrekommer ocksa syntaktiskt mer speciella fOrsegment i 
turer. En sadan fOreteelse ar initial dislokation, som bestar i att ett 
led som kunde ha ingatt i en satskonstruktion placeras som annex 
framfOr denna och att satsen innehaller en pronominell kopia med 
syftning pa det "dislokerade" annexet (typen Johan, han ar bra 
komisk ibland, se SAG 4 s. 438 ff.). Typiska dislokationer utgors av 
nominalt ell er adverbiellt fungerande led av olika komplexitet, och 
som pronominella kopior fOrekommer oftast substantiviska prono
men och pronominella adverb som diir, dit, da. Exempel pa anvand
ningen Aterfmns i utdrag (S) som kommer fran ett motessamtal, 
som pa detta aktuella stalle overgar till en distinkt subfas, upplas
ning av protokollet fran fOrra motet. Upplasaren (N) inleder fas
overgangen pa rad 10 med ett diskursmarkerande alltsa, som skjuter 
undan den foregaende sekvensen, och nominalfrasen fijrigaende 
mOte som kommer att sta i ett dislokerat forhallande till resten av 
utsagan, vilken sedan inleds med det tillbakasyftande pronomenet 
de(t). 

6 Se vidare SAG (4 s. 135 ff.) fOr adversativa konjunktionella satsadverbial; jfr 1iven 
Ford & Thompsons (1996 s. 169 f.) analys av adverbet anyways i ett engelskt 
samtalsutdrag. 
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(5) HSAM:M1. Styrelsemote pa lekskola. "Motesprotokoll". 

01 L: a sen (.) sen har vi da (.) h8,r vi ett protokoll 
02 fran f:: [orra (.) gangen (man ne) 
03 N: [ja 
04 (1,2) 
05 N: laser du opp (.) de sa 
06 L: eller laser du 
07 (0,8) 
08 N: na ja kan lasa [( 
09 L: [Ias du 50- som vi brukar= 

~ 10 N: =alltsa fOrigaende mote de va nlonde (.) oktober, 
11 (.) de va de sjgnde (0,8) mote fOr i ar 

Som synes utannonserar den dislokerade nominalfrasen borjan pa 
en ny fas i samtalet och vad den kommer att handla om. ]amfort 
med manga andra fOrbegynnande element, sasom appositiver, har 
dislokationskonstruktionen vissa sardrag. Det ena ar att konstruk
tionen involverar ett tillbakasyftande pronomen, det andra ar att 
dislokationen utgor ett led i en forhandling om en referent. Saledes 
ar det inte sallsynt att sjalva dislokationen framkallar nagon motta
garreaktion, t.ex. en uppbackning, och bildar en forsekvens med 
denna, t.ex. Foregaende mote. - la. - Detvar den nionde oktober. Gram
matikalisering av en dylik dialogisk forhandlingssekvens fOrmodas i 
sjalva verket ha gett upphov till konstruktionstypen (Geluykens 
1992; se aven Lindholm & Lindstrom 2004). 

Element som kan upptrada i turens (eller TKE:ns) forsegment bil
dar inget enhetligt paradigm, men dock vissa igenkannbara klasser 
av foreteelser som ingressiver (ansatser till talstart), appositiver, fria 
annexled och dislokerade led. Dessa kan ocksa tillsammans utgora 
komplexa fOrfalt, varvid ordningsfOljden mellan leden verkar ater
spegla klasstillhorigheten i ovannamnda fOIjd (se]. Lindstrom 2002 
s. 67). Monstren for ledfOIjden i fOrsegmentet illustreras vidare i 
schema 2.3. 

Forsegment Resten av TKE:n 
Ingressiv Appositiv Fritt annex Dislokation 

mt men i val'je fall hon e da pa Litu 
ja: men ja menar eh hur e:h l'eagel'ar han pa henne daral 
nil men assa ska vi ko- ta ri:s 

alltsa forigaende mote de va nionde (.) oktober, 

Schema 2.3 Exempel pa den vanliga ledfoljden vid komplext forsegment. 
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En fmare ordningsprincip fOrefaller finnas bland appositiver som i 
huvudsak utgors av konjunktioner, diskurspartiklar samt vokativ
och hovlighetsfraser. Forst i ordningen star diskurspartiklar av 
typen dialogpartiklar, t.ex. ja, jo, nej med varianterj dessa kan 
ensamma utgora en tur i dialog utan att man behover tolka bidraget 
elliptiskt. Dialogpartiklar "svarar" pa ett foregaende bidrag, vilket 
kan fOrklara deras tendens att inta fOrsta position. Fa andra plats 
kommer konjunktioner, vilka kunde anses utgora en speciell typ av 
samtalssignalerj ordningen i forhallande till dialogpartiklar ser man 
bland annat i lexikaliserade kombinationer som jam en, jomen och 
namen. Fa tredje plats har vi yttrandebundna diskurspartiklar (ytt
randepartiklar), som alltsa mer sallan ensamma kan bilda ett ytt
rande, t.ex. hOrdu, vetdu, se, tank.7 Vokativer, dvs. tilltalsfraser som 
du, snalla, Maria, tenderar att fOrekomma sist i en kedja avappositi
ver, t.ex. la men hOrdu Maria, vi gar hem nu. 

Trots vissa kategoriskillnader finns det viktiga formella och funk
tionella gemensamma namnare mellan forsegmentsled. Det for
mella bestar i att leden i forsegmentet star i en asyndetisk relation 
till den syntagm som utgor TKE:ns inre segment (ell er "resten av 
TKE:n"). Det gemensamma interaktionella vardet gar ut pa att 
leden i forsegmentet utfOr en assisterande snarare an en central, 
fullbordande sprakhandling i en tur/TKE. Den assisterande sprak
handlingen kan karakteriseras som sekventiellt positionerande, dvs. 
den anger nagot om hur den paborjade turen fOrhaller sig till den 
interaktionella sekvens dar den yttras, t.ex. om turen utgor en fort
sattning pa det tidigare eller en initiering av en ny fas i samtalet, om 
turen kommer att utfora ett godkannande eller ett avvisande av ett 
tidigare bidrag. 

Eftersom fOrsegmentet verkar vara agnat at att respondera pa 
nagot i den fOregaende diskursen ar det vantat att det utgor hemvist 
fOr utpraglade reaktiva konstntktioner som kannetecknar s.l<. reaktiva 
yttranden (se Linell 2003 s. 20-28). En sadan foreteelse utgors av 
x och x-konstruktionen, som i en reduplikativ samordning tar upp 

7 DiskllTspartike/ kan anses vara en ordklassbeteckning och utgora en del av den 
funktionella kategorin diskllrsmarkorer, som yid sidan av reguljara diskurspartik
lar innesluter adverb, verb och aven satsformade fraser som tillfalligt ell er 
genom lexikalisering anvands i samtalsreglerande funktioner a. Lindstrom 
u.a.). Subkategorierna dialogpartikel och ytbmldepartikel har motsvarigheter i 
indelningen av partiklar i ISK. 
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och i viss man utmanar en karakteristik som levererats i ett fOrega
ende yttrande - av en annan part eller aven av talaren sjalv (se 
Linell1990,]. Lindstrom 2001). 

(6) HSAM:V1. Herrmiddag. "Emigrering efter kriget". 

01 G: sen sa beslagtos huse a (0,5) dom flytta 
02 tibaka ti (0,7) ti Hamburg (a) 

~ 03 M: na flytta a flytta ja menar va (.) f£n kan du gora 

I utdrag (6) har G berattat en historia om en tyskattad familj som 
var tvungen att emigrera fran Finland efter att familjens egendom 
konfiskerades av ryssar efter kriget. Konklusionen dam flytta tibaka ti 
Hamburg bedoms inte som helt adekvat av den andra parten (M), 
som faster sig vid det ratt neutrala ordet flytta i redogorelsen. Antag
ligen var alternativen for familjen i den besvarliga situationen fa, 
vilket M vill papeka genom att med x ach x-konstruktionen initiera 
en forhandling om vad "flytta" kan anses betyda i sammanhanget. 
Ur syntaktisk och turorganisatorisk synvinkel intar x ach x-kon
struktionen fOrsegmentspositionen, i utdrag (6) tillsammans med 
samtalssignalerna na och ja menar. Konstruktionen utgor inte en 
egen TKE, aven om den utfor en ratt pregnant och distinkt dialogisk 
handling. En komplettering med ett explikerande TKE-led, sasom 
ifragasattandet va fan kan du gora i (6), kan anses vara pragmatiskt 
nodvandig. 

Vid turtagning utfOr fOrsegmentsled turovertagande handlingar 
vilka kan vara mer ell er mindre explicit topik- eller aktivitetssty
rande; ett tydligt exempel pa detta ar dislokationskonstruktionen 
(S). Nagot liknande jobb kan goras med frageramar av typen ja und
rar, ja funderar, far ja fraga, en fraga bara, dvs. sma sats- ell er frasfor
made enheter som projicerar men inte verkstaller en fraga, en bega
ran eller ett fOrslag (se Lindholm & Lindstrom 2003). I (7) 
presenteras ett exempel pa ett inramande ja undrar hamtat fran bor
jan av ett telefonsamtal. 
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(7) UMOL 2:A:18. Hundpensionat. "Finns det plats?" 

01 V: Da vet du vem ja ~ v[aL 
02 B: [Jajamensa~nL 

-7 03 V: A va bra~L (pt) .h Du ja .!,!ndrar eh v- vi ska aka till 
04 Fln:la~nd i hel:gen 
05 (.) 
06 B: [[Ja~L 

-7 07 V: [[>Ia undrar< finns de pl9.ts pa pension9.t:etL 
08 B: D~ gor de n.!,! horro~L 

Samtalets haIsnings- och identifieringssekvens tar slut pa rad 1-3, 
slutgiltigt kvitterad av yttrandet a va bra i borjan av rad 3. bver
gangen till en ny fas signal eras i samma tur av vokativen du och 
uttrycket ja undrar som bacta bildar ett fOrsegment och inte nagot 
slutfort bidrag. Ja undrar projicerar en viss typ av handling, nagon 
"undring", som dock underbyggs med ett parentetiskt inskott, upp
lysningen vi ska aka till Finland i helgen pa rad 3-4. I overlapp med 
en fortsattningssignal (rad 6-7) upprepas ramen ja undrar, tydligen 
for att markera atergangen fran parentesen, och fOljs av den proji
cerade handlingen (inns de plats pa pensionatet. Syntaktiskt bor det 
noteras att handlingen konstrueras som en sjalvstandig, direkt fraga 
och att enheten ja undrar snarast konstrueras som ett slags fritt 
annex framfor fragan. Syntaxen kan da Uinkas uppgradera frage
ramens funktion som en typ av diskursmarkor i turen/yttrandet pa 
samma satt som yid det annexplacerade i varje fall i (4). 

Forsegmentet har, genom att det naturligt intar fOrsta yttrande
position, en generellt viktig roll yid fOrhandlingar om turen. Det 
utnyttjas karakteristiskt yid tidiga talstarter, varvid fOrsegmentet 
tenderar att overlappa avslutande element i foregaende tur (fOr mer 
om detta, se Avslutningen s. 34 ff.). Ofta ar det just fOrsegmentet som 
fOrekommer i overlapp, vilket ocksa gor att den "ime TKE:n", det 
egentliga bidraget, inte drabbas av samtidigt tal och fOrsamrad hor
barhet Ofr Sacks m.fl. 1974 s. 719, Schegloff 1987). 

Viktigare an funktionen att "absorbera overlapp" ar dock att fOr
segmentet bildar en lank till en fOregaende tur och positionerar den 
nya turen i det sekventiella sammanhanget. Dels projiceras ett 
(pragmatiskt mer eller mindre obligatoriskt) centralare interaktio
nellt fOrlopp, en handling ell er en serie handlingar, dels ges en 
prognos fOr den kommande handlingens pragmatiska art. SaIunda 
star fOrsegmentet for en distinkt, om an i nagon man fOrberedande 
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handling vid konstruktion av en turenhet. Forsegmentets distinkta 
syntaktiska kodning, positionen i det topologiska forfaltet, kan 
anses vara en formell aterspegling av den distinkta interaktionella 
funktionen. Detta antyder vidare mojligheten att syntaxen harvid 
ocksa pa ett mer abstrakt plan kan vara en interaktionell signal, sa 
att led som identifierbart intar positionen i yttrandets forsegment/ 
forfalt (dvs. olika "annex") mer eller mindre automatiskt associeras 
med nagon grundlaggande pragmatisk, i synnerhet sekventiellt 
markerande funktion som i allmanhet kannetecknar typiska led i 
forsegmentet. Denna mer schematiska sprakliga resurs ger sig till 
kanna vid dislokationskonstruktionen, x och x-konstruktionen och 
de varierande frageinramande konstruktionerna. 

Begyn nelsen 
I enlighet med SAG:s (4 s. 8 ff.) atergivning av satsschemat kan den 
fOrsta ledpositionen i den inre satsen upptas av en satsinledare, som 
antingen utgors av ett led med satsledsfunktion, s.1<. satsbas, eller av 
en subjunktion, som saknar satsledsfunktion. Inledaren kan anses 
utgora en identifierbar borjan av en satsformad gestalt och anger i 
stor utstrackning satsens syntaktisk-semantiska typ, t.ex. huruvida 
satsen fungerar som ett pastaende ell er en fraga och vad som tas 
som utgangspunkt fOr pastaendet eller fragan. 

I interaktionella termer kan man utga fran att en realiserad sats
inledare pekar pa den allmanna typ av handling som en tur i inter
aktion utfOr Ofr Sacks m.f!. 1974 s. 719 not 32). Vidare med tanke pa 
turtagning ar det plausibelt att en (av lyssnaren) identifierad satsin
ledare markerar slutet av overgangsomradet mellan tva turer genom 
att ett konventionellt syntaktiskt konstruktionsforlopp projiceras. 
Detta transformerar en begynnande tur till en aktuell, pagaende tur 
som talaren har ratt att utveckla till nasta mojliga avslutningspunkt 
och turbytesplats. En indikation pa detta ar att ovedappande tal 
tenderar att minska efter att en gestalt igenkannligt kommit igang, 
eller att de overlappande bidragen atminstone andrar karaktar, t.ex. 
till mera ackompanjerande bidrag eller reaktioner pa turens satt att 
fortskrida, sasom eventuella osmidigheter i turens progression (se 
Steensig 2001 s. 248 ff.). 
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Mot denna bakgrund verkar gestaltinledaren (t.ex. en satsinle
dare) ha ett obestridligt interaktionellt varde, inte bara ett syntak
tiskt eller semantiskt. I den turorganisatoriska topologin stih syn
tagmatiska inledarled salunda pa ett naturligt satt fOr begynnelsen av 
den basala TKE:n och av det inre segmentet i en utvidgad TKE. 
Kommunikativt handlar det om begynnelsen av den central a hand
ling som en tur/TKE uttrycker.8 

Det finns indikationer pa att det verkligen finns principiella skill
nader mellan fOrbegynnande och gestaltbegynnande TKE-led. For
begynnande led, som hor till det sekventiellt kansliga fOrsegmentet, 
upprepas vanligtvis inte, om borjan av ett blivande yttrande aven 
eller annan orsak ateranvands ell er omformuleras, medan begyn
nelsen, av nodtvang, bevaras (Schegloff 1987, 2004j se aven Steen
sig 2001 s. 232-233). SaIedes upprepas inte den annexbildande dis
kursmarkoren alltsa yid repetition av den satsformade syntagmen 
de e den har reagan- pa rad 2 i utdrag (8). Omtagningen beror sanno
likt pa det overlappande skrattet pa rad 1 som star horbarheten och 
saIedes analyserbarheten av turens inledande del. 

(8) HSAM:V1. Herrmiddag. "Att ga och tugga tuggummi". 

01 M: =[[((skrattar)) 
~ 02 E: =[[alltsa de:e den har reagan- (.) de:e den dar 

03 reaganska juttun9 att man int kan d£!lla10 utan att 
04 (): ja 

Orsaken till att forsegmentet har en tendens att falla bort i dylika 
fall ar den att den blivande TKE:ns sekventiella position andras yid 
omstart och upprepning. Den sekventiella markoren i forsegmentet 
har redan gjort det "forsta turjobbet" i den akut relevanta inter
aktionella junkturen mellan tva bidrag (Schegloff 1987 s. 82j se 
aven Londen 1995 s. 23). Senare i TKE:n, turen eller sekvensen andras 

8 Inom klassisk CA har man inte gjort en tydlig skillnad mellan turbegynnelser 
bestaende av fOrsegmentsled och egentliga satsinledare. Sacks m.ft. (1974 s. 719 
not 32) namner appositional beginnings och sentence stmts som tva mojliga satt 
att paborja en tur "med en begynnelse". Denna standpunkt fOrefaller ofOrand
rad aven i Schegloff 1996. I likhet med Steensig (2001) anser jag dock att detta ar 
en interaktionellt relevant skillnad, vilken ytterligare accentueras i och med den 
olika syntaktiska kodning som appositionella begynnelser (fOrbegynnelser) och 
gestaltinledande begynnelser (fras- eller satsled) har i en turhelhet. 

9 JlIttll = 'grej, historia', uttal [jotto], urspr. finska, aven Helsingforssvensk slang. 
10 Dalla = 'ga (omkring)', Helsingforssvensk slang. 
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forhallandet till den ursprungliga junkturen ell er det uppstar en 
junktur av ett nytt slag. Detta framgar tydligt av utdrag (9) dar en 
interrogativ handling maste upprepas pa grund av fOrstaelsepro
blem som signalerats av de andra deltagarna. 

(9) HSAM:V2. Syforeningsmote. "Upptagningen". 

01 
---7 02 A: 

03 
04 E: 
05 T: 

---7 06 A: 

(6,4) 
na hu bl~ de me den dar tlmmen da 
(2,5) 
[[vilken tim-= 
[[vilken ( )= 
=hu blir me me den dfir (.) !:!pptagningen 

Fragan pa rad 1 stalls efter en paus i samtalet och inleds med den 
svagt uppmanande overgangsmarkoren nil som bildar forsegmentet 
i frageturen. Yid upprepning och omformulering av fragan ar det 
inte langre relevant att aterintroducera overgangsmarkoren, efter
som overgangen de facto redan skett. Vidare kan vi i utdraget 
notera att talaren inte heller upprepar den finala sekventiella mar
koren dil som finns i den ursprungliga fragan och som tydligen mar
kerar att handlingen har relevans i sammanhanget, dvs. talaren 
utgar ifran att fragans syftning kan identifieras av de andra (se 
Landqvist 2003 fOr dil i kontrollfragor). 

Kopplingen mellan den topologiska grammatikens satsinledare 
och begynnelseelementen i en turorganisatorisk topologi ar emel
lertid inte okomplicerad. I syntaktisk positionsanalys antas att initi
alfaltet i vissa fall kan vara tomt utan en inledare. Detta gall er 
framst rogativa huvudsatser, dvs. ja/nej-fragor, och direktiva 
huvudsatser. I bada V1-satstyper star det finita verbet fOrst, i den 
senare ar verbet dessutom i imperativform. Ur interaktionell syn
punkt har aven des sa satsgestalter en mycket distinkt begynnelse i 
form av just finitet. Valet av begynnelseelement ar aven i dessa fall 
vagledande fOr det blivande yttrandets kommunikativa funktion 
och strukturella fortsattning. 

Pa samma satt som begynnelseled som fungerar som satsinledare 
kan V1-begynnelseled foregas av nagon typ av fOrbegynnande fOr
segment, sasom i det ovan citerade utdrag (7)j nedan i (10) aterges 
enbart fokusyttrandet. 
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(1 0)UMOL2:A:18. Hundpensionat. "My loper". 

~ 01 V: >Ja undrar< finns de pl!!ts pa pension!!t:etl 

Som beskrivits i samband med utdrag (7) utgor enheten ja undrar ett 
forsegment i en interrogativ TKE, vars inre segment har strukturen 
av en oberoende understallande fn\ga (rogativ huvudsats). Har 
utgor saIedes finitet (inns ett identifierbart begynnelseled, medan 
segmentet ja undrar konstrueras annexliknande, snarast som en 
stOdjande handlingsprojektion i den interrogativa TKE:n. 

En ytterligare komplikation for den syntaktiska och interaktio
nella analysen av vad som ska raknas som inledar- eller begynnelse
led utgors av s.k. V1-deklarativer som fOrekommer i narrativer och 
responser (se Mornsjo 2002). I des sa fall realiseras en deklarativ sats
konstruktion som saknar en konventionell satsinledare. Ett exem
pel pa en variant av denna konstruktion, dar yid sidan av syntaktisk 
inledare aven subjektet saknas, finns i utdrag (11) pa rad 6; utdraget 
ar hamtat fran en stor talsprakskorpus som samlats yid Gbteborgs 
universitet och utdraget ingar i ett motessamtal. Fokusyttrandet 
borjar med den kvitterande partikeln m:m i forsegmentet, varefter 
det inre TKE-segmentet tar V1-strukturen skulle tro det. 

(11 )GSLC:A7713013. Mote. "Boendehem". 

01 H: sen e de Boendehem diir ska vi ha Anneli 
02 som ska triiffa dom (0,5) pa: fr~dag 
03 (1,5) 
04 H: a da avgors de viii om vi: >kQmmer in diir< 
05 (0,3) 

~ 06 J: m:m skulle tro de ( 
07 (1,5) 
08 7: () ( ) «kvinna)) 
09 H: iallafall sa sa dom sist att dom behOvde ha 
1 0 behov °av av projektO 

Den yttre syntaktiska ramen fOr "V1-deklarativer" utgors karakteris
tiskt av dialogiska responser ell er utvidgningar snarare an av initia
tivhandlingar (jfr Linell 2003 s. 18-20).11 Konstruktion utan sats
inledare verkar med andra ord signal era yttrandets starka koppling 

11 Auer (1993) har studerat beslaktade Vl-konstruktioner i tal ad tyska och konsta
terar att de forekommer i bestamda konversationella positioner, sasom yid 
modaliserande stallningstaganden, varderingar, kommentarer, elaborationer 
(vilka alla kan ha karaktaren av turtillagg), responser och yid (narrativa) redogo
relser for olika steg i handlingsfOrlopp (5. 218 f.). 
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till ett fOregaende yttrande ell er till ett pagaende kommunikativt 
projekt. Den i nagon mfm minimerade strukturen som yttranden av 
den typ som exemplifieras i (11) har kan hanga ihop med att de har 
ett visst in slag av uppbackning eller sidoanmarkning. SaIunda ger 
yttrandet skulle tro de snarare en form av lyssnarstOd -lite pa samma 
satt som det uppbackande m:m - an tar over ratten till turutrymmet 
helt. Den primara talaren (H), som fOr ordet pa motet, fortsatter 
fOljaktligen med sitt projekt efter responsen och en paus. Vid sidan 
av en uppbackande funktion kan verbinledda pastaenden aven tyda 
pa bristande engagemang eller invandning mot vad den andre sagt 
(Lindstrom & Karlsson 200S). 

Trots sin icke-kanoniska, elliptiska form ar "V1-deklarativer" i 
sina dialogiska kontexter fullbordade gestalter och saIedes mojliga 
TKE:n. Till skillnad fran rogativa satser ar verbinledda pastaenden 
emellertid inte sa fullstandiga som de syntaktiskt kunde vara. En 
rogativ saknar inte i praktiken nagot element, for finitet ar sats
typens "virtuella" inledare. V1-deklarativens effekt kanske bestar 
just i att den pa ett satt ar "oinledd" i kontrast till normala, "inledda" 
deklarativer. Att V1-deklarativen "saknar" ett begynnande element, 
ell er inleds med nagot som inte "borde" vara en begynnelse i en 
deklarativ struktur, verkar implicera konstruktionstypens tillbaka
knytande, minimalt responderande och ibland aven icke-koopera
tiva kommunikativa funktion Ofr Schegloff 1996 s. 76, 107 fOr 
"starting with a non-beginning" och minimala responser). 

I schema 2.4 ges nagra exempel pa kopplingar och diskrepanser 
mellan en grammatiskt och turorganisatoriskt baserad analys av 
gestaltbegynnande element i TKE:n. Har illustreras fOr det forsta att 
ett fOrsegmentsled (alltsa, na) som regel uteblir vid omstrukturering 
och repetition av ett inre gestaltled, varvid det syntagmatiska 
begynnelseledet bibehalls (de, hu). For det andra utgor finitet (finns) 
en identifierbar och distinkt gestaltbegynnelse vid ja/nej-fragor, 
projicerande den interrogativa sprakhandlingsfunktion som denna 
konstruktionstyp konventionellt har. Den "oinledda deklarativens" 
kommunikativa kodning ar inte lika definitiv, men dessa satser tol
kas sannolikt just mot bakgrunden av normalt, omarkerat konstru
erade "inledda" deklarativer, (jag) skulle tro de. I sa fall kan vi anta att 
denna satstyp verkligen saknar en inledare med alIa de kommuni
kativa implikationer som en dylik, "elliptisk" minimering kan med
fora. 

© Fiirfattarna och Studentlitteratur 31 



jon Lindstrom 

Forsegment Begynnelse 

Forfiilt Inledare 

alltsa de 
de 

na hu 
hu 

ja undrar 0 
m:m 0 

"Virtuell'1 
inledare 

finns 
0 

Resten av TKE:n 

Resten av satsen 

, e den har reagan-
e den dar reaganska juttun ... 
ble de me den dar timmen da? 
blir me me den dar (.) upptagningen? 
de plats pa pensionatetL 
skulle tro de 

Schema 2.4 Topologisk interaktionell och syntaktisk analys av vissa satsformade 
gestaltbegynnelser. 

Allmant kan det noteras att de TKE-begynnelser som forekommit i 
de hittills diskuterade samtalsutdragen, och som syntaktiskt sam
manfaller med satsbaser (fundament), till overvagande del utgors 
av pronominella ord som de(t), ja(g), han, hon och vi (se aven Steen
sig 2001 s. 231, J. Lindstrom 2002 s. 45, Londen 2002). Detta ar 
alltsa ord som kannetecknas av en ratt tunn egenbetydelse och 
hamtar sin betydelse fran den sprakliga kontexten och talsituatio
nen, ell er ocksa kan de fylla en primart syntaktisk funktion som det 
formella subjektet det. Det ar kanske vantat att TKE-begynnelsen 
tenderar att upptas av element som ar kontextuellt beroende, for 
varje tur i samtal anpassas och forhaller sig till vad som sagts tidi
gare. Detta beroende av foregaende dialogiska kontext stalls pa sin 
spets yid V1-formade responser dar t.o.m. en formell inledare kan 
"saknas". 

Avslutningen 
En av de mest strategiska foreteelserna yid turens konstruktion och 
progression gall er projiceringen av turens mojliga avslutnings
punkt, dvs. den punkt som avgransar en potentiell turkonstruk
tionsenhet och som gor turovergangen relevant. Ur turorganisato
risk synvinkel hanger den mojliga avslutningspunkten ihop med 
det inre TKE-segmentets avslutning, medan eftersegmentet per defi
nition foljer en mojligen uppnadd avslutningspunkt, jfr post-pos
sible completion i Schegloff 1996 (se schema 2.2). 
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Den oftast paus16sa overgangen mellan turer vittnar om att mot
tagaren kunnat fOrutse en annalkande mojlig avslutningspunkt 
genom nagon analys av strukturen i den pagaende turen. En viktig 
resurs fOr projicering och identifiering av mojliga avslutningspunk
ter erbjuds av syntaxen i och med att syntagmer har regelbundna, 
potentiellt fullbordade gestaltformer, t.ex. nominalfraser har vissa 
principer fOr inordningen av inre bestamningar och en sats inne
haIler vanligen ett subjekt och en finit verbfras som tar bestam
ningar av vissa slag. Ju langre fram temporalt och strukturellt en 
gestalt "emergerar", desto stOrre blir mojligheterna att forutse vad 
som kravs fOr gestaltfullbordan (Auer 1996b s. 59; jfr Sacks m.fl. 
1974 s. 709, 719). Syntaxen ar emellertid inte den enda resursen 
harvid utan t.ex. prosodiska och pragmatiska faktorer kan bidra till 
vilka syntaktiska avslutningspunkter som i sista hand identifieras 
som turavslutande (se Ford & Thompson 1996). 

Principiellt ar syntaxen och prosodin nagot olika resurser yid 
avslutningsprojektion. Prosodin kan markera ett speciellt stalle i 
yttrandet som eventuellt relevant fOr turovergang, medan syntax
ens projektion har en langre rackvidd temporalt och strukturellt, 
speciellt yid mer komplexa gestalter. SaIedes kan det handa att pro
sodin pekar pa en lokalt framstaende punkt, t.ex. en betonad sta
velse i ett innehallsligt karnled, yid eller just fore en mojlig avslut
ning. Syntaxen utgor snarast en vag vars riktning under turens 
progression bitvis blir klarare och som med okande fOrutsagbarhet 
pekar mot ett mojligt slutmal (se speciellt Sacks m.fl. 1974 S. 709, 
Schegloff 1996 S. 87; aven Steensig 2001 S. 90 ff.). 

Evidens fOr att gestaltfullbordan ar nagot som talarna aktivt 
orienterar sig mot ar att turovergangen vanligen sker pa en brakdel 
av en sekund efter en uppnactd mojlig syntaktisk avslutningspunkt 
(Jefferson 1973). Vidare har man inom CA noterat att overlappande 
tal ar kortvarigt och fOrekommer regelbundet, om an inte exklusivt, 
i narheten av en mojlig gestaltavslutning, och saIedes yid en mojlig 
turbytesplats. Sadan overlappning kan noteras yid samtidigt 
inledda yttranden efter en avslutad fOregaende tur, yid en mojligen 
avslutad gestalt i en fortsattande flerledad tur samt yid olika typer 
av syntaktiskt option ell a utvidgningar av turen (se Sacks m.fl. 1974 
S. 721). Sa kallade tidiga talstarter, som snarare medfOr en smidig 
turovergang an ett avbrott, synkroniseras ocksa med mojliga 
gestaltavslutningar sa att overlappningen i regel drabbar ett projice-
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rat sista grammatiskt led ell er bara en del av det, t.ex. sista stavelsen 
i ett ord som avrundar en mojlig gestalt/TKE Gefferson 1984; fOr en 
sammanfattning, se Steensig 2001 s. 256 ft.). 

Tidiga tal starter och deras synkronisering med gestaltavslutning 
ar ett intressant studieobjekt satillvida att det resulterande overlap
pande talet explicitgor lyssnarens och samtidigt den mojliga nasta 
talarens orientering mot avslutningsprojektionen. Den tidigt star
tande har m.a.o. kunnat identifiera gestaltavslutningen och en 
mojlig turbytesplats innan det projicerade avslutande elementet de 
facto producerats. Man kan fraga sig om det finns strukturella regel
bundenheter vid anpassning av talstarten till en annu pagaende tur. 
Det som har framstar som analytiskt och interaktionellt centralt ur 
turorganisatorisk synpunkt ar saIedes inte sjalva avslutningen aven 
tur eller en TKE utan det som gjort avslutningen projicerbar och 
foregatt den (jfr pre-possible completion i Schegloff 1996). 

Yid satsformade TKE:n okar den strukturella avslutningsprojek
tionen i det topologiska slutfaltet av den enkla orsaken att slutfaltet 
foljer satsens nodvandiga och i manga fall aven tillrackliga led, sub
jektet och finitet. Slutfaltet innehaller i praktiken olika typer av 
komplement till finitet, av vilka vissa kan vara strukturellt projice
rade (grammatiskt obligatoriska), pragmatiskt projicerade (nodvan
diga i relation till kontexten) eller bara svagt projicerade och saledes 
optionella. Exempel pa flera olika orienteringar mot mojliga gestalt
avslutande element finns i utdrag (12), som hamtats fran en lakar
konsultation. 

(12)INK B. Uikare-patientsamtal. "Livsstilssfragor". 

01 L2: alkohol [a mat[vanor e dar nan]ting 
02 PB: [(mt) [(hm) n: ] 
03 L2: spe[ciellt 

~ 04 PB: [n~ #m# 
05 (OA) 
06 PB: #m# (.) dricker sa dar n~n gang [ vin ] ti maten 

~ 07 L2: [mm:m] 
OB PB: [a sa dar men int nago desto me[ra 

~ 09 L2: [mm [mm 

Patienten (P8) inleder pa rad 2 en rad fOrbegynnande praktiker 
(smackning och andra Ijud) redan i overlapp med det fOrsegments
bildande alkohol cl: matvanor, men haIler sig avvaktande tills den spe-
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cificerande fragan, som utgor turens inre segment, m'u en mojlig 
avslutningspunkt vid den predikativbildande nominalfrasen nan
ting speciellt. Har pa rad 4 ovedappar patientens turstart nominalfra
sens efterstallda bestamningsled med partikeln na, vilken i kombi
nation med de fOregaende och pafoljande tvekande ljuden tyder pa 
formuleringsproblem. Bade nominalfrasens syntaktiska position 
som ett predikativt slutfaltsled och dess tvaIedade uppbyggnad med 
en efterstalld attributiv bestamning gor gestaltavslutningen och en 
annalkande turbytesplats i hog grad projicerbara. 

Vidare kan man i utdrag (12) notera placeringen av lakarens upp
backningar under patientens responstur pa rad 7 och 9. Dessa syn
kroniseras med syntaktiskt och pragmatiskt mojliga avslutande ele
ment i samma takt som nya avslutningspunkter aktualiseras i och 
med att patientens tur fortskrider (jfr Green-Vanttinen 2001 s. 248; 
se aven Steensig 2001 s. 261). Uppbackningarna mm:m och mm 
overlappar ett pragmatiskt projicerat objekt (dricker J!i!J), ett genera
liserande tillaggsled (a sa diir) och ett grammatiskt projicerat huvud
led i en adverbfras (desto mera).12 Harmed fyller uppbackningarna 
sin karakteristiska funktion genom att de signalerar att turen accep
teras tills vidare och att talaren fOrvantas fortsatta sin tur aven efter 
i och for sig identifierade mojliga avslutningspunkter. 

Den syntaktiska och pragmatiska avslutningsprojektionen verkar 
vara stark vid olika objektsled, med vilka en tidig talstart kan syn
kroniseras. Olika typer av objekt kommer da i fraga, t.ex. ett direkt 
objekt som utgor ett obligatoriskt eller optionellt komplement till 
verbet (typen dricker vin) ell er ett underordnat verb i en verbkedja 
som i utdrag (13). 

(13) INK 16. Uikare-patientsamtal. "Spand nacke/. 

01 L4: jebl (.h) hur e de me me de har spanda nacken nu ha 
02 den dar krampkanslan borja [slappa 

-7 03 P16: [hordu ida igar da ja 
04 plocka (.) sa kand int (.) ja uta den dar 
05 krampkanslana (.h) [men da ha ja 
06 L4: [OahaO 
07 P16: ju halli opp nastan en hel vecka. da ha ( 
08 >opp plocka na< 

12 Uttrycket (inte) desto mera ar typiskt finlandssvenskt i samband med negation 
och har betydelsen '(inte) mer an sa'. 
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En tidig tal start kan ocksa i stallet fOr ett enskilt fras- eller satsled 
synkroniseras med en del av ett komplexare konstruktionsformat. 
Detta sker i utdrag (14) dar den andra talaren (PI6) som synes kom
mer in mitt i en pagaende tur och en initierad utbrytningskonstruk
tion. 

(14) INK 16. Uikare-patientsamtal. "Viktnedgang". 

01 L4: du sa de va tre kilo [du gick ner 
-+ 02 P16: [ja:a ja gick ner (0,2) 

03 efter vi va myky pa dans i somras 

Karakteristiskt for utbrytningskonstruktionen presupponerar laka
ren (L4) har sjalva viktnedgangen - nagot som uppgetts av patien
ten tidigare - och spetsstaller ett i kontexten mindre sakert element, 
viktnedgangens omfattning (tre kilo), som informationsstrategiskt 
blir utsagans fokusled (se SAG 4 s. 517, Stroh-Wollin 2002). Patien
ten identifierar antagligen den paborjade specifika gestalten och 
orienterar sig mot denna genom att placera talstarten efter fokus
ledet de va tre kilo men i overlapp med det presupponerade, infor
mativt mindre viktiga ledet du gick ner. En manifestation avoriente
ringen mot utbrytningskonstruktionen ar att patienten anvander 
det presupponerade (ja gick ner) som utgangspunkt fOr sin respons. 
Talstarter av denna patallande konstruktionsorienterade typ har 
inom CA-forskning kallats "igenkannande" (eng. recognitionali se 
Steensig 2001 s. 249). 

En fOreteelse som ligger nara igenkannande tal starter ar s.k. 
gemensamt producerade syntaktiska enheter (se Green-Vanttinen 
1998, Bockgard 2004). Dessa uppstar ofta i samband med kom
plexa, strukturellt sammansatta TKE:n (eng. compound TCU) dar ett 
forsta TKE-Ied projicerar eller mojliggor ett senare TKE-Ied av ett 
visst slag, sasom i en kausal struktur av typen om x - sa y (se Lerner 
1991, 1996). Da det senare TKE-Iedet ar strukturellt och aven prag
matiskt projicerbart kan den lyssnande manga ganger fylla i TKE:n 
med ett syntaktiskt och innehaIIsligt tankbart element, varvid tva 
talare alltsa producerar en konstruktion tillsammans. 

Ifyllnaden kan synkroniseras med olika delar av det senare TKE
ledet, ofta i relation till ett led som samtidigt kan tankas avsluta 
hela den sammansatta gestalten. Ett exempel pa detta finns i (15) 
dar responsen pa rad 2 tar en identifierbar sammansatt form. Forsta 
TKE-Iedet utgors av den repeterande responsen ja ja hade vin och ett 
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senare, kontrasterande TKE-led fogas in med konjunktionen men att 
som foljs av en emergerande men inte fulIbordad gestalt di va ju (jfr 
Anward 2003a fOr "oppna" och "slutna" enheter). Har uppstar en 
liten paus varpa fragaren (Asta) fylIer i med prepositionsfrasen me 
bil som utgor en syntaktiskt och pragmatiskt rimlig gestaltavslut
ning. 13 Eva tar pa nytt turen med en latt modifiering av den fore
slagna ifylInaden, hiilften me bil, vilket kunde tolkas som ett god
kannande av ifylInaden. 

(15) HSAM:V2 Syfbreningsmbte. "Vin till middagen". 

01 Asta: hade du vln °tiUO 
02 Eva: j~ ja hade vin men aU di va ju, 
03 (0,4) 

~ 04 Asta: me bil= 
05 Eva: =hiilften me bil sa att, 
06 (Asta): °mmo 
07 (0,3) 
08 Eva: de (.) blir aldri sa my[cke dr1!,cket. (.hh) 
09 Asta: [ja 

Lerner (1996 s. 256) noterar att ifylInader som utgor ett potentielIt 
sista led i en sammansatt TKE synkroniseras med den utgaende 
turen pa ett liknande satt som forbegynnande element yid tidiga 
talstarter. Exempel pa en dylik "tidig" placering av forsegmentsled 
kan man se yid na i (12), hOrdu i (13) och ja:a i (14). 

Ytterligare kan man notera att tidiga talstarter forekommer i sam
band med olika igenkannbara morfemkombinationer, sasom sam
mansattningar och samordnade fraser, och overlappningen synkro
niseras da med den senare sammansattningsleden elIer det senare 
samordningsparet. Dylika sammansatta enheter, i likhet med ovan 
diskuterade sammansatta TKE:n, projicerar ett elIer fIer foljande till
horande led samtidigt som antalet led ofta verkar vara konventio
nelIt begransat, vanligen till tva elIer tre. En specielI undertyp av en 
aterkommande sammansatt gestalt utgors av s.k. treledade listor, av 
vilka en variant finns i utdrag (16) (se Jefferson 1990, Londen 1994, 
J. Lindstrom 1998). 

13 Uttrycket vara med hi! ar mojligen finIandskti en standardsvensk motsvarighet 
yore komma med hi!. 
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(16) INK 6. Uikare-patientsamtal. /lNarforvarras besvaren?/I. 

01 L2: (.h) hur e de me den dar eh (.) f6rvarras di dar 
02 besvarena av att ni (0,2) ni ror er mycky, el/er 

~ 03 att ni ni ni ni (.) de:e kallt, eller varmt 
~ 04 el[lerva[der [a vind] 
~ 05 P6: [e nej [dedar [vader] vader a vind har 

06 °ingenting me den sa ken cl goraO (---) 

Uikaren (L2) verkar paborja en lista redan pa rad 2 (att ni ror er 
mycket eIler att ni) men ger upp denna konstruktion. I stall et inleds 
pa rad 3 en ny tatare sammanhangande serie, de:e kallt, eIler varmt 
eIler viider a vind, dar konjunktionen elIer markerar tre alternativa 
samordningsled. Patienten (P6) synkroniserar talstarten med listans 
projicerade tredje komponent, varvid hon producerar ett fOrbegyn
nande e nej, gor ett uppehall i turens progression med ordsoknings
markoren dediir och repeterar listkomponenten viider (som alltsa 
ingar i det samordnade ordparet vii del' a vind). Tydligen lyssnar han 
pa vad som produceras som den sista enheten i listan och vantar 
tills den ar fardig Ofr Nordman 2000 s. 59). Den sista listkomponen
ten viider a vind tas sedan som utgangspunkt for det inre tursegmen
tet i patientens respons. 

I en summering av tidiga tal starter som intraffar yid gestaltavslut
ning kan man notera att starterna regelbundet synkroniseras med 
tva- eller tlerledade grammatiska strukturer som har nagon inbordes 
beroenderelatian. Start en overlappar i dessa fall ett senare struktu
relIt element och kan bland annat placeras 

• efter huvudardet i en nominalfras men i overlapp med en efter
stalld bestamning; typen nanting [speciellt, jfr (12), 

• efter en framfOrstalld bestamning men i overlapp med dess 
huvudord i en adjektiv- eller adverbfras; typen desto [meta, jfr 
(12), 

• efter ett verb men i overlapp med dess objekt; typen dricker ... 
[vin, jfr (12), borja [sliippa, jfr (B), 

• efter fokusledet (fOrsta ledet) i en utbrytningskonstruktion men i 
overlapp med det presupponerade ledet (senare ledet); typen det 
var tre kilo [du gick ner, j fr (14), 

• efter forsta led( en) i en samordnad serie men i Qverlapp med (ett) 
senare led; typen kallt eller varmt [eIler viider och vind, jfr (16). 
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Allmant taget ar detta konstruktioner som i sina strukturella och 
pragmatiska sammanhang ar pa nagot satt fOrutsagbara efter att de 
inletts. Det ar med andra ord mojligt for talaren att gissa vad som 
annu kravs for att en gestalt ska uppsta. 

Synkronisering av tidiga tal starter med pagaende syntaktiska 
strukturer vittnar ocksa om att samtalsparterna maste orientera sig 
mot gestalter pa olika hierarkiska nivaer. Medan en sats utgor en 
overordnad gestalt for en potentiell TKE, utgor satsleden och deras 
frasuppbyggnad underordnade gestalter som har sina egna projice
rade gestaltavslutningar. SaIunda innebar den syntaktiska analysen 
av en mojlig gestaltavslutning i manga fall en identiftering av bade 
en mojlig satsavslutning och frasavslutning. En tidig tal start ftnsyn
kroniseras i fOrhallande till det mojligen avslutande frasledet och 
inte bara i forhallande till det mojligen avslutande satsledet. 
Salunda galler det bade yid produktion och yid tolkning av yttran
den att man kan identiftera konstruktioner som om de yore "kine
siska askar" eller "ryska dockor" (jfr metaforen i Hultman 2003 
s. 201). Exemplen pa orienteringar mot komplexare yttrandedrag 
som utbrytning och treledade listor visar i alIa fall att syntaxen har 
en ratt stor projektionsrackvidd inom ramen for ett yttrande. 

Pa det turorganisatoriska planet markerar talarnas fOrutseende 
orienteringar mot en annalkande mojlig avslutningspunkt borjan 
av turovergangsomradet Ofr eng. turn transition space). Forhand
lingar om vem som tar nasta tur blir med andra ord relevanta redan 
innan en utgaende tur natt sitt deftnitiva strukturella slut (se Steen
sig 2001 s. 256 ff., J. Lindstrom 2003). 

Eftersegmentet 
Efter ett yttrande som kunde tolkas som en slutfOrd turkonstruk
tionsenhet uppstar en alternativpunkt i turtagningen, en plats for 
ett mojligt turbyte. Pa denna punkt kan turen tas av en annan 
talare, ell er den hittillsvarande talaren kan fortsatta sin tur tills en 
fOljande turbytesplats aktualiseras och eventuellt utnyttjas. Det ar 
med andra ord mojligt och ibland nodvandigt att utvidga den paga
ende turen pa olika satt. 

Utifran grammatiska, men ocksa interaktionellt relevanta, krite
rier kan utvidgningar av turen indelas i tva principiella huvudtyper: 
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syntagmatiskt anpassade och icke-anpassade (jfr Schegloff 2000, 
Eriksson 2002). Syntagmatiskt anpassade utvidgningar innebar en 
fortsattning av turen med en hel TKE, som kGnstrueras som en 
strukturell fortsattning pa foregaende TKE (t.ex. en sats inledd med 
en konjunktion),14 ell er som ett syntaktiskt anpassat mindre tillagg 
till en TKE (t.ex. ett adverbial till verbfrasen). Som syntagmatiskt 
icke-anpassade kan for det fOrsta betraktas alla efterf61jande TKE:n 
som inte konstrueras som syntaktiska fortsattningar pa den fOrega
ende i flerledade turer. Diskursiv fortsattningsstatus kan emellertid 
markeras med nagon konjunktionsliknande markor, t.ex. alltsa eller 
ja menar. En annan typ av syntagmatiskt icke-anpassade utvidg
ningar utgors av vissa foreteelser som konstrueras i anslutning till 
en TKE, ofta kallade for "pahang". Har kan skiljas mellan tva typer: 
nagon sorts reparerande eller preciserande tillagg som orienterar sig 
mot en fOregaende mojligen avslutad TKE, men som inte smidigt 
utvidgar den fOregaende syntaktiska strukturen, samt element vars 
funktion specifikt ar att inta en efterposition i en mojlig tur och 
bilda en lank till nasta tur, dvs. eftersegmentsappositiver (se Scheg
loff 1996 s. 90-92; 2000, jfr aven Sacks m.fl. 1974 s. 719, 722-723). 

De TKE-bildande utvidgningarna kan ha en egen komplex inre 
organisation sa att de inforlivas i en tur med egna for- och efterseg
ment. En sadan beskrivning av turstrukturen fOrutsatter saledes 
flera hierarkiska nivaer. For att diskussionen har ska bli hanterbar 
behandlar jag i det fOljande enbart utvidgningar som opererar inom 
ramen fOr en TKE snarare an en tur. Detta innebar att jag har res er
verar term en eftersegment for syntagmatiskt anpassade eller icke
anpassade tillagg samt appositiver som fOrhaller sig till ett (mojligt) 
inre TKE-segment som utvidgningar av detta, som kommentarer till 
detta eller som orienteringar utifran detta (jfr schema 2.2). 

Definitionen av turutvidgningar utgar fran att de foljer en TKE:s 
mojliga avslutningspunkt, dvs. de produceras som nagon sorts till
lagg i positionen post-possible completion. Samtidigt fOljer det utvid
gande elementet en mojlig turbytesplats, som av en ell er annan 
anledning inte har utnyttjats. Utvidgningen kan saIunda ha funk-

14 Sarskilt vanliga i en konnektiv funktion mellan turkonstruktionsenheter och 
turer ar bl.a. konjunktionerna att, fOr, men och sa samt kombinationerna fOr att, 
sa att och men att (fOr interaktionella studier av nagra av des sa, se Londen 2000, 
Lindstrom & Londen 2001, Lehti-Eklund 2002, Londen 2002, Anward 2003b). 
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tionen att lappa en eventuell osmidighet i turtagningen och ha som 
atminstone ett av sina syften att, vid sin avslutning, aterskapa en 
turbytesplats for en smidig turovergang. 

Utvidgningar av TKE:n som konstrueras som syntagmatiskt 
anpassade utgors av option ell a komplement till en fras ell er sats (jfr 
add-ons i Schegloff 1996 s. 90).15 Dessa tilHigg befinner sig i ett slags 
- interaktionellt sett - eftersegmentsposition i en TKE, men samti
digt utvidgar de retrospektivt dess inre segment och knyts syntak
tiskt an till satsens slutfiilt vid satsformade TKE:n. Ett exempel pa 
denna foreteelse finns i utdrag (17), dar adverb et nara nanstans pa 
rad 3 utvidgar den interrogativa TKE:ns har du en sax syntaktiska 
struktur. 

(17) HSAM:V2. Syforeningsmote. "En sax". 

01 love: [sn!illa Monika har du en sax. 
02 (.) 

-7 03 [#nara nanstans#= 
04 Mon: [ja (0,7) e- [e-
05 Asta: =[Monika har du svart sytrad a nail 
06 Eva: [[du hade me dej nanting [som du sku sYl 
07 Mon: [[( ) 
08 Asta: [jo:: >a ha- sa< ja bar 

Int de trasit [#hem vetni#. 09 
10 Mon: [Iat mej si nu. 

Fragan pa rad 1 kommer till en syntaktiskt, pragmatiskt och proso
diskt mojlig avslutning och den besvaras aven efter denna. Tillagget 
nara nanstans verkar dels mildra fragans direkthet, dels flytta fram 
responspunkten da svaret inte direkt, "pa sekunden" foljer pa fragan. 

ytligt sett verkar turtillaggen ofta "precis era" den foregaende 
utsagan, men de bakomliggande interaktionella motiven kan vara 

15 En utvidgning kan ocksa grammatiskt omstrukturera en redan potentiellt avslu
tad TKE (se Schegloff 1996 s. 91 samt not 35). Till exempel vissa Vl-satser, 
sasom tycker jag, tror jag, sade jag/han m.m., tycks gora detta genom att de rekon
struerar ett mojligen sjalvstandigt yttrande som ett objekt till den efterstallda 
Vl-satsen (se Karlsson 2005, i denna volym): 

A: a de:e ganska bra (0,9) tycker jag 

Alternativt kunde Vl-satser av detta slag analyseras som en typ av annex, bil
dande savaI ett interaktionellt som ett syntaktiskt eftersegment (se SAG 4 s. 859 
anm. 1). Vissa liknande som "interjektioner" lexikaliserade konstruktioner, 
sasom t.ex. vetja(g), vetdu, fijrstclrdu, anses inta efterfaltet aven i en syntaktisk 
topologi OfI' SAG 2 s. 761, 767 f., 4 s. 24). 
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mer komplicerade an sa. Eriksson (2002) papekar att tillaggen 
anvands da man vill elicitera en tillfredsstallande respons, modi
fiera en kanslig utsaga eller undvika pauser som kunde fa en felak
tig, problematisk tolkning. Tillaggen verkar salunda vara ett slags 
reparerande resurs da turtagningen inte fungerar smidigt. Vissa 
typer av tillagg markeras explicit som reparationer - preciseringar 
eller fDrklaringar - med en vederb6rlig mark6r som alltsa, eller, ja 
menar Ofr Schegloff 1996 s. 91 om transition-space repair; aven Lon
den 2002). Exempel pa detta finns i utdragen (18) och (19), det f6rra 
hamtat fran samma m6tessamtal som (4) och (S) ovan, det senare 
fran en diskussion med lantbrukare om genmodifierad mat. 

(18) HSAM:Ml. Styrelsemote pa lekskola. "Reparationer". 

01 Usa: eh di kommer att ha m~lare i s.Q.mmar 
02 (0,9) 

~ 03 Usa: alltsa nasta s.Q.mmar [(.hh) a da (.) da ska di gora= 
04 Viola: [mhm 
05 Usa: 211a di har 
06 (1,0) 
07 Viola: fo [att 
08 Usa: [fons- den har liksom den har ( ) sidan 
09 Viola: dar i de dar m~lningsrumme sa sir de ju 211deles 
10 hemst ut 
11 Usa: #ja de sir ju (dessutom)# °elandit ut" 

(19) LTemaK:GML4. Diskussion i fokusgrupp. "Matpriser". 

01 HML: =den dar sklten gar'le inte(h) a ~te sa ja men 
02 [(0,4) tjo men si de e b1llit sa hon.t 
03 GKL: [he he he 
04 HML: hhh he [theht = 
05 CKL: [he he he 
06 (7): [.hhhh 
07 AML: [ja~L 
08 HML: =.hh a tde va ju de hont [t1tta pa va. 
09 FML: [mm:. 

~ 10 HML: [prlslappen allsa. 
11 GKL: [ja:. 
12 AML: mm:. 
13 (0,6) 
14 HML: de va inget annat. 
15 CKL: men B1kupan e en forfarlit tr.!ili affar L 
16 [(0,4) pa de= 
17 HML: [m(h)m(h)L 
1 8 CKL: =viset. 
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De reparerande tilUiggen konstrueras nagot olika. I (18) omformule
ras ett fOregaende element i avslutningen av en mojlig TKE, i som
mar ersatts eller specificeras med niista sommar pa rad 3. I (19) laggs 
till ett element som i princip kunde ha ingatt i den foregaende syn
tagmen, dvs. prislappen kunde i stallet for pro nomen et de(t) ha varit 
objekt i satsen de va ju de hon titta pa. Tillagget i (19) kommer saIedes 
slutligen att utgora en final dislokation, fungera som det tidigare 
pronomenets explicerade korrelat. Gemensamt for (18) och (19) ar 
att de utvidgande elementen inte ar syntagmatiskt anpassade utan 
kan anses utgora finala annex och inta det syntaktiska efterfaltet, 
om de relateras till en topologisk satsanalys Ofr schema 2.1). 

Vad de interaktionella motiven betraffar, produceras utvidg
ningen i (18) antagligen pa grund av uteblivna responser under den 
mellanliggande pausen som en kontroll over att de andra hanger 
med. En kvittering (mhm) fOljer ocksa tillagget. I (19) verkar repara
tionen vara mera av fOrutseende art. Tillagget produceras efter en 
mojligen fullbordad tur som avslutas med ett pragmatiskt konven
tionellt sista element, appositiven va. Har hinner det inte uppsta 
nagon paus utan talaren snarast kompletterar ett yttrande som han 
anser vara potentiellt oklart formulerat fOr mottagarna. Berattelsen 
kulminerar ocksa pa denna punkt och talaren emotser responser, 
som dock efter tillagget prislappen allsa blir minimala. SaIunda fOljer 
annu en TKE-formad expansion pa rad 14 som slutligen leder till ett 
turbyte. 

Som namnts finns det led som pa ett "inherent" satt hor till 
TKE:ns och saledes en mojlig turs eftersegment. Dessa utgors av 
olika typer av appositiver, av vilka de fiesta ocksa kan fOrekomma i 
fOrsegmentet av en TKE, t.ex. dialogpartiklar av typen ja, jo, nej och 
yttrandepartiklar som hOrdu, vetdu, serdu, fOrstardu. Vissa led ar mer 
specifika fOr eftersegmentet, sasom finalt va Ofr ex. 19, rad 8) och de 
adverbiella da eller dara som typiskt avrundar fragor eller antagan
den. Flera av dessa element fOrekommer yid turslut eller mojligt tur
slut i utdrag (20), i utdraget markerade med fetstil. 
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(20) UMOL2:A:18. Hundpensionat. "My laper" . 

01 V: 
02 
03 B: 

-7 04 
05 V: 
06 

-7 07 B: 
-7 08 

09 V: 
10 
11 B: 
12 
13 B: 

-7 14 
15 V: 

. hh Men: hon dQftar viildit tgQtt. 
(0,5) 
Ja~ men ja menar (eh) hur e:h reagerar h,iln pa 
hen ne daraL [Hur (0,2) reagerar h,iln da[~? 

~.h) [Eh 
ja: han e [ju-

[Hur langt e hQn gangen med de da 
horrQ:L= 
=Harra dg hon har viii: ehm: ((knarrigt)) pt blQdit 
nan: d,il sahiir. T- tredje d,iln tror ja de e id,ilL= 
=Jah,il: 
(.) 
Ja >d~ e're nog inte< sa falit de e v~rre mot 
m:itten a slgte ve[t dOL 

[ja~L 

Det ar mojligt att en sarskild turavslutande funktion ar en av de 
eftersegmentsbildande partiklarnas interaktionella uppgifter (se 
Schegloff 1996 s. 91-92, jfr aven exit devices i Sacks m.ft. 1974 
s. 719). En annan motivering ar att dessa element samtidigt verkar 
valja ut naste talare da de ofta innehaller nagot inslag av tilltal (se 
Sacks m.ft. 1974 s. 718). Dylika eftersegmentsled, ibland benamnda 
"tag questions" eller "pahang", fOrekommer regelbundet yid 
gestaltgrans och fi:i1js ocksa ofta av ett turbyte (jfr Nordenstam 
1989). Noteras kan att ett turbyte sker bade yid hOrro pa rad 8-9 och 
vetdo pa rad 14-15, det senare i overlapp med partikeln. Ocksa mot 
de adverbiella dara och da pa rad 4 orienterar sig den andra parten 
som om de var turavslutande led, och foljaktligen fOrbegynner hon 
en potentiell nasta tur synkront med dessa led (jfr analys av utdrag 
3). 

Allmant taget utfor eftersegmentsled det tredje "turjobbet", dvs. 
relaterar det just producerade bidraget till nasta tur. Detta innebar 
nagot slags retrospektiv orientering mot den "utgaende" turen och 
signalering av hur den pragmatiskt bor uppfattas i den interaktio
nella junktur som oppnar sig yid turens avslutning. 

Leden da och dara signalerar att fragorna i (20) knyter an till 
nagon information som redan aktualiserats tidigare, i detta fall gal
ler det antagligen uppgiften om att familjen ocksa har en hanhund. 
Horro pa rad 8 avslutar en serie fragor som ocksa avbrutit den andras 
fOrsta responsf6rsok. Mojligtvis signalerar horro i slutet av den sista 
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interrogativa TKE:n att denna innebar ett skifte i perspektivet, dvs. 
den sista fn'tgan tar den lOp an de tiken ater i fokus, och att detta blir 
aktuellt fOr det fortsatta samtalet. Partikeln vet do pa rad 14 verkar a 
sin sida syfta pa samtalsparternas gemensamma kunskapsvarld i 
relation till den aktuella utsagan och framkallar nagon respons som 
ar i linje med detta (jfr Nordenstam 1989). Med andra ord bekraftar 
och vadjar partikeln till att samtalsparterna ar pa vag mot samma 
mM. 

Eftersom konventionaliserade eftersegmentsled ar exklusivt 
orienterade mot det tredje, och saledes sista turjobbet, okar detta 
ocksa associationen till en turavslutande funktion. Da efterseg
mentsleden generellt fOljer en mojlig gestaltavslutning, dvs. en 
mojlig TKE, kan de anses som "optionella element", vilka latt attra
herar overlapp i form av forutseende talstarter (jfr Jefferson 1973, 
Sacks m.fl. 1974 s. 707). Detta sker ocksa yid vet do pa rad 14-15. 

Slutligen kan man notera att det, pa ett liknande satt som yid tur
ingang, i slutet av en mojlig tur kan fOrekomma olika slags "fysiolo
giska" artikulationer som markerar turutgang och att dessa ocksa 
kan anses utfora ett sarskilt tredje turjobb. Bland de mera typiska 
utgangssignalerna fOrekommer utandning och skratt. I synnerhet 
kan det senare uppfattas som ett slags postavslutande attitydmarkor 
som inviterar den andre att delta i skrattet eller att producera nagon 
samstammig respons (jfr post-completion stance markers i Schegloff 
1996 s. 90, 92). Som ett exempel pa fOreteelsen kan namnas skratt
segmenten pa raderna 3-5 i utdrag (2). 

Diskussionen ovan visar att en TKE:s mojliga avslutning kan fol
jas av olika typer av distinkta interaktionella praktiker som syntak
tiskt realiseras pa olika satt. Variationer av de syntaktiska och inter
aktionella positioneringarna av eftersegmentsled askadliggors i 
schema 2.5. 

Borjan av TKE:n 
For-, initial-, mittfiilt Slut(iilt 
snalla Manika har du 
eh di kammer att ha malare 
. hh a de va ju de 
hur langt e han gangen 
de e varre mat mitten 

Avslutning I Eftersegment 

en sax. 
i sammar 
han titta pa 
me de 
a slute 

nara ni'mstans 
Efterfiilt 

alltsa nasta sammar 
va. prislappen ansa . 
dahOrro:L 
vet dOL 

Schema 2.5 Topologisk interaktionell och syntaktisk analys av eftersegmentet. 
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Avslutningspunkten ar nagot som av olika interaktionella orsaker 
kan justeras och omdefinieras. I dessa praktiker kan de syntaktiska 
strukturernas flexibilitet och inkrementella expansibilitet for det 
fOrsta utnyttjas med tillagg som ansluts till "moderyttrandetJl som 
om tillaggen vore grammatiskt kongruenta komplement till det. 
Yid satsformade TKE:n utgors turtillaggen saIedes av olika utvidg
ningar av det satstopologiska slutfaltet, samtidigt som det ur turto
polo gins synvinkel da ar fraga om ett eftersegmentstillagg. Som 
dylika tillagg fungerar ofta olika slags slutfaltsadverbial som i har du 
en sax - nara nanstans. 

For det andra kan avslutade gestalter utvidgas med syntagmatiskt 
icke-anpassade, postponerade utvidgningar, som aven kan fungera 
som retroaktiva kommentarer till ell er reparationer av det fOrega
ende yttrandet, sasom i vi kommer att ha malare i sommar - alltsa 
nasta sommar. Tillagg av denna typ intar bade i satstopologin och i 
turtopologin ett klart markerat eftersegment/efterfalt. 

For det tredje finns det en speciell grupp uttryck som har en sar
skild postavslutande funktion och som i likhet med motsvarande 
forbegynnande uttryck snarare kanske "tillhor" turen an en 
bestamd TKE i sig, t.ex. de e vane mot mitten a slute - vet do. Dessa 
uttryck ar appositiver av olika slag och kan inte inga i en sats som 
satsled, utan i final position intar de konventionellt eftersegmentet/ 
efterfaltet. Eftersegmentsled av detta slag behover saIunda inte vara 
speciellt avsedda som just tillagg. 

Da forbegynnande appositiver fungerar som ett slags turingangs
strategier ar de postavslutande motsvarigheterna specifikt oriente
rade mot en mojlig turutgang och det som ar relevant att utfOra vid 
turutgangen (jfr Sacks m.fl. 1974 s. 719), t.ex. markera mottagare 
eller utsagans pragmatiska vinkling. Syntagmatiskt anpassade och 
icke-anpassade turtillagg av mer tillfiilligt slag har aven samma 
interaktionella orientering mot det tredje, finala turjobbet, om an 
pa nagot subtilare satt. Dessa utgor ofta nagot slags reaktion pa 
nagon bristfallighet i det preliminart avslutade bidraget eller i 
responsen pa denna, vilket inte ar en nodvandig motivering for 
eftersegmentsappositiver. 
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Sammanfattning 
Avsikten med denna studie har varit att illustrera syntaxens bety
delse fOr, och aven dess beroende av interaktionen. A ena sidan ar 
syntaxen organiserad kring de sociala handlingar och praktiker som 
blir aktuella i en given interaktionell position och aktivitet. Detta 
manifesteras i en yttre syntax fOr turer, dvs. deras konstruktion i 
kongruens med en serie tidigare och projicerade turer. Aspekter av 
den yttre syntaxen kan genom regelbunden anvandning sedimen
teras i sprakbruket, grammatikaliseras - och pa sa satt dokumente
ras - i sarskilda uttryck och konstruktioner med karakteristiska se
kventiella funktioner. Aven i ett retrospektivt analytiskt perspektiv 
kan syntaxen hos en realiserad interaktion, t.ex. i ett transkriptions
utdrag, erbjuda ett slags karta over den regelbundenhet som omger 
interaktionella handlingar mellan och inom yttranden. 

A andra sidan synkroniserar sjalva de syntaktiska gestalterna soci
ala handlingar och praktiker genom att de syntaktiska strukturerna 
har en regelbunden och saIedes identifierbar och orienterbar inre 
syntax. I ett dynamiskt sprakbrukarperspektiv kan syntaxen da 
fungera som en karta med vilken samtalsparterna kan orientera sig 
i interaktionen och positionera sina handlingar. 

Den syntaktiska utformningen av turer ar pa ett markant satt 
anknuten till interaktionella behov yid organisering av turernas, 
och TKE:nas, for- och eftersegment. Dessa segment bildar aven i en 
traditionell syntaktisk topologi sarskilda yttre faIt kring en kommu
nikativt och oftast ocksa grammatiskt mer prominent yttrandeen
het. Den grammatiska manifestationen av de yttre segmentens spe
ciella, sekventiella funktioner ar deras asyndetiska kodning i 
relation till den centrala gestalten i en TKE. Har kan analys av 
svenskt samtalssprak blottlagga interaktionella stnlkturer som inte 
nodvandigtvis framstar som syntaktiskt distinkta i sprak med en 
mindre fast - eller pa ett annat satt - reglerad ordfOljd, t.ex. engel
ska och finska. Speciellt galler detta initiala annex, dar annexens 
kodning som forsegmentsled bygger pa en anvandning av en "extra 
position", fOrfaltet, utanfOr svenskans principiella V2-struktur i 
pastaende huvudsatser. Vidare ar den interaktionella relevansen 
hos s.k. Vl-strukturer outforskad, men det finns antydningar om att 
denna foreteelse hanger ihop med dialogiskt sprakbruk och att den 
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typologiskt har ett samband med sprakets principiella V2-struktur, 
liksom motsvarande V1-strukturer i tyskan. 

Aspekter av en mer integrerad grammatik kan ocksa ha betydelse 
fOr interaktionen och avspegla interaktionella behov. Detta ar tyd
ligt vid konstruktion och identifiering av gestaltinledare. Dessa ar 
vagledande for tolkningen av yttrandets allmanna sprakhandlings
funktion och etablerar ett paborjat yttrande som en tur som talaren 
har ratt och plikt att slutfora. Den syntaktiska avslutningsprojektio
nen ar en annan central sida av den integrerade syntaxens interak
tionella relevans. I satsformade gestalters slutfalt okar mojlighe
terna att forutse en gestaltavslutning och saledes mojligheterna att 
synkronisera en ny turstart pa sekunden vid gestalt- och turslut eller 
t.o.m. lite i overlapp med ett mojligt gestalt slut. Mojligheten till en 
syntaktisk, inkrementell gestaltutvidgning, dvs. produktion av tur
tillagg av olika slag, kan likaledes anvandas fOr att reparera eventu
ellt uppstaende osmidigheter i turtagningen. Utvidgningarna proji
cerar nya mojliga avslutningar och oppnar vid sin fullbordan en 
plats dar turtilldelningen appliceras pa nytt och eventuellt pa ett 
oproblematiskt satt. 

Grammatiken, och dess syntaktiska komponent, ar saIunda en 
oskiljbar del av interaktionen. I detta perspektiv kunde man se syn
taxen som relativt motiverad genom sprakbruket, snarare an som ett 
relativt arbitrart, autonomt och abstrakt strukturellt bygge. 

Material 
GSLC = Goteborg Spoken Language Corpus. Institutionen for ling

vistik, GOteborgs universitet. Se <http://www.ling.gu.se/projekt/ 
tall>. 

HSAM = Svenska samtal i Helsingfors. Institutionen fOr nordiska 
sprak och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Transkrip
tion av Ylva Forsblom-Nyberg och Hanna Lehti-Eklund; exem
pI en delvis omtranskriberade av]. Lindstrom. Se Londen 1993. 

INK = Interaktion i institution ell kontext. Institutionen fOr nord
iska sprak och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Tran
skription av Camilla Lindholm och Lieselott Nordman. Se Lind
holm 2003 s. 20. 
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LTemaK:GML4 = Lantbrukarsamtal; Diskussion i fokusgrupp om 
genmodifierad mat. Tema K, Linkopings universitet. Transkrip
tion av Henric Bagerius. 

UMOL = Privata telefonsamtal. Institutionen fOr nordiska sprak, 
FUMS, Uppsala universitet. Transkription av Kristina Musslinder. 
Se A. Lindstrom 1994. 
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Apokoinou i samtal 
En inledande definition och sekventiell 
avgransning av en samtalsgrammatisk 
konstruktion 

Niklas Noren 

I detta kapitel ska jag i huvudsak definiera och avgransa en grupp av 
samtalsgrammatiska konstruktioner i naturligt fOrekommande 
samtalssprak. Konstruktionerna ges har samlingsnamnet apokoinou, 
men enskilda typer i gruppen har aven beskrivits med andra termer, 
i huvudsak anakolut. Detta arbete inleds darfOr med en kritisk 
undersokning av nagra tidigare forsok att beskriva, forklara (och 
ofta avtarda) motsvarande och narliggande (samtals)grammatiska 
fenomen. Darefter presenteras huvuddragen i den forskning som 
min empiriska undersokning baserar sig pa. Mot bakgrund av 
denna presentation gar jag sedan igenom ett antal olika typer av 
apokoinou. I samband med denna genomgang forsoker jag finna 
definierande (nodvandiga) kriterier pa apokoinou, samt vilka struk
turella drag (syntaktiska, prosodiska, lexikala) som karakteriserar 
mer eller mindre prototypiska apokoinoukonstruktioner. For att 
tydliggora fenomenet ytterligare, gar jag ocksa igenom ett antal 
angransande konstruktioner och konstruktionsmetoder som liknar 
apokoinou, men som (i detta sammanhang) "saknar" vissa definie
rande drag eller ar avvikande pa annat satt. 

Konstruktioner och strukturer motsvarande det pilmarkerade tur
segmentet i (1) nedan har utifran normativa forestallningar om 
grammatikalitet analyserats som felaktiga ell er som misstag i yttran
deplaneringen.1 Talare A bade inleder och avslutar tursegmentet 
">(ja) brukar< 91la dit pa hi::is:tarna >brukar jail med "samma" nexuskon
struktion (spegelvand i final stallning). Segmentet ar val integrerat 
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prosodiskt (inga pauser eller tvekljud) och prosodiskt avgransat fri'm 
foregaende segment (tvekljud pa "ve: :"). Segmentet ar aven syntak
tiskt valavgransat fran omgivande tal: fran fOregaende segment 
genom en syntaktisk nystart och fran efterfOljande segment, marke
rat med fOrklaringspartikeln "for", genom att talaren gar vidare till 
nasta steg i en forklarande aktivitet. Segmentet kan alltsa betraktas 
som en sammanhallen strukturell och pragmatisk yttrandeenhet 
inom vilken subjekt och predikat dubbleras. 

(1) Cylda (ME) 58. Samtalsamnet kretsar kring olika satt att ta sig till och frfm 
ett storre kopcentrum i narheten (ga, cykla, aka buss). 

01 c: >A sen far man< (.) kan man ig~:i bQrt da se. 
02 (0.2) 
03 A: pt.h [h::] 
04 C: [Ti] Sall~ns iett liteti stycke. 
05 (0.4) 
06 A: Jahg de g:'re de Qh [ja.] 
07 c: [OMm:]:t 

~ 08 A: (Fo ve::) {>(ja) brukar< {m1a dit pa hos:tarna} 
~ 09 >brukar ja} for dom dom ha- brukar hg sa mycke<. 

10 .hh fi:na sak [er ( [ )]= 
11 B: [>A di e mycke bllliare pa< [.hh] 
12 C: [ Ha] 
1 3 A: =Samarln an va di e: har uppe .hh tar bara tjusj1!= 

Dubbleringar av syntaktiska kategorier har betraktats som alltfOr 
avvikande fran en valformad meningsbyggnad och har darfOr klas
sats som ogrammatiska ell er felkonstruerade (Loman & Jorgensen 
1971, i viss man Saari 1975). Motsvarande konstruktioner har (av 
liknande skal) exkluderats i deskriptiva grammatikor over svenskt 
standardtalsprak (t.ex. SAG 1999). 

En alternativ analys har varit att betrakta det inkapslade segmen
tet mellan verbfraserna som den gemensamma delen i en kontami
nation av tva samtidigt aktualiserade syntaktiska strukturer Ofr 
Enkvist 1988, Franck 1985): a ena sidan ">(ja) brukar< m1a dit pa 

hos:tarna" och a andra sidan "mla dit pa hos:tarna >brukar ja". Detta kan 
betraktas som ett satt att komma runt en ogrammatisk (felaktig) 

1 Forkortningar i exemplen, t.ex. (ME), hanvisar till en fOrteckning over refererat 
material i slutet av texten. Jag har fOljt de transkriptionskonventioner som finns 
i Ochs m.ft. 1996, fOrutom yid markering av apokoinousekvenser som markeras 
{Initialt led {Centralt led} Finalt led}. Se f.o. bakparmens insida. 
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"ytstruktur" och tolka in "underliggande" (korrekt avgransade) sat
ser. 

Ytterligare en analysstrategi har varit att del a upp motsvarande 
segmenttyp i tva delar, dar den forsta delen utgor en korrekt och 
fullstandig grammatisk mening och den andra en fragmentarisk: 
">(ja) brukar< g1la dit" respektive ">brukar ja". Aven denna strategi 
kan beskrivas som ett satt att slippa, sa langt det ar mojligt, att ana
lysera segmentet som ogrammatiskt (jfr Saari 1975 s. 83 som provar 
men avvisar en sadan segmentering).2 

Forklaringar till dessa fOrs ok finns att hamta i den rildande tids
andan pa 70-80-talen, dar mer eller mindre explicitgjorda kopp
lingar mellan det grammatiskt valformade och det kognitivt val 
processade utgjorde en viktig teoretisk bakgrund. For att legitim era 
ett (grammatiskt) studium av talsprak (performans) i sin egen ratt 
ville man visa att talet inte var ett bristfalligt material for teoretiska 
sprakstudier, dar rena tankefel hos talarna skapade strukturer som 
inte kunde analyseras med etablerad sprakteori. Samtidigt ville man 
visa att den etablerade skriftbaserade teorin rackte for att aven 
beskriva talsprak (jfr Anward 2001). Fenomen som "blev over" i 
denna analys klassades som felaktiga, kontaminerade eller fragmen
tariska, utan stOrre hansyn till deras kommunikativa funktioner. 

En dialogisk grammatik 
Utifran en deskriptiv och dialogisk syn pa yttrandeproduktion (och 
grammatikalitet) i samtal ar dock fragan om enskilda samtals
bidrags generella grad av korrekthet inaktuell eller atminstone 
stalld pa fel satt. I den man det gar att tala om korrekt - inkorrekt i 
samtal bar det snarare uttryckas i termer av interaktiv acceptans for 
det ena eller andra sattet att uttrycka sig, samt att detta ar ett arbete 
som (i fOrekommande fall) samtalsdeltagare maste utfOra gem en
samt inom ramen for den lokala kommunikativa verksamheten. 

2 Saari avvisar visserligen denna strategi (a.a.) med hanvisning till att hela kan
struktianen ar prosadiskt kanstruerad sam en helhet av talaren, men i ach med 
den 6vergripande kategoriseringen av kanstruktianstypen sam ett "brott mat 
meningsbyggnaden" (a.a.: 81) (i linje med Talsyntax-projektets kategorisering) 
bibehalls anda den barande iden i denna analysstrategi. 
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Analyserat i sin kommunikativa kontext framstar det markerade 
segmentet i (1) som bade accepterat och kommunikativt funktio
nellt. Det ar prosodiskt integrerat utan avbrotts- eller reparations
markorer. Betraktar man yttrandeprogressionen moment fOr 
moment utan att tolka in ovedappande strukturer ar segmentet 
syntaktiskt sammanhallet he la vagen utan avbrott mellan de tre 
delsegmenten (de perifera nexuskonstruktionerna och mittenseg
mentet). Det finala delsegmentet kan dessutom betraktas som ett 
informationslatt overgangsled till efterfoljande tal av samma talare, 
dar en fOrklarande sekvens tar vid. I en dialogisk grammatik utgor 
yttrandens prosodiska och syntaktiska gestaltning i det responsiva 
och projicerande sammanhanget (se t.ex. J. Lindstrom 200n samt 
vad personer gor med dem i det kommunikativa sammanhanget 
(Line1l2005), centrala aspekter av vad som overhuvudtaget kan kal
las en grammatisk konstruktion i samtal. I en dialogisk grammatik 
framstar darfor den markerade konstruktionen som i hog grad bade 
korrekt (socialt accepterad) och (samtals)grammatisk. 

En teoretisk utgangspunkt for att definiera och avgransa apokoi
nou fran narliggande konstruktionstyper, ar att samtalsturer kon
strueras moment fOr moment under temporala villkor i interaktion 
mellan samtalsdeltagare som ar involverade i nagon form av kom
munikativ verksamhet. En konstruktion avgransas alltsa inte strikt 
efter enskilda strukturella kriterier som fullbordandet av en fullstan
dig sats, prosodiskt avslut eller turbyte. Under loppet av det gemen
samma betydelseskapande arbetet anvands snarare olika struktu
rella resurser som ar anpassade fOr att utfora olika uppgifter. Dessa 
anvands i olika utstrackning och i olika positioner beroende pa vad 
deltagarna gor i det lokala sammanhanget. 

Samtal genomfOrs normalt med auditiva medel. En anvandbar 
teoretisk definition av konstruktioner i samtal maste darfOr forutom 
de morfosyntaktiska aven ta hansyn till prosodiska strukturella 
resurser i turkonstruktion (se t.ex. Nordberg m.fl. 1999). Linell 
(2005 s. 252 f.) definierar en samtalsgrammatisk konstruktion som 

58 

en konfiguration, i form av ett aterkommande monster, av tva eller 
flera morfosyntaktiskt och prosodiskt konstituerade och lankade 
uttryckselement, och till denna konfiguration hor en relativt stabil 
semantisk-pragmatisk (funktionell) potential som handlar om hur 
den bidrar till att genomfOra kommunikativa uppgifter (lokala "kom
munikativa projekt"; jfr Linell1998). 
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I det fOljande anvands term en samtalsgrammatisk konstruktion som 
en overordnad teoretisk definition av samtalskontruktioner i all
manhet. Apokoinou ar en specifik grupp av olika konstruktioner, 
som karakteriseras av a ena sidan vissa specifika monster av struktu
rella resurser (prosodiska, morfo-syntaktiska och lexikala) och 
metoder for att lanka dem pa ett visst satt, och a andra sidan de 
uppgifter som maste utforas in om ram en fOr vissa specifika lokala 
kommunikativa projekt. Den speciella morfosyntaktiska progressio
nen i apokoinoukonstruktioner, med det typiska skiftet av syntak
tisk strategi nagonstans under loppet av segmentets produktions
process, kan betraktas som en metod fOr att konfigurera strukturella 
element enligt ett visst monster. Andra narliggande konstruktions
typer (metoder) ar presenterande konstruktioner (jfr Lambrecht 1988, 
EteUimaki 1999), annex-konstruktioner (jfr Auer 2000), "har ligger"
konstruktioner (Nordberg 1977), teleskopiskt tempus (Nordberg 2003) 
och Vl-deklarativer (Mornsjo 2002). 

Tidigare forskning 
Det dialogiska perspektivet medfOr att de enskilda forekomsterna 
maste analyseras noga i sin specifika kommunikativa kontext fOr att 
uppna en deskriptiv reliabilitet. Termen apokoinou anvands just for 
att anknyta till en deskriptiv tradition inom talspraksforskning, 
framst i motsats till olika (skriftspraks)normativa tillampningar av 
"anakolut".3 Internationellt sett kan deskriptiv forskning kring apo
koinou och liknande samtalsfenomen delas in i tva inriktningar, 
som kan sagas motsvara des sa bada grammatikteoretiska spar ell er 
teman. Den ena inriktningen har berorts ovan och forklarar feno-

3 Termen "anakolut" foredras ej eftersom den traditionellt har anvants normativt 
fOr att exkludera ogrammatiska (ologiska och felaktiga) konstruktioner fran de 
grammatiska (an-akoluthon = grek. 'icke-fOljd') Ofr Loman & Jorgensen 1971, 
Saari 1975). Anakolutbegreppet har dessutom anvants fOr att beskriva helt 
andra fenomen, t.ex. avbrutna yttranden fOljda av nystarter Ofr Boardman 
1977) och sjiilvkorrigeringar i yid bemarkelse Ofr Rath 1975) - biida utan syntak
tiska centralled. (Se Scheutz 1992, 2002 fOr liknande kritik och ytterligare refe
renser.) Termen "apokoinou" fOredras eftersom den traditionellt har anvants 
mer deskriptivt i olika fOrsok att beskriva apokoinoukonstruktionens mittseg
ment som ett gemensamt led i tva olika syntaktiska enheter (apo koinu = grek. 
'gemensam'). Se dock nedan fOr en kritik av den deskriptiva traditionen. 
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menet som en (ofta egendomlig) blandning melIan tva abstrakta 
sprakliga strukturer. Slutet pa den fOrsta strukturen ar gemensam 
med borjan pa den andra, och den stracka som overlappar bildar ett 
gemensamt mittsegment. Man har har anvant begrepp som presen
tational amalgam constructions (Lambrecht 1988), double bind struct
ures (Franck 1985), teleskopkombinationer (Anward 1980) elIer true 
anakolutha (Enkvist 1988), som alIa pa ett elIer annat vis pavisar den 
bakomliggande mer strukturelIa fOrklarande teorin eller den teore
tiska tradition man aberopar. 

Den andra fOrklarar fenomenet i termer av en tredelad konstruk
tion, dar mittsegmentet snarare beskrivs och fOrklaras som en kom
munikativ resurs an en strukturblandning. Genomgaende undviks 
postulerande av en underliggande abstrakt struktur som fOrklarar 
fenomenets funktionalitet. Har anvands begrepp som anakolut 
(LinelI 1980), pivot (Schegloff 1979, Scheutz 2002, Walker 2002), 
aksekonstruktion (Steensig 2001), elIer varianter av apokoin(o/u) 
(Scheutz 1992, Auer 1996, 2000, Selting 1998, Anward 2000, LinelI 
2003). Aven har anvands alItsa genomgaende begrepp som star i 
samklang med en mer funktionelI fOrklarande teori. Undantaget ar 
LinelI (1980) i sin anvandning av anakolut. Denna studie hor dock 
mer hemma i denna andra inriktning i kraft av den analys som pre
senteras. 

Den fOrsta inriktningen ar problematisk ur ett dialogiskt (pro
cess)perspektiv pa samtal, eftersom den har kvar drag av en intro
spektiv analys av (individcentrerade) kognitiva aktiviteter yid ytt
randeplanering. Det ar den individuelle talaren som har tva 
strukturer aktualiserade i sin plane ring in fOr uttryckandet av dem i 
tal, men blandar ihop dem i sjalva yttrandeogonblicket. Sadana 
beskrivningar kan inte redogora fOr dynamiken melIan deltagare i 
turkonstruktion, dar de olika faserna i TKE-produktionen utgor 
(koherensskapande) resurser for smidiga skiften melIan handlingar 
som ar utformade fOr att utgora relevanta bidrag till den pagaende 
aktiviteten, samtidigt som de utgor och skapar kontexten fOr nast
foljande bidrag. 

En kombination av de bada inriktningarna torde vara mer frukt
bar (men utan den introspektiva teorin). Den konstruktionsinterna 
(strukturelIa) beskrivningen behovs eftersom den syntaktiska 
(logiskt-semantiska) analysen av yttrandeproduktionen moment
fOr-moment ar viktig fOr en formell avgransning av fenomenet 
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gentemot liknande och andra fenomen. Den konstruktionsexterna 
(t.ex. sekventiella) beskrivningen, bland annat med sitt framha
vande av prosodins interaktiva uppgifter, behavs fOr att kunna fOr
sta hur apokoinoukonstruktionen ar lankad till och bidrar till att 
utforma sin kommunikativa kontext. 

Prototypiska resurser och kommunikativ 
signifikans 
Gemensamt far samtliga prototypiska apokoinoukonstruktioner, ar 
att ett syntaktiskt centralled bildas, kring vilket konstruktionen ar 
syntaktiskt och kommunikativt organiserad. Resultatet blir darmed 
ett yttrande med en inre struktur som den i sekvens (1), som sche
matiskt visas nedan i schema 3.1. Centralledet ar genomgaende fet
markerat i bade transkription och schema. 

Initialt led (1L) Centralt led (CL) Finalt led (FL) 

>Ua) brukar< mla dit pi! htis:tarna >brukar ja 

Schema 3. 7 Treledad konstruktion med strategiskifte i centralledet. 

Inledningsvis pabarjas alltsa en produktionsstrategi dar subjektet 
och en del av den begynnande TKEns predikat, //>(ja) brukar<//, place
ras som initial segment far en vidare uppbyggnad av turen.4 Detta 
initialsegment byggs har ut med yttrandets huvudpredikat samt 
med en accentuerad adverbiell bestamning av aktiviteten, // g1la dit 

pa hos:tarna//. Segmentet //g1la dit pa hos:tarna// projicerar inga nya 

4 Jfr J. Lindstrom 2001 som beskriver turen i termer av tre pa varandra fOljande 
IfaIt", med olika uppgifter i organisationen av turtagning och sociala hand
lingar, men utan den mer syntaktiskt formella status som tillskrivits traditio
nella skriftgrammatiska begrepp som "konstituent", "led", "sats" och "mening" 
(jfr SAG 1999). Har anvands termen "element" fOr att peka pa en enstaka fOre
teelse i samtal (ord, in/utandning, harkling, paus etc.) och "segment" fOr att 
peka pa en racka av siidana element, utan att samtidigt tillskriva dem funktio
nella drag i vare sig skrift- eller samtalsgrammatisk bemarkelse. De olika faserna 
i en apokoinou har dock interna syntaktiska relationer som tillrackligt motive
rar "led"-begreppet (se nedanstaende analys), men i en annan, svagare bemar
kelse an i SAG. 
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syntaktiskt "obligatoriska" led, en accent har producerats redan pa 
elementet "g1la" och segmentet markeras inte som en inledning till 
ett nytt Hingre projekt (t.ex. ny berattelse) utan bidrar snarare till 
det pagaende amnet. Darmed har de fiesta kriterierna uppfyllts fOr 
att TKEn sa langt kan fungera som en (mojlig) syntaktiskt, proso
diskt och pragmatiskt avslutad handling (Ford & Thompson 1996). 
Talaren fortsatter emellertid och producerar en del av TKEns redan 
producerade predikat (samt subjektet) ytterligare en gang direkt 
efter adverbialen. Detta gors utan att placera nagot mellan "pa 
hos:tarna" och ">brukar" som skulle kunna fungera som initialseg
ment till det nya verbet (t.ex. det). Fortsattningen retrokonstruerar 
Ofr retroconstruction, Schegloff 1996) hela verbfrasen i den pagaende 
TKEn, "g1la dit pa hos:tarna", som ett initial segment till det uppre
pade predikatet. Det prosodiska framhavandet av "hos:tarna" 
anvands kontrastivt for att peka pa skillnaden gentemot den arstid 
under vilken samtalet pagar (sommar). Den lexikala och syntaktiska 
speglingen av initialledet ">brukar ja" anvands snarare fOr att ytterli
gare befasta det faktum att hon bntkar cykla, genom att placera 
denna information i enhetsfinal stallning och lata det utgora ome
delbar co-text (tema) for vidare tal. Att lyfta fram denna fOrmaga att 
cykla ytterligare innan turen och samtalsamnet i stort utvecklas 
vidare ar kommunikativt signifikant fOr talare A. Detta visas inte 
minst av att denna aspekt topikaliseras strax darefter av en annan 
deltagare, som kommenterar bade att A fortfarande har fOrmagan 
att cykla (sin aIder till trots) och att hon sjalv har slutat. 

Prototypiska fall 
Centralt for analysen av ett mer prototypiskt fall av apokoinou ar 
den relativt starka kopplingen mellan morfosyntaktisk och proso
disk konfiguration a ena sidan och funktionell potential a den 
andra (jfr ovan). Exempel pa en sadan (mer prototypisk) apokoi
noutyp skulle da vara (1) ovan och (2) nedan.5 

5 Denna undersokning baserar sig pa en korpus om ca 90 sekvenser, varav ca 65 
utgor "prototypiska" eller "ickeprototypiska" apokoinou och de ovriga 25 utgor 
gransfall. 
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(2) Tre (ME) 60. Efter en langre sekvens med samtal om ett dansstalle alia 
besokt, byter man relativt abrupt am ne for att tala om handarbeten. 

05 B: Nu ska vi tala om hE!ndarbetn. 
06 C: Ja:[l ] 
07 B: [>Da] kan ja tala Qm fOr'e att ja 
08 hailer pa a< .hh y1J..r:kar ] ett= 
09 A: [(h)::(H)] 
lOB: =overkast at mitt barnbarn. 

~ 11 {[.hh] a ja har virka {[<tr~>}= 
12 C: [Va?] [«huvud vands bort~» 

~ 13 B: =har ja vir [kat} fjsra. ] 
14 C: [(OTar lite socker] 0) 
15 (0.6) «C drar at sig fatet med sockerkaka» 
16 B: *.hh:: nu (>ha) ja< pa a virkar [ett] «*blick upp» 
17 fem[te.] 

Intonationsgestalten i bacta exemplen ar prosodiskt vaI samman
hallen (dock ej fullt avgransad gentemot fOljande tal), ett segment i 
centralledet accentueras, hela initialledet dubbleras lexikalt och 
syntaktiskt efter det syntaktiska centralledet, och TKEn fram till 
centralledets slut har en typisk projektion, dar TKEn sa langt kan 
vara syntaktiskt avslutad. Bacta sekvenserna har darmed tillrackligt 
manga gemensamma strukturella drag for att placeras i samma typ
kategori. 

Vad som kan noteras ar den partiella (endast initiala) prosodiska 
avgransningen av hela konstruktionen, nagot som talar for att ett 
fullt avgransningskriterium yore alltfor exkluderande. Prosodin 
anvands i stor utstrackning for att passa in de enskilda bidragen i 
den lokala sekventiella kontexten. I bacta sekvenserna projicerar 
prosodin pa det sista elementet i finalledet en fortsattning bortom 
finalledet. I konstruktion (1) utgor finalledet ">brukar ja" det initiala 
segmentet i en fas med snabbare talhastighet ">brukar ja} for dom dom 

ha- brukar hE! sa mycke<.", dvs. finalledet ar prosodiskt grupperat till
sammans med efterfoljande tal, men syntaktiskt grupperat med 
fOregaende tal (centralledet). I konstruktion (2) ar intonationsnivan 
statisk genom hela finalledet snarare an svagt fallande vilket brukar 
vara fallet i normal turprogression: "har ja vir[kat} fjsra.". Detta tyder 
pa att den efterfoljande sjalvkorrigeringen "fjsra." ar prosodiskt 
grupperad med finalledet. Det ar dock tveksamt att analysera fran
varon av final prosodisk avgransning som ett prototypiskt drag for 
apokoinou, eftersom narvaron respektive franvaron av detta drag 
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mer beror pa hur konstruktionen Uinkas till efterfOljande tal an vad 
som utfors med den syntaktiska vandningen i apokoinoukonstruk
tionen. 

Vad som daremot kan analyseras som ett mer prototypiskt drag fOr 
apokoinou, ar att det segment som utgors av initialled och central
led bor vara prosodiskt fortsattningsmarkerat i slutet. Detta ar fallet 
i bade (1) och (2). Accenten pa "hos:tarna" i (1), samt det markerat 
neddragna taltempot och den svagt nedatgaende intonation en pa 
"<trg;,>" i (2), signalerar att det inte ar det sista elementet i konstruk
tionen, men att den fortsatta progressionen gar mot ett mojligt 
avslut. Accentuering, dvs. ett mer kraftigt framhavande, £ar ofta 
denna uppgift eftersom det normalt fOrekommer endast en accent 
per TKE (se t.ex. Steensig 2001 for en analys av danska samtal). 

Den prosodiska projektionen sammanfaller dock inte med den 
syntaktiska. Ser vi till samtliga konstruktioner i korpusen anvands 
prosodin i fOrsta hand fOr att markera huruvida det just nu produce
rade elementet utgor (i) en fortsattning, (ii) en potentiell avslut
ning/avgransning, (Hi) en realiserad avslutning/avgransning, ell er 
(iv) en borjan, och tycks darmed ha betydligt mindre rackvidd an 
syntaxen som resurs for projektion (jfr Selting 1996, Steensig 2001 
s. 109 ff.). Prosodin pa segmentet "a ja har virka [<trg;,>" talar om att 
fortsattning fOljer, men inte vilken typ av fortsattning som ar rele
vant. En (skrift)syntaktisk utbyggnad av "<tr~>" projicerar daremot 
ett antal grammatiska valmojligheter (t.ex. nagot raknebart eller ett 
adverbiellt led), som dock inte realiseras har. I bade (1) och (2) ar 
segmenten fram till och med centralledets slut mojliga syntaktiska 
konstruktioner. AlIa" obligatoriska" led finns med, aven om huvud
ordet i den tankta substantivfrasen "tre overkast" eventuellt ute
lamnats i (2) - elementet "overkast" ar ju redan namnt i fOregaende 
TKE. Ingen syntaktisk fortsattningsprojektion fOrekommer alltsa 
yid denna punkt i produktionsprocessen, varfor detta inte analyse
ras som ett definierande eller prototypiskt drag. Det omvanda ar 
snarare fallet, dvs. att konstruktioner med en syntaktisk potentiell 
avslutning av segmentet fram till och med finalledet ar mer proto
typisk an konstruktioner utan. Att "avbryta" en syntaktisk progres
sion (har: skifta inriktning) innan den natt sin forsta mojliga avslut
ning torde medfOra en stOne komplexitet bade ur konstruktionell 
och kommunikativ synpunkt. Nagot ytterligare "gors" an om skiftet 
ha de skett yid ett mojligt syntaktiskt avslut. 

64 © Fiirfattarna och Studentlitteratur 



Apokoinou i samtal 

Apokoinoukonstruktioner med full lexikal och syntaktisk speg
ling i finalledet anvands ofta fOr att bekrafta eller aterbefasta en 
redan utfard handling inom samma TKE efter produktionen av ett 
tungt och accentuerat centralled, vilket antingen astadkommer en 
kommunikativ exponering av det speglande finala ledet (akar till
gangligheten far efterf61jande tal, jfr Noren 2003), eller (som en 
konsekvens?) en kommunikativ avexponering av det led som 
annars skulle ha varit finalt i konstruktionen (dvs. centralledet). 
Observera att denna analys ej averensstammer med Scheutz 1992, 
dar konstruktionen analyseras som en (informationsdynamisk) 
fokuseringsstrategi far att ytterligare framhava centralledet. 

Bland dessa mer prototypiska fall kan inkluderas en grupp kon
struktioner med dubbla anfOringar runt ett centralled, med en kom
munikativ potential (i mitt material) att anvandas i langre berattar
sekvenser i mer vardagliga samtal dar ett annat samtal aterges: 

(3) Maja (ME) 69. B gestaltar ett samtal som fOrts yid ett tillfalle nar man skulle 
b6rja spela kort och en av deltagarna inte kunde spela lika bra som 6vriga. 

01 A: [>A sa rQ]lik, 
02 B: A +Annt+] f6rstar'u hon ku'ju int spela= 
03 7: [a-] 

~ 04 B: =kort +alls+ {.hh >sa sa hon< {va ska vi spe:la la} 
~ 05 >sa hon at mig<.} C.) ja om inte ni kan spela 

06 na !!nna kan vi ju spela (at-) C.) va h.§ter 
07 de svart Maj- mh 
08 (0.8) 
09 D: MgjaL 
10 B: Maja, 

Segmentet //va ska vi sp~la la// i sekvens (3) ovan ar i likhet med ett 
antal beslaktade centralled en form av gestaltade verbala och/eller 
kognitiva aktiviteter som faregas och f61js av syntaktiskt relativt 
last kopplade anfaringssatser. Dessa fOr yttrandet in (IL) i den 
gestaltade aktiviteten (CL) samt darefter ut ur den (FL) in om ramen 
fOr en och samma TKE. Den prosodiska gestalten ar sammanhallen 
och dessutom fullstandigt avgransad, accent en infaller i central
ledet och en syntaktiskt (men ej prosodiskt) majlig avslutspunkt 
infaller efter centralledets slut. Konstruktionens finalled erbjuder 
dessutom ett antal olika majligheter att modifiera initialledet. I (3) 
specificeras mottagaren (//at mig<.//) till det gestaltade yttrandet, 
samtidigt som det initiala //>sa// fran initialledet averges. Specifika-
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tionen innebar att konstruktionen anpassas for att gora gestalt
ningen av det patoljande yttrandet (av B sjalv) relevant (en form av 
retroaktiv alternominering). (Se aven Jonsson 2005, denna volym, 
fOr en bredare studie av atergivet tal i samtal.) 

Ickeprototypiska konstru ktioner 
Ju farre strukturella drag av dem som angivits ovan som fOrekom
mer, ell er ju fier andra drag som gor konstruktionen strukturellt och 
kommunikativt mer komplex som fOrekommer, desto mer kan ett 
givet yttrande sagas avvika fran prototypiska apokoinoun. I detta 
avsnitt tar jag upp nagra avvikelser som bor namnas, inte fOr att en 
gang fOr alIa sla fast vilken konstruktionstyp som ar den "korrekta", 
utan for att demonstrera att apokoinou ar en familj av ibland gan
ska olika fOreteelser som kan inrangeras under samma tal<. Det finns 
med andra ord en marginal for hur konstruktionerna kan gestalta 
sig konkret, utan att de for den sakens skull maste analyseras som 
en helt annan konstruktionsmetod. 

Prosodisk segmentering 
Nagot mindre prototypiska fall skulle da till att borja med konstru
eras med en mer eller mindre uppbruten intonations gestalt, t.ex. 
med en mikropaus fore centralledet eller finalledet (eller bade och). 
I (4) nedan stannar talaren upp efter produktionen av det accentue
rade centralledet, som sedan kommenteras i en specificerande/for
klarande utbyggnad riktad till TV-tittarna. I (5) stannar talaren upp 
fOre centralledet som fOr att leta efter ratt namn. Pauseringen gor tva 
helt olika saker i (4) och (5), varfor kategoriseringen av dessa sekv
ens er under samma rubrik tills vidare maste betraktas som prelimi
nar ur kommunikativ synvinkel. I (4) stannar programledaren upp 
precis efter centralledet innan han vander sig till TV-tittarna fOr att 
ge en fylligare introduktion av det nya samtalsamnet. I studion har 
man pratat golf sinsemellan tidigare (bl.a. under en reklampaus), 
varfOr denna extrainformation framst ar riktad till perifera lyssnare 
utanfOr sjalva samtalet. I (5) stannar talare A upp precis fOre central-
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ledet och visar genom sitt satt att fullf61ja turen att det prosodiska 
avbrottet berodde pa en namns6kning, vilket deltagare B plockar 
upp och bekraftar. Gemensamt fOr de bacta sekvenserna, trots skill
nader betraffande vilka kommunikativa handlingar som utfOrs, ar 
att talarna genomfOr ett skifte av perspektiv fran centralledens 

(4) Ryder Cup (TT) 7. Presenterande inledning till musikprogram iTV, dar en 
av gasterna (G) just talat om att han slutat spela golf, och delvis forklarar 
varfor pa r. 1-4. 
01 G: .Ja (0.2) ae s!!ger (de) funkar inte 8.115 
02 for m~. (.) de glck inte. de va dy;.rt 
03 och: eh:::: sen sa borjade 8.lIa i:- .hh 
04 ~e de va inge kul. (.) ja sk~t ire. 
05 (0.5) 
06 PL: Mm~l 
07 (0.5) 

-? 08 PL: {.hh V- va kanner du infor en san grej >som 
-? 09 till exempek {+Ryder tcup?t +< (.)} *finns de «*tittar in 
-? 10 ju en valdigt (.) stQr prestlgefylld .hh eh i kameran)) 
-? 11 turn~ring som heter} dar (.) EurQpas basta 

12 spelare moter ues8.s basta spelare. (0.3) 
13 Per-Ulrik JQhansson, och Jesper P8.rnevik, e 
14 me bad a tv~ 
15 (0.4) 
16 G: A d~ e ju k!!1. (0.2) speciellt (.) Per-1!.Irik 

(5) Alvar (ME) 77. A minns (tillsammans med B) sin ungdom da hennes dotter 
bad henne att inte arbeta, samt berattar om ett samtal med en man fran 
arbetsplatsen, i vilket de kommer overens om att hon ska vara hemma med 
barnen en tid. 
01 A: =snalla mamma jQbba inte [sa hon] 
02 B: [Na:e ] na:e 
03 A: .hh [:::: ] A::, (.) da 58. ja de att du hor= 
04 B: [.Naj] 
05 A: =ju hur de I~ter hemma har >sa ja< [ja:] sa-= 
06 B: [la:] 

-? 07 A: ={ta da v8. re hh .hh {iAI:tvar} hette han so m, 
-? 08 (0.5) [som rlngde runt} ] 

09 B: [la Alvar Alvar ] Pettersso [n ] 
lOA: IA!var] 
11 [Pettersson ] 
12 B: [ Ja::l ] [jal ] 
13 A: [.hh] >A da sa han< (.) horro 
14 Lina sa han (.) tj8. tycker du ska va hemma 
15 ett tag sa han for d- (.) de I~ter inte br8. 
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innehaII till deras sprakliga uttryck (vad de "heter") inom ramen fOr 
samma (utbyggda) TKE. Perspektivskiftet ar har tatt kopplat till de 
syntaktiska resurser som apokoinoukonstruktionen erbjuder i ter
mer av ett centralt led som ar syntaktiskt integrerat i bade forega
en de och efterfi:i1jande segment. 

Accent pa perifert led 
Ett annat mindre prototypiskt drag ar nar konstruktionens accent 
laggs pa ett element i nagot av (eller i bada) initial- eller finalleden i 
stallet for i centralledet. Med accent menas har ett starkare framha
vande av ett yttrandeelement (en eller fIera hela stavelser) som kan 
kontrasteras mot den form av svagare framhavande av ett enskilt 
vokaliskt ljud som har kallas betoning. Utforandet av en accentue
ring involverar fIer resurser an utforandet av en betoning, exempel
vis okat tryck i kombination med fOrlangning och/eller tonhojning, 
medan betoningen involverar en enstaka resurs. Fi:i1jande konstruk
tion (6) ges en sammanhangande pro so disk gestalt, samt initieras 
med ett latt avaccentuerat led (snabbare tal). Efter detta fors en ny 
tung adverbiell referent ("i polisrapporten") in i TKEn, som direkt 
retrokonstrueras som initialsegment till en kommentar om vad som 
star i rapporten. loch med att yttrandets fOrsta accent placer as fOrst 
pa elementet "teck:en" i finalledet analyseras inte centralledet som 
potentiellt prosodiskt avslutat. Betoningen av elementet "polisrap
porten" ar sa pass svag att den snarare okar intrycket av att yttrandet 
skall byggas ut vidare. Framhavandet av "teck:en" ar kraftigare och 
produceras med en kombination av tryck och fOrlangning. Som 
namnts har en TKE i allmanhet endast en accent, och sa lange den 
inte ar realiserad signalerar prosodin att det pagaende yttrandeseg
mentet skall byggas ut vidare (detta alldeles oavsett om accenten 
faktiskt realiseras ell er ej - som yid avbrott), samtidigt som dess rea
lisering projicerar inledning av TKE-avslut. 
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(6) Polisrapporten (DF) 14. Aklagaren i ett smitningsmal fragar ut vittnet (V) 
(tillika foraren av den pakorda bilen) om den atalade forarens beteende 
efter olyckan. 
01 A: pt .hh Fanns de nanttlng:t >om ja fragar dej sa har< 
02 fanns de nanttlngt i Holmlunds: k.Qrsatt som tydde 
03 pa att han hade fOr avsikt a st8.nna, (.) bilen.= 
04 V: =Nej. 
05 A: A a pr8.ta me bada. 
06 V: Nej. 
07 (0.9) 
08 A. Fanns de lngenting i [hans >korsatt som visa de<. ] 
09 V: [ Nej inte va ja kan ] 
10 
11 

---+ 12 V: 
---+ 13 

14 
15 V: 
16 
17 A: 
18 

eh:: (.) ha sett. 
(2.0) 
{>A de e (val) likadant< {i pol!srapporten} har han 
sagt han har givit teck:en att vi ska folja efter.} 
(004) 
<Och eh> de ha ja'nte heller sett nant, 
(lA) 
pt .hh Fick dg, (.) uppfattningen att Holmlund 
ville komma ifr~n de har pa nagot satt. 

Fordrojningen av accenten i (6) kan utgora en resurs for att ytterli
gare halla samman TKEn som turtagningsenhet, speciellt da apo
koinoukonstruktionen (som har) utgor hela turen. 

Nyskapande finalled 
Vissa apokoinoukonstruktioner ar prosodiskt sammanhallna och 
dubblerar syntaktiska led, men avviker fran (1) och (2) genom att 
inte ateranvanda lexikala element fran initialledet. I stallet infOr 
finalledet nagot nytt i TKEn, som i (7) nedan. Leden "vi gor de" 

respektive "ska vi dansa S8.lsa [>ja a Regina.<]" ar naturligtvis inte endast 
lexikalt olika. I det kommunikativa sammanhanget gor talaren 
nagot olika saker med de bada konstruktionssegmenten. Det prelo
kerade bekraftar att B och R ska improvisera fritt, dvs. det ar 
responsivt, medan det postlokerade ar mer agnat att soka en 
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respons fran Regina6 (som kommer i form av skratt pa rad 10). Sek
yens (7) tillhor darmed en stor grupp konstruktioner (kanske den 
storsta7

), som karakteriseras av ett mer patagligt skifte mellan vad 
som gors i initialledet och finalledet - ett skifte som kan avlasas i 
konstruktionens inre form. 

(7) Dansa salsa (MK) 30. En ahorare i publiken (A 1) har precis ropat att en av 
programledarna (B) ska dansa salsa med (R), en av programgasterna. 
01 Pu: =[##############[########[0# # # # # [# # # # #]= 
02 R: [Du kan fa ]= 
03 Pu: =# # # # # # # # #] [# # # # ] #0] 
04 R: =improvisera frltt ] 
05 A1: [+ME:D [ R E G I: ]NA:+.] 

[>pa amnet< ] 06 R: 
07 PL: 

~ 08 B: 
~ 09 

10 R: 
11 PL: 
12 A2: 
13 R: 
14 PL: 

[t(lnte-)t] 
[tM,gt ReglJna:: {vi gor de {i slQtet} ska vi dansa 
salsa [>ja a Regina.<} ] 

[ (h) : : : : : : : :: ](h)(h)(h)(h)= 
= [D,g viJ[1 ja : : : : [se ] .hh tja tankte vi skulle= 

[HA [HA [BRA] ((utrop i bakgrunden)) 
[O(h)(h) [Ch)"] 

=pr£!.ta lite grann om <! IQve you> t som fick 

Syntaktisk fragmentation i initial- och centralled 
Samtliga konstruktioner ovan kan vara syntaktiskt (och ibland aven 
pragmatiskt) avslutade efter centralledet. Segmentet IL+CL ar inte 
(skrift)syntaktiskt fragmentariskt. Men i (8) nedan retrokonstrueras 
centralledet pa elementet "Madness". Sa langt i TKEn projicerar syn
taxen en fortsattning pa centralledet (ett fyllnadsled), som dock 
inte realiseras. Talaren gor i stallet ett litet uppehall efter "Madness" 

6 Det postpositionerade "[> ja a Regina.<l" yore i och fOr sig intressant att titta nar
mare pa som sactant, med tanke pa att det har sker ytterligare en perspektivfOr
skjutning i TKEn - fran ett generellt "vi" i "i slutet ska vi dansa" till en efterstalld 
specifikation av "vi" i "ja a Regina". Efterstallda element som inte konstrueras som 
centralled faller dock utanfOr denna undersokning aven om de kan utgora en 
alternativ metod fOr att utfOra arbete som liknar det apokoinoukonstruktioner 
utfor. Efterstallda om-inledda villkorsbisatser (wenn-clauses) har ju dessutom 
beskrivits som tillgangliga fOr apokoinou Yid konstruktionen av centralled i tys
kan (Auer 2000). 

7 En viss fOrsiktighet iakttages betraffande kvantitativa uppgifter eftersom min 
korpus inte ar fardig. 
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och andas in. Dessa konstruktioner har alltsa en starkare fortsatt
ningsprojektion yid centralledets slut an de ovanstaende, eftersom 
bade den prosodiska gestalten och den syntaktiska projektionen 
bryts upp tidigare. De responspunkter deltagarna har att orientera 
mot fOre konstruktionens slut realiseras ej. I (8) fungerar denna pro
duktionsstrategi som ett turhallande initialsegment till en ny fas i 
en mycket lang tur (sa lang att talaren till slut blir avbruten av pro
gramledaren). Genom att talaren skiftar strategi innan en potentiell 
avslutspunkt uppnatts ar sannolikheten antagligen mindre att en 
annan deltagare hinner inleda turbytesfOrhandling innan den nya 
turfasen etablerats. 

(8) Madness (TT) 5. J sitter i panelen till ett musikprogram och kommenterar 
en specialeffekt (morting) som fOrekommer i en av de musikvideor som 
utvarderas i program met. 

01 J: «forts. pa lang tur)) >ja kommer ih~g 
02 fQrsta gangen man siagi de va< ode (de)O (.) 
03 >*nar ja sag de-*< (0.3) «*entonigt)) 
04 i>ja tror forsta gangen @1 verklien< 
05 (.) sag de va dels black- black or white 

---7 06 {>men sa hade< {Madness} .hh korde nan: eh 
---7 07 (0.3) tgvereiklami for sin samlingsipl£!itta} 

08 .hh >a da hade dom< I~ngst ingir sa hade rom en 
09 s'ar (.) s:grie ansikten nar dom (.) morfade 
10 till vari£!nidra sadar .. hh >a den spelade man ju 

Sammanfattningsvis kan det sagas att konstruktionerna (4)-(8), 
trots de smarre avvikelserna fran de inledande sekvenserna, bor 
kunna analyseras som tillrackligt typiska fOr att kallas apokoinou. 
De fiesta av de centrala dragen enligt definition en ovan finns dar: 
retrokonstruktion av syntaktiskt centralled, prosodisk gruppering 
(fortsattningsmarkerade led) och sekventiell avgransning (atskiljd 
fran omgivande handlingar). 

Gransfall 
Ju fier prototypiska drag som saknas och ju fier avvikande drag som 
anhopas i en och samma konstruktion, desto mindre typisk ar den. 
Mer eller mindre tydliga gransfall, dvs. ej apokoinou men nagot lik
nande, kan da karakteriseras av att konstruktionen sker med en 
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ll<lgot annorlunda metod, aven om vissa kriterier fOr (oftast mindre) 
typiska apokoinou ar uppfyllda. 

Finalledet som turtillagg 
Finalledet kan produceras som ett turtilliigg (sekvens 9 nedan). Med 
turtillagg avses har ett yttrande som skapas genom att en talare fOrst 
fOr en tur till ett realiserat avslut, fOr att sedan (t.ex. vid utebliven 
relevant respons) bygga ut den sista TKEn med ett segment som 
ansluter syntaktiskt till den avslutade TKEn, samt markeras som en 
fortsattning prosodiskt Ofr Eriksson 2001). Den faktor som ar vikti
gast fOr att avgara om den aktuella konstruktionen ar mer ell er 
mindre lik en apokoinou ar i vilken man centralledet markeras som 
fullt (syntaktiskt, prosodiskt, pragmatiskt) avslutat ell er ej. Kriteriet 
far att analysera nagot som ett turtillagg ar som namnts att en tur 
fOrts till ett realiserat avslut, men ibland finns mellanlagen. I (9) 
accentueras det sista elementet i centralledet ("man:."), vilket talar 
fOr en viss fortsattningsprojektion,8 samtidigt som elementet ges en 
fallande slutintonation f61jt av en paus, vilket talar far ett avslut. 

Huvudintrycket ar att turen fram till denna punkt ar tillriickligt 
avslutad far att analysera segmentet pa rad 9 som ett interaktionellt 
konstituerat tillagg till faregaende tur, snarare an som ett helt eget 
samtalsbidrag. Uppbackningarna kommer tatt under loppet av 
turen, men inte vid pausen, vilket ut16ser ett bekraftande och far
starkande tillagg som betonar att det sagda var en personlig asikt. 

Minimal respons mellan tur och tillagg 
I vissa konstruktioner ar det interaktiva arbetet mer intensivt. Final
ledet kan produceras som ett turtillagg efter en minimal respons av 
en annan deltagare. I sekvens (10) nedan ar inte bara pausen efter 
centralledet dubbelt sa lang som i (9), utan deltagare D hinner pro
ducera ett nagot utdraget "Mm:/' innan A bygger ut sin tur med "va 

8 Accent pa sista turelementet ar atminstone inte ett prototypiskt satt att markera 
pragmatiskt avslut. Avsaknad av sadan accent ar mer avslutande, dvs. en mer 
definitiv avslutsmarkering. 
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(9) Innan mannen (ME) 74. Man diskuterar fOrhallandena yid en psykiatrisk 
klinik, och de forandringar som skedde i samband med att aven man togs 
in pa deras avdelning. 

01 B: 
02 D: 
03 
04 A: 
05 A: 
06 
07 B: 
08 

-7 09 A: 
10 B: 
11 A: 
12 D: 
13 Cl: 
14 A: 
15 D: 
16 A: 
17 D: 

[la ha- ha- han va: han va] smatrgvlig. 
[ <oJa:a j!!st deo> ] 
(0.2) 
[(la.) ] 
[.hh::] Men >eh men< starka va ju karlarna .hh 
{[ a ja ] tyckte {man hade [tbrai da] innan man hade man:.} 
[ Mm] [lus:t de ] 

(0.2) 
tyckte j8,:.} 
.hh::: [ :::::: ] 

[Att eh] (.) j8,: da
Ja:L= 
=OA::O= 
=Da [beh]!irska man [kv!nnorna va .hh:::::= 

[JQ. ] [jo jo visst va de val= 
=man k!!nde fa 11£g [i dom.] 
=<b !i t t r eL>] [ja::: ] j!!st de [ja,= 

ju dar !!ppe." JamfOrt med de fiesta responser omedelbart fOre och 
efter den analyserade sekvensen ar ett "Mm:(." tamligen minimalt. 
Forlangda turinitiala responspartiklar kan dessutom projicera ett 
ifragasattande av eller avstfmdstagande (non-alignment) Mm fOrega
ende tur (jfr med turinitiala kntsiga ja, A. Lindstrom 1999). Sam
mantaget kan dessa bada faktorer (i denna kontext) signal era ett 
ointresse ell er ett bristande engagemang fran lyssnarens sida, vilket 
bidrar till att skapa den samtalskontext i vilken deltagare A bygger 
ut sin tur med ett befastande "va ju dar !!ppe.". 

Apokoinou producerade med turtillagg innefattar alltsa ytterli
gare en tu:..-konstruktionsmetod, vilket gor konstruktionen i sin hel
het mer komplex i kommunikativ mening, dvs. den innehaller 
ytterligare (interaktiva) processer som ovriga deltagare maste beakta 
vid en analys av vilken handling som just utforts och vilken typ av 
respons som denna gor relevant. Det finns dock all anledning att 
inte av(arda turtillaggen som icke-prototypiska. De spelar antagli
gen en central roll fOr hur apokoinou som mer prototypisk samtals
grammatisk konstruktion grammatikaliserats. Det ar ju genomga
ende sjiilva turtilliigget som retrokonstruerar ett segment i slutet av 
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(10) Dom har (ME) 84. En av kvinnorna berattar om en promenad hon varit 
ute pa. 

01 Cl: Pa andra sidan av ( [)] 
02 A: [eh]: R- Rib- b-
03 C: 
04 A: 
05 C: 
06 A: 
07 
08 B: 
09 A: 
10 D: 
11 C: 
12 A: 
13 C: 
14 A: 
15 
16 

~ 17 D: 
18 A: 
19 
20 A: 
21 C: 
22 A: 
23 
24 D: 
25 A: 

Rlbbing[e vaL] 
[ lng]e. 

Ja:: [ jaha? ] 
[hgter de ja. ] 

(0.2) 
[ Mm:::.] 
[Glck vi [ifr ]an 

[.ja] 
[de va b~sta vagen dar.] 

[JQ den kQrtaste va]gen= 
=Jf!, [a precis .. hh:: ] ::: {a n~r vi horn oppt = 

[>basta vagen a ga< ] 
=till (slut) sa vf!,'re ju (.) {dom har 
utvecldingststQ:trda.} 
(0.4) 
Mm:L= 
=va ju dar !!ppe.} 
(0.2) 
pt [.hh ] >sa dom hade< h~ssja hQ: a= 

[Jaha:. ] 
=sa hQII dom val pa a kf!,:pa na #ved#, 
(.) a ja hade hitta lite [svf!,mp for ja ja] kan= 

[ Jaha: ] 
=ju inte ga efter v~gen «avbr.)) 

foregaende tursegment som initialsegment for en ny syntaktisk pro
gression. 

Apokoinou som samkonstruktion 
Med samkonstntktion avses har att en syntaktiskt utbyggbar enhet 
paborjas av en deltagare, och byggs ut syntaktiskt av en annan, 
samt att utbyggnaden markeras med fortsattningsintonation (se 
Bockgard 2004 for en bredare analys av fenomenet i svenska sam
tal). Den slutliga produkten, turen eller TKEn ar da samkonstruerad, 
och konstruktionen utfOrs med en metod avsedd att bygga ut TKEn 
och turer i interaktiva kontexter som avviker fran bade apokoinou 
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och apokoinou med turtilliigg. Segmentet "Sv~riges basta rQckband," pa 
rad 12 i sekvens (11) nedan, ges en prosodisk gestalt (tonhojd, 
tempo och rytm) som snarare anknyter till fOregaende tursegment 
"va hander me Wh£!leL" an markeras som en helt egen turstart. Det 
syntaktiska centralled som pa detta satt skapas ("Wh£!leL (0.3) Sv,griges 
basta rQckband,") utgor dessutom en substantivisk enhet dar delseg
mentet efter pausen utgor en apposition till det fOrstnamnda egen
namnet. Pausen och tvekljudet pa rad 12 talar dessutom for att H 
segmenterar sitt eget bidrag till den gemensamma turen i en bakat
riktad del (centralledet) och en framatriktad del (finalledet). 

(11) Whale (TT) 3. Programledaren (M) byter amne pa rad 9 genom att stalla 
en fraga till gasten (H). 

01 Jo: De kans[k (e) en s] [krQna] ra 
02 M: [For a va (sann).] 
03 H: [(a) 
04 H: .ja 
05 Jo: De kanske d~r[ifran de har ry]ktet= 
06 H: [ men br£!:. ] 
07 Jo: =kommer fran b[Qrjan. ] 
08 M: [De kan]ske ~ sa. 
09 M: .hh:: {+Henrik+ eh: >beratta Iite< va 

~ 1 0 hander med {Wh21eL 
11 (0.3) 

~ 12 H: Sv~riges biista rQckband, (.)} eh aker 
13 till England nasta vecka a gor klart 
14 skivan.} 
15 (0.3) 
16 M: Mhm:, 
17 H: ForhQPpningsvis. 
18 (0.7) «*emfatisk artikulation» 
19 M: V- va kommer handa me (u)m- <*m~d ~rt sound*> 

Det bar dock papekas att H:s bidrag inte fyller i M:s fOrstadel (for
utom det tunga finala substantivet), vilket ar det vanliga i samband 
med prototypiska samkonstruktionssekvenser, utan utgor inled
ningen pa ett svar till M:s fraga. 
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Prosodisk nystart pa centra lied eller finalled 

De segment som i en mer prototypisk apokoinou skulle kallas cen
tralled eller finalled kan aven produceras med prosodisk nystart. 
Med nystart menas har att talaren pa (i princip enbart) prosodisk 
vag markerar att yttrandet fran och med detta segment kan uppfat
tas som en egen TKE och inte som en syntaktisk utbyggnad av den 
foregaende. Syntaktiskt sett sa passar dock de bada enheterna ihop 
med varandra, vilket kan leda till en sammanblandning av fenome
net med apokoinou om hansyn inte tas till prosodin. Yid avlyss
ning av sekvens (12) hors emfasen pa "illerligare" som en nystart, 
speciellt mot bakgrund av det utdragna och overartikulerade ele
mentet "*,Qver:l,iige*>" som fOregar. 

(12) Femtiatta sekunder (HR) 49. Huvudkommentatorn inleder 2:a perioden i 
ett referat av en ishockeymatch med att redogora for antalet spelare pa 
isen (Sverige har en mer). 

01 ((reklaminslag avslutar matchens l:a periodpaus» 
02 H: D~gs for de:n eh andra period en, K~nada alltsa 
03 i ett-noll-lg:dning,{=<Sverige har har numerart 

---7 04 *,Qver:l,iige*> {i yUerligare femtioatta sekunder} 
---7 05 ska Sean >Donovan< (0.4) sitta utvisad.} 

06 (2.6) 
07 H: Prim~ in ne for K£nada yid tgkningen mot F£lkl 

((*emfatisk 
artikulation» 

Intressant ar anda placeringen av det adverbiella ledet "i illerligare 

femtioatta sekunder", eftersom det knyter an syntaktiskt-semantiskt 
pa ett smidigt satt till bade den fOregaende och den efterfOljande 
TKEn. Eventuellt kunde dessa fall pa grund av syntaxen utgora en 
egen granskategori av apokoinou. 

En annan typ av prosodisk TKE-nystart ar de fall dar "finalledet" 
bestar av en deklarativ konstruktion med ett finit verb i fOrsta posi
tion, till skillnad fran den i skriftsprak obligatoriska produktions
strategin med det finita verbet i andra position. (Mornsjo (2002) kal
lar dessa konstruktioner fOr Vl-deklarativer.) I sekvens (13) ar enbart 
V1-konstruktionen fetmarkerad for att markera skillnaden fran pro
totypiska apokoinou. Syntaktiskt sett aterfinns dock det "saknade" 
ledet i V1-konstruktionen i det fOregaende segmentet, vilket skapar 
intrycket av en apokoinou. 
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(13) Trodde ja (ME) 54. Fyra aldre kvinnor pa kaffebjudning diskuterar var man 
ska sitta och dricka kaffe. 

01 A: [Ja] tankte att vi skulle sitta u:te ja, men, 
~ 02 B: Ja:. [de Itrodde ja:]. Iva sa gla: for de sa.= 

03 A: [men eh ] 
04 A: =Ja: men eh ja Ive:tl inte da-
05 >namen de Iva ju< (.) dalitl vader da vettu 

I den fetstilade TKEn markeras nystarten prosodiskt med accent och 
tonhojning pa det inledande verbet "tva", samtidigt som det poten
tiella 'centralledet' "ja,;}." i den fOregaende TKEn ges final intona
tion. Den syntaktiska placeringen av V1-konstruktionen, direkt 
efter ett mojligt subjekt, ar dock lika intressant som adverbialledets 
i (12) ovan och kan pa samma satt analyseras som en angransande 
konstruktionstyp till apokoinou snarare an ett exempel pa tva olika 
TKEn med den andra som V1-deklarativ. 

Apokoinou integrerad mellan dubbla verbfraser 
Det syntaktiska centralledet kan ibland hamna inuti vad som antag
ligen ar en helt annan typ av grammatisk (samtals)konstruktion. I (14) 
utgor ett adverbiellt element "kanske" ett syntaktiskt och prosodiskt 
gemensamt segment i tva pa varandra fOljande verbfraser. 

(14) Kanske (ME) 86. Man diskuterar olika aktiviteter som kan orsaka problem 
fOr onda tummar (t.ex. att sy), nar B atervander till att tala om kuddarna pa 
sina koksstolar. 

01 A: [Sa nu] ska ja lata bll ett tag a 
02 (.) gQra na san har somnads .. hh= 
03 D: =Mm: [.] 
04 A: [5 ]om]nings, 
05 B: Mm:L 
06 A: Men ja [ fraga (Bed a)- ] 

~ 07 B: [ >Na: men< {ja tankte] kopa me 
08 nye k!lddar har {kanske} sku[lIe kopa ~]g} 
09 c: [ E re bad- ] 
10 C: E re bad [a (kvar). ] 
11 A: [Ja de e rolit ] for da 

Elementet "kanske" fungerar syntaktiskt bade med det fOregaende 
och det efterfOljande segmentet, samtidigt som de perifera segmen-
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ten inte ar koherenta. Bada verbfraserna tar dock ett gemensamt 
subjekt i TKEns inledning. Det fOrsta fetmarkerade elementet "ja" 

fungerar som subjekt for bade fras ett "tankte] kopa me nye k!,!ddar har" 

och fras tva "sku[lle kopa lliJg". Ingen av fraserna ar dock "rena" verb
fraser. Fras ett avslutas med adverbialet "kanske" samtidigt som fras 
tva inleds med samma "kanske", och da har vi genast ett syntaktiskt 
centralled konstruerat med apokoinou som metod. Den overgri
pande konstruktionstypen, dar tva verbfraser tar ett gemensamt ini
tialt subjekt, har dock kallats teleskopiskttempus (Nordberg 2003), da 
den andra verbfrasen modifierar TKEns tempus/modus inom ramen 
for samma TKE (har fran ett mer sakert till ett mer osakert pasta
ende). 

En annan variant av detta finns i (15). Aven har inleds TKEn med 
ett element som tar tva pa varandra fOljande TKE-led som syntak
tiska utbyggnader. Utbyggnaderna sker dock pa olika satt. Elemen
tet "om" byggs a ena sidan ut med segmentet "man skulle ha: en for

st~ndshandikappad" och a andra sidan med segmentet "en 

forst~ndshandikappad skulle bQ sa d~r". Detta ger tva olika produktions
strategier som har ett gemensamt centralled i mitten, "en forst~nds

handikappad", som fungerar syntaktiskt bade bakat och framat etc.
med andra ord en apokoinoukonstruktion. Liksom i (14) fungerar 
den som ett led i en overgripande konstruktion med tva verbfraser. 
Enda skillnaden gentemot en prototypisk apokoinou ar det inle
dande "om", men eftersom det finns dar maste det tas med i analy
sen. 

(15) Forstandshandikappad (ME) 66. Samtalet kretsar kring ett TV-program 
som handlat om hur de handikappades situation forsvarats pa grund av 
politiska reformer. 

01 B: Man far ba g~ till se s@v a [t~nka >hur de= 
02 A: [ jal (.) men= 
03 B: 
04 A: 

---7 05 B: 
06 A: 

---7 07 B: 
08 
09 
10 

78 

=sku v9.,< ] 
=eh eh eh] ja: [ja ~ ja lliste for de stod lite= 

[Om man hade (.) {om man skulle ha:= 
=( )] 
=@] forst~ndshandikappad} skulle bQ sa d~r} .hh 
men ho- en mamma hon >sa ocks< .hh ja tanker jamt 
pa'n sa hon. 
(.) 
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Sekvensen i (1S) kan aven jamfOras med vad Nordberg (1977) 
beskriver som "har ligger-konstruktioner". Dessa konstruktioner har 
tva kongruerande verbformer dar den fOrsta ar en form av ha och 
den andra ett statiskt eller frekventativt verb, vilket skulle motsva
ras av verben "ha" och "bo" i (IS). Upprepningen av "skulle" medfOr 
dock att produkten hamnar nagonstans mitt emellan "har ligger" 
och apokoinou. (Nordberg pers. komm.) 

Klara fall av icke-apokoinou 
Klara fall av icke-apokoinou, genom vilka dock liknande kommuni
kativa uppgifter utfOrs (dvs. talaren utfor tva eller tre handlingar 
genom att skifta syntaktisk konstruktionsstrategi under loppet av 
en och samma TKE), karakteriseras av att perspektivskiftet sker med 
en helt annan metod, fOretradesvis reparationsarbete, som inte bil
dar centralled. 

Konstruktionsskifte genom reparation 
Ett satt for tal are att byta produktionsstrategi utan att anvanda apo
koinou ar naturligtvis att inleda reparationsarbete och sedan 
paborja en ny syntaktisk-prosodisk produktionsstrategi fOr att 
komma vidare. I fOljande sekvens (16) skiftar talaren till en strategi 
dar han nedgraderar sitt pastaende om specialeffekten, samt skiftar 
synvinkel. Talaren hanvisar forst direkt till ett minne av den fOrsta 
gangen "man" sag den specialeffekt som han talar om, (a) ">ja kom
mer ih~g fQrsta gangen man stagt de va<", fOr att senare overga till en 
strategi dar han dels tonar ner det direkta i pastaendet och dels val
jer att i stallet fOr ur den allmanna aktOren "man"s synvinkel 
gestalta topiken ur egen synvinkel, (c) "t>ja trorforsta gangenjil' verk
lien< (.) sag de". Mellan dessa bada produktionsstrategier konstrueras 
dock inget centralled i ovanstaende mening, utan snarare en avfo
kuserad reparerande sekvens, (b) "ode (de)"(.) >*nar ja sag de-*< (0.3)", 

som tar utgora en overgangsstracka mellan de bacta produktions
strategierna och perspektiven pa specialeffekterna. Perspektivskiftet 
fran "dam" till "jag" inleds exempelvis har. Det kontrastiva trycket 
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pa "@i" i (c) understryker sedan att perspektivskiftet etablerats. 
Aven om liknande saker kan goras genom att inleda reparations
arbete, skiljer sig (har) denna metod fran apokoinou eftersom (i) ytt
randena (a) och (b) utgor separata utbyggbara konstruktioner,9 och 
(ii) eftersom (b) inte fungerar som initial segment i den pafoljande 
konstruktionen (c). 

(16) Kommer ihag (TT) J sitter i panelen till ett musikprogram och kommen
terar en specialeffekt (morfing) som fi::irekommer i en av de musikvideor 
som utvarderas i program met. 

01 J: jah (h§ [ du (jaha::) ] a ggd ja (.) ha eller (egentler)= 
02 PL: [Michael Jackson] 
03 J: =(.) ell er tgsentals eh h8.lvtaskia skr~ckfilmer 
04 som har kommit dom sist#a:# tva tre aren f'ratt 
05 de en s(a)n har effekt som e sa bllli >a gQra 
06 numera< men som .hh fortfarande upplevs som 
07 h~fti av dom som inte Iiksom ha#r::# vart v8.kna 
08 dom sista fem sex aren .. hh eh::m (.) 

~ 09 (a) >ja kommer ih~g f.Qrsta gangen man stagt de va< 
~ 10 (b) ode (de)O (.) >*nar ja sag de-*< (0.3) «*entonigt» 
~ 11 (c) hja tror fOrsta gangen illt verklien< (.) sag de 

1 2 va dels black- black or white >men sa hade< 
13 Madness .hh ki::irde nan: eh (0.3) tgveretklamt 

Definition och sekventiell avgransning 
Efter ovanstaende diskussion av prototypiska och ickeprototypiska 
apokoinou samt angransande konstruktioner kan en preliminar 
definition samt sekventiell avgransning specificeras ytterligare och 
mer sammanhangande. En prototypisk apokoinoukonstruktion 
definieras alltsa overgripande i termer av en konfiguration av mor
fosyntaktiskt och prosodiskt lankade element med en stabil funk
tionell potential att utfora flera kommunikativa handlingar inom 
ramen for en och samma turkonstruktionsenhet. Mer specifikt ar 

9 Reparationssekvensen i (16) ar mojligtvis ocksa en form av konstruktion, men i 
sa fall mest ur prosodisk synvinkel, (tvekpauser, Higre volym, rushthrough, 
entonighet utan accent), och i nagon man ur lexikal synvinkel (upprepad tve
kan pa samma lexikala enhet). Har saknas dock den typ av aterkommande mor
fosyntaktisk konfiguration i enlighet med ett abstrakt monster som skulle moj
liggora ett ateranvandande i andra kommunikativa projekt. 
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det viktigaste nodvandiga (men ej tillrackliga) definierande kriterie
riet for en apokoinou i samtal etablerandet av ett syntaktiskt cen
traIled (CL). Detta centralled ar formellt-syntaktiskt sett gemensamt 
fOr segmentet IL+CL och segmentet CL+F1. Ett kompletterande 
nodvandigt drag ar att leden IL och FL maste vara formellt-syntak
tiskt inkongruenta genom en dubblering i FL av en ell er flera obli
gatoriska konstituenter som redan producerats i 11. Ytterligare ett 
nodvandigt drag ar att FL i isolation maste sakna en (skrift)obligato
risk konstituent, som dock skall aterfinnas i segmentet omedelbart 
fOre. 

Det har ocksa konstaterats att konstruktionen i sin helhet ar pro
sodiskt val sammanhallen. Detta ar dock inte ett nodvandigt krite
rium pa apokoinou i vidare bemarkelse, aven om det kanske bar ges 
sMan status for prototypiska konstruktioner. Prosodisk segmente
ring genom pausering mellan enstaka eller flera led (samt givetvis i 
andra positioner inom konstruktionen) ar som namnts vanlig. 
Ytterligare ett vanligt men ej nodvandigt drag ar att accent en, dvs. 
den primara mer framhavda betoningen inom TKEn, ofta infaller 
pa ett informationstungt rematiskt element i centralledet, men 
aven pa perifera led nar den lokala kommunikativa kontexten sa 
kraver. Vad som inte har namnts ovan, men som framgi'u av tran
skriptionsutdragen (4,5,9, 10), ar att centralledets accent dessutom 
ofta realiseras med hjalp av en lokal tonhojning (Pitch peak) i kom
bination med okat tryck. 

Man har vidare konstaterat att finalledet prototypiskt speglar 
(helt eller delvis) lexikalt inn eh all fran initialledet, men aven att IL, 
CL och FL utfor olika kommunikativa uppgifter. Jnte hell er detta ar 
ett nodvandigt kriterium i en vidare definition utan endast i sam
band med den mest prototypiska varianten. Ett annat (optionellt) 
formellt drag ar att initialledet ofta ar introducerande och informa
tionsdynamiskt latt, sarskilt nar det produceras fOre ett blivande 
centralled som infOr tunga referenter ur bade informationsdyna
misk och kommunikativ synvinkel. En central kommunikativ 
potential hos den prototypiska apokoinouvarianten ar att finalledet 
befaster eller ateraktualiserar handlingar fran konstruktionens initi
alsegment, eller fornyar turens progression med kontextfOrnyande 
innehall. 

Gransfall utgor konstruktioner med prosodisk markering av 
nystart pa verbinitialt segment efter ett potentiellt initialled ell er 
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centralled (Vl-konstruktioner), samt konstruktioner med in slag av 
mer utpraglat interaktiva processer som [TKE med utebliven 
respons fOljt av ett turtillagg som FL] ell er [TKE fOljd av minimal 
respons uppfOljd av turtillagg som FL] eller samkonstruktioner. 
Gransfall ar aven konstruktioner dar apokoinou utgor en delmetod 
fOr att konstruera en annan typ av samtalsgrammatisk konstruk
tion. 

Klara fall av icke-apokoinou, dar den aktuella konstruktionsmeto
den dock utfor motsvarande uppgifter som apokoinou, ar vissa 
typer av reparationer som ej retrokonstruerar ett syntaktiskt central
led. 

Sammanfattningsvis kan det alltsa konstateras att de nodvandiga 
och sammantaget tillrackliga kriterierna fOr analys av en samtals
sekvens som ett fall av apokoinou innefattar (i) kravet pa ett etable
rande av ett syntaktiskt centralled och de formella relationer mellan 
IL, CL och FL som namnts ovan, och (ii) kravet att en ny konstruk
tion inte paborjas efter centralledet. En ny borjan kan exempelvis 
realiseras med hjalp av en markerad aterst~mning av tonhojd eller 
emfatisk betoning pa FLs initial a element, alternativt genom att 
man paborjar en konstruktion som kan fungera sjalvstandigt gent
emot fOregaende sekvens aven om syntaktiska element "saknas", 
dvs. Vl-konstruktioner. Omvant galler att i de fall dar ingen explicit 
markering av en ny borjan sker, markerar denna franvaro snarare en 
fortsattning av pagaende handling/projekt, vilket lamnar sekven
sen i sin helhet oppen fOr en analys som apokoinou om ovriga posi
tiva kriterier uppfyllts. 

Detta kapitel har framst fokuserats pa apokoinoukonstruktionens 
inre syntax, de ss syntaktiska progression, prosodiska gestaitning 
och vissa relevanta aspekter av dess informationsorganisation. En 
slutsats ar att en prosodisk analys ar en fOrutsattning fOr att kunna 
ringa in apokoinou som samtalsgrammatisk konstruktion och som 
metod for turkonstruktion. For att bidra till en fOrstaelse av apokoi
nou som ett fen omen i skarningspunkten mellan en lokalt betingad 
yttrandeplanering och ett interaktivt betingat kommunikativt sam
manhang, bor den prosodiska analysen dessutom skilja pa proso
dins olika uppgifter i samtal: som betydelseskapande byggstenar 
in om ramen fOr sjalva apokoinoukonstruktionen (enhetsgntppe
rande), som en resurs med vars hjalp en talare markerar att atmin
stone tva efterfOljande handlingar utfOrs inom ramen fOr samma 
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turkonstruktionsenhet (enhetssegmenterande), men aven som inter
aktiv resurs fOr att markera nar en ny handling paborjas sekventiellt 
(enhetsavgransande). En utvidgning av den samtalsgrammatiska ana
lysen till att pa allvar inkludera prosodi som en av samtalandets 
byggstenar, skulle lamna ett vasentligt bidrag till radande forskning 
kring apokoinou (och anakoluter), eftersom hittillsvarande forsk
ning har varit ensidigt fokuserad pa konstruktionernas inre syntak
tiska drag, samt inte analyserat dem i deras vidare kommunikativa 
kontext. 

Slutligen kan det papekas att aven om denna undersokning bade 
kan och bor fordjupas ytterligare, aterstar and a he la uppgiften att 
analysera de skilda kommunikativa potentialer som de olika varian
terna av apokoinou har i samtal. En sadan analys maste goras med 
betydligt stOrre hansyn tagen till den omgivande samtalskontexten 
samt till vad de deltagande gor i ett vidare kommunikativt tidsper
spektiv. En ansats till en sadan analys har jag gjort i ett annat arbete 
(Noren 2003) dar jag undersoker hur apokoinou anvands fOr att 
hantera turkonkurrens och samtidigt tal. 

Material 
(Samtalen ar ordnade i bokstavsordning efter referenskoden.) 

(DF) = DomstolsfOrhandling, huvudfOrhandling i brottmal (tra
fikfOrseelse), 46 min, dyadiskt forhor. Transkr. Niklas 
Noren, insp. pa 80-talet. D = domare, A = aklagare, T = till
talad, lastbilschauffOr, V = vittne, bilforaren, M = maIs
aganden, bilagaren. 

(HR) = Hockeyreferat i TV; direktsand ishockeymatch, TV3, 2 
tim, dyadiskt samtal omvaxlande med referatsekvenser. 
Transkr. Niklas Noren, insp. 970514. H = huvudkommen
tator Lasse Kinch, E = expertkommentator Leif Boork. 

(ME) = Vardagliga samtal mellan 3-4 aldre kvinnor (pensions aI
der), kaffebjudningar och kortspel, (tot. 16 tim, men hela 
material et ar ej excerperat.) Transkr. Niklas Noren, insp. 
1997 av Mats Eriksson, FUMS, Uppsala. 
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(MK) = Underhallningsprogram i TV; Mandagsklubben, Kanal 5, 
45 min, informellt flerpartssamtal med hog talhastighet 
och snabba turskiften. Transkr. Niklas Noren, insp. novo 
2000 (repris fr. 000828). Anna = programledare, Claes = 
bisittare, Adam = bisittare, Regina = gast, Blues = gast. 

(TT) = Musikprogram i TV, Tryck till, ZTV; 30 min. Transkr. 
Jenny Oqvist, insp. 970905. M = Marten (progr.led.), J = 
John Thelin (panel), Jo = Jonna Berg (panel), H = Henrik 
Schyffert (gast). 
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Tal i tal 
Grammatiska konstruktioner av anforing i 
tonarsflickors samtal 

Undo jonsson 

Atergivande av vad ml.gon sagt i nagot sammanhang ar ofta ett 
pafallande inslag i samtal och det ar naturligt eftersom vart mesta 
umgange med varandra sker i form av tal eller ackompanjeras av tal. 
Enligt Dunbar (1996) konstruerar och uppratthaIler vi vara sociala 
nat framfOr allt genom att tala med vara nara medmanniskor om 
oss sjalva och vara andra medmanniskor. Efter att ha lyssnat pa en 
mangd samtal over hela England och var trettionde sekund ha fra
gat sig vad de handlade om, kunde Dunbars grupp konstatera att 
tva tredjedelar avaIl samtalstid agnades at att tala om personliga 
relationer, sympatier och antipatier, personliga erfarenheter, andra 
manniskors beteenden och liknande. Dessa samtalsamnen, som 
ofta kallas skvaller, far naturligtvis ofta formen av att man aterger 
vad man sjalv och/eller andra sagt i tidigare sammanhang. Atergiv
ningen kan ske i form av indirekt eller direkt anfOring och denna 
uppsats behandlar tre olika samtal i en grupp unga flickor, dar de 
har inslagen ar pafallande. Min avsikt ar att beskriva den gramma
tiska strukturen i de direkta anfOringskonstruktionerna. 

Atergivet tal har i ett par decennier, atminstone i Sverige, betrak
tats och beskrivits som ett utmarkande drag i ungdomars samtal 
(Nordberg 1985, Kotsinas 1996, Eriksson 1997) och det ar ju mojligt 
att ungdomars vardagssamtal innehaller en hogre andel anfOringar 
an vad samtal mellan vuxna individer gor - men varfor skulle de 
gora det egentligen? Forskning kring atergivet tal har bedrivits av 
manga, med manga olika infallsvinklar, t.ex. Tannen (1989), Clark 
& Gerrig (1990), Couper-Kuhlen (1998), Giinthner (1998), 
HolSanova (1998), Klewitz & Couper-Kuhlen (1999), Adelsward 
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m.fl. (2002), men ingen av dessa har behandlat anfOringar som 
nagot ungdomsdrag i spraket. Alla sprakanvandare kan alltsa 
utnyttja atergivet tal som en strategi for att uppna vissa mal i sam
tal. 

Vad som forefaller tydligt ar emellertid att det i ungdomsspraket 
har utveeklats tekniker for att aterge tal i tal; livliga oeh effektiva 
tekniker som gor det mojligt att aterge hela sekvenser ur samtal 
utan att berattelsen tappar tempo. De har snarare den motsatta 
effekten: att oka tempot oeh fortata dramatiken i en berattelse. 

Begrepp och benamning 
Fenomenet att i tal aterge tal har behandlats under flera olika 
benamningar. I svenska grammatikboeker (t.ex. Andersson 1993) 
har det kallats direkt eller indirekt anfOring. Svenska forskare har 
anvant denna benamning (Nordberg 1985, Kotsinas 1996, Eriksson 
1997) eller kallat fOreteelsen citat (Kotsinas 1996). I Svenska Akade
miens grammatik (SAG 1999) benamns det anfOrda meningar (SAG 
kap. 41 §1).1 Pa engelska tyeks den vanligaste benamningen vara 
reported speech (Tannen 1989, Couper-Kuhlen 1998, Gunthner 
1998, Klewitz & Couper-Kuhlen 1999) eller quotations (Clarl< & Ger
rig 1990). 

Benamningarna citat (quotations) oeh reported speech (atergivet 
tal) leder garna till forestallningen att det ror sig om att faktiskt 
Merge vad nagon sagt oeh ingenting annat, vilket emellertid langt 
ifran alltid ar fallet. I SAG kallas vad som brukat benamnas direkta 
anforingar fOr eitat- ell er referatmeningar.2 

Bade citat- och referatmeningar anvands fOr att aterge inte bara vad 
nagon faktiskt sagt utan ocksa vad nagon skulle kunna ha sagt eller 
kan komma att saga, liksom vad nagon har tankt eller skulle kunna ha 

1 Med mening avses i SAG huvudsatser (inklusive eventuella bisatser), icke sats
formade meningar och komplexa meningar (tva eller flera enkla meningar efter 
varandra) (SAG dells. 197). 

2 Citatmeningar utmarks av att tempus och deixis kan hanfOras till den situation 
i vilken den anfOrda meningen avses ha yttrats, medan referatmeningar kon
strueras med tempus och deixis hanfOrbara till den aktuella yttrandesituatio
nen. 
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tankt eller komma att tanka. / ... / En anfOrd mening kan t.o.m. anvan
das fOr att illustrera nagons reaktion eller installning utan att denna 
varit kladd i ord eller fOrvantas bli det. (SAG kap. 41 §1) 

Fortsattningsvis kommer, i detta kapitel, foreteelsen att kallas anfO
ring, vilket avser sjalva tekniken eller konstruktionen/erna, ell er 
atergivet tal vid de tillfallen det faktiskt ror sig om yttranden som 
verkar avsedda att framsta som om nagon yttrat dem tidigare. 

Anforingarnas funktioner 
Anforingar i tal fyller flera funktioner. Den funktion som oftast lyfts 
fram ar att anforingar gor framstallningen levande och ger lyssna
ren "mojlighet att ateruppleva den aktuella handelsen skildrad ur 
de inblandades perspektiv" (Eriksson 1997 s. 190-191). AnfOring ar 
en teknik som drar till sig uppmarksamhet (Eriksson 1997 s. 191). 
Tannen (1989 s. 133) har samma uppfattning nar hon sager: "By 
giving voice to characters, dialogue makes story into drama and lis
teners into interpreting audience to the drama." Genom att ge det 
relaterade en skenbar autenticitet ger man alltsa lyssnaren (en sken
bar) mOjlighet att sjalv tolka skeendet och bilda sig en uppfattning 
om vad som hant. Sa kan man t.ex. signalera "the speech activities 
and the affective stands of the reported character" (Giinthner 1998 
s. 21) och lyssnaren kan fa tro att han/hon far mojlighet att tolka 
det ursprungliga yttrandet. Det ar klart att en sadan teknik drar 
uppmarksamheten till sig och skapar storre engagemang hos lyss
naren. 

AnfOringstekniken kan ocksa underlatta framstallningen av vissa 
innehall, t.ex. kanslor (Eriksson 1997 s. 192) eller talarens osakerhet 
kring komplexa amnen (Adelsward m.fl. 2002 s. 19). Med tekniken 
att framstalla delar av innehallet i samtal med hjalp av direkta anfO
ringar far talaren mojlighet att ge rost at en annan tal are (vilken 
kan vara talaren sjalv) samtidigt som han/hon kan illustrera sin a 
egna kanslor infOr det han/hon talar om (Kotsinas 1996 s. 43, 
Giinthner 1998 s. 21). 

Direkt anforing kan ocksa anvandas fOr att talaren sjalv ska fram
sta som icke ansvarig fOr innehallet i yttrandet. Talaren kan 
anvanda tekniken fOr att "undvika ansvar" (Eriksson 1997 s. 194), 
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"as shields, to hide behind" (Adelsward m.ft. 2002 s. 21). En tal are 
som kritiserar nagon genom att rapportera nagon annans kritik 
genom direkt anfOring, ar - atminstone pa ytan - inte ansvarig fOr 
kritiken. (Att talaren valjer att fOra det sagda fran den ursprungliga 
yttrandesituationen till en annan, med de konsekvenser det kan ta, 
ar naturligtvis hans/hennes eget ansvar.) Tannen (1989) beskriver 
hur ett yttrande som i den ursprungliga situationen inte var kritiskt, 
kan framsta som kritik nar nagon aterger det i en annan situation. 

Sammanfattningsvis tyeks tekniken att tal a i direkta anfOringar 
tjana flera olika syften: att skapa dramatik oeh autenticitet i fram
stallningen for att lyssnaren ska kanna sig aktivt involverad oeh 
darmed bli mer uppmarksam oeh intresserad av det som sags; att pa 
ett effektivt satt framstalla kanslor oeh attityder bade hos talaren 
sjalv oeh hos den som framstalls som den ursprunglige yttraren; att 
gamma sig bakom, om man ar osaker eller t.ex. inte vill sta som 
ansvarig for kritik riktad mot lyssnaren. 

Ba-konstruktionen 
Svenska ungdomars moderna anfaringsteknik ar beskriven oeh dis
kuterad sedan mitten av 1980-talet. Nordberg (1985) sager att 
"anfOringarna i ungdomars tal i stOrsta utstraekning ar direkta anfa
ringar" (s. 18) oeh att "fullt ut indirekta anfOringar, dvs. med kon
sekvent andring av pronomen, tempus, tids- oeh rumsadverbial oeh 
ordfaljd, ar farmodligen myeket sallsynta i ungdomssamtal" (s. 18). 
Nordberg sager oeksa att anfOringsverb i tradition ell mening - oeh 
da avser han t.ex. sade, fragade oeh in(likade - ofta saknas och ersatts 
av t.ex. kom och/eller rastfarandring som anfaringsmarkar. Nord
bergs uppsats fran 1985 innehaller exempel pa anfOringsmarkaren 
bam, men han behandlar den som annu inte sarskilt betydelsefull. 

Tio ar senare skriver Kotsinas (1996) nar det galler ungdomars 
anfaringsteknik, att i de direkta anfOringarna, som ar de vanligaste, 
ar verbet saga det som anvands mest i sagesatsen, men att det kan 
farekomma andra verb i samma funktion, t.ex. halla pal ga oeh sitta. 
Hon sager vidare att "i satser som dessa plaeeras vanligen oeksa ett 
ba strax fore anfaringen" (s. 40; exempel: Sitter nam tjejer dar ba "va 
/ va sa du".) Ba behandlas av Kotsinas i ett avsnitt kallat "Bara/ba 
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som citatmarkor" (Kotsinas 1996), dar hon resonerar om huruvida 
ba kan anses spela rolIen av ett huvudverb i sagesatsen. Hon beslu
tar sig emelIertid fOr att en sadan tolkning nog ar lite fOr langtga
ende och sager att partikeln nog markerar "skiftet direkt - atergivet 
tal, dvs. att den har har en funktion som liknar den som kolon har 
i skrift" (s. 82). 

I Mats Erikssons studie av ungdomssprak (Eriksson 1997) kalIas 
ba med sjalvklarhet for lexikal anfOringsmarkor och uppges vara 
den mest frekventa i det undersokta materialet (42,3 % av alIa 
belagg). Saga ar det nast vanligaste (28,0 %) fOljt av ingen lexikal 
markor alIs (15,7 %). 

Material 
Det material jag studerat utgors av tre samtal i en grupp tonars
flickor, inspelade under 1999 med cirka 14 dagar melIan tillfalIena. 
Gruppen bestar, nar den ar som stOrst, av tio flickar, men alIa del tar 
inte i alIa samtalen och helIer inte kontinuerligt i respektive samtal. 

Samtal I ar ca 50 minuter langt, samtal II ca 45 minuter och sam
tal III ca 75 minuter. Totalt omfattar saledes det inspelade materialet 
2 timmar och 50 minuter. 

Flickorna samlas i den sa kalIade tjejgruppen en gang i veckan i 
ett sarskilt rum pa fritidsgarden i omractet dar de bar och gar i sko
lan pa hogstadiet. Yid tva av de inspelade tillfalIena (m II och Ill) ar 
en kvinnlig fritidsledare narvarande och deltar i samtalen. Gruppen 
agnar sig at en del aktiviteter (lager, biobesok, besok pa andra fri
tidsgardar m.m.) och ett av syftena med dessa tjejtratfar ar att pla
nera framtida aktiviteter. EmelIertid bestar samtalen till stOrsta 
del en av vardagligt pr at om ditt och datt - mest om andra manni
skor och egna personliga erfarenheter. 

Materialet ar mycket grovt transkriberat, nastan i sin helhet. De 
sekvenser som innehalIer direkta anfOringar har excerperats och 
transkriberats noggrannare.3 

3 Transkriptianerna tarde vara HHt begripliga sam de star. Transkriptiansnyckel 
finns pa insidan av bakparmen. Kursiv i exemplen markerar att sekvensen utta
las med fOrstalld rast. 
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I material et frnns 246 stycken direkta anforingar, varav 117 med 
anforingsmarkoren ba (en av dessa ar efterstalld (s'a ba», 15 med 
verbet saga, 37 med andra markorer, 66 utan nagon lexikal markor 
och 11 dar man tyvarr inte kan identifrera markoren p.g.a. att man 
inte uppfattar vad som sags. 

Andra markorer an ba och saga ar dels en del traditionella sage
verb med subjekt och med tillagg av s'ar i tva fall av tre (skrek, fraga 
s'ar, ... tankt s'ar) och dels mer talspraksspecifrka markorer som kan 
besta av ett frnit verb med subjekt och eventuellt tillsammans med 
nagon diskurspartikel: 

(1 ) 

ja kande s'ar / / sen s'ar 
sa titta Peggy 
ja a s'ar 
dom som tycker att 
da lat ju ganska konstit / / liksom 
a tvinga oss 
men vi forsoker s'ar 
sa kommer Vicky 
( ) prata ma mej 
da starom 

En del konstruktioner utan ba ell er saga har inget frnit verb: 

(2) 

a Jessica da (subjekt + da) 
a Tessan du vet hur Tessan a (a + subjekt) 
s'ar a grejer (efterstallt) 
ja liksom (subjekt + liksom) 

Ytterligare en variant av andra anfOringsmarkorer an ba och saga 
utgors av hanvisningar tilllyssnarens upplevelser eller till en hand
ling som utfOrs av den fOrmente talaren i anslutning till anforingen: 

(3) 

da hor man / / utifran vahetere darifran 
for da lat ju ganska konstit / / liksom 
sa ger hon 055 en bok 
dom ba gick a gomde se ini koket s'ar / / forsvann darifran s'ar 

En jamfOrelse med Erikssons material (Eriksson 1997) uttryckt i pro
cent visas i tabell 4.1. JamfOrelsen ar gjord pa 235 exempel, efter-
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som man i 11 av de 246 fallen av direkt anfOring i det nya materia
let (LJ) inte kan identifiera de eventuella markorerna. 

Tabell 4.1 En jiimfore/se av forde/ningen av markering av direkt anforing. 

ME LJ 
Ba 42,3 % 49,8% 

Siiga 28,0% 6,4% 

Ingen lexikal markor 15,7% 28,1 % 

Annat 14,0% 15,7% 

Totalt 100,0 % 100,0 % 

Tekniken att aterge (sam)tal i samtal med hjalp avanforingsmarko
ren ba tyeks ha utveeklats under de senaste 20 aren oeh i mitt mate
rial (L]) fran 1999 anvands ba i half ten av fallen. AnfOringsverbet 
saga ar inte myeket utnyttjat i det senare material et, daremot ar 
anforingar utan nagon lexikal markor nastan dubbelt sa vanliga i 
mitt som i Erikssons material. 

For mina vidare resonemang om hur en tal are kan markera att ett 
yttrande ar menat som en anfOring, kommer jag darfor att fordela 
om markorerna sa att kategorin "saga" fOrsvinner oeh ersatts av 
kategorin "Finita verb" (FV) , vilken oeksa innehaller de markorer 
som faktiskt ar finita verb i kategorin "Annat" i tabe1l4.1. Den nya 
fOrdelningen visas i tabe1l4.2, i vilken aven de 11 oidentifierade fal
len redovisas som en egen kategori. 

Tabell 4.2 Forde/ning av anforingsmarkorer. 

Antal % 

Ba 117 47,6 
FV 43 17,5 
Ingen lexikal markor 67 27,2 
Annat 8 3,3 

Oidentifierade 11 4,5 
Totalt 246 100,1 
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Anforingarnas anvandning och funktion i 
materialet 
De 246 direkta anfOringarna aterfinns dels som enstaka fOrekomster 
och de Is i sekvenser dar kortare eller langre dialoger aterges. Tabell 
4.3 visar hur de excerperade anfOringarna fOrdelar sig i detta avse
ende. 

Tabell4.3 Anfaringarna farde/ade pG sekvenser. 

Antal anfOringar i Antal sekvenser Antal anfOringar per 
sekvenser sekvenstyp 

1 15 15 
2 9 18 
3 6 18 
4 5 20 
5 5 25 
6 5 30 
7 1 7 
8 2 16 
9 3 27 

10 1 10 
11 

12 
13 1 13 
14 1 14 
15 
16 1 16 
17 1 17 
Totalt 56 246 

Av de 246 direkta anf6ringarna fOrekommer alla utom 15 i sekven
ser med flera atergivna repliker, varav de kortaste bara be star av tva 
repliker (18 anf6ringar fOrdelade pa 9 sekvenser) och den langsta av 
17 anfOringar i samma sekvens. Totalt innehaller materialet 41 tal i 
tal-sekvenser samt de 15 enstaka anfOringarna. I (4) aterfinns ett 
exempel pa enstaka anfOring. 
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(4) 
Maria: alia skratta at mej i da ja hade atit en klubba som man ble bla 

av (.) sa kom ja in forsent pa lektionen nar dom andra hade s'ar 
hallde pa ail [analysera] texter a sa 

Madde: [analysera] 
Maria: sa va ja helt bla runt lapparna a hela tungan sa saje rom Maria 

ana/ysera den har texten nu alia bara asflabba fo mina tander 
va helt blaa 

Den vanligaste markbren yid en enstaka anfOring ar ba. Tabell 4.4 
visar hur de 15 enstaka anfbringarna markeras. 

Tabell 4.4 Anforingsmarkorer yid enstaka anforingar. 

Markor Antal % 

Ba 5 33,3 

FV 9 60,0 
Ingen 1 6,7 

Totalt 15 100,0 

AnfOringsmarkoren ba anvands relativt sett mindre frekvent yid 
enstaka anforingar an i sekvenser av anforingar. Finita verb utgor 
60 % av anfbringsmarkorerna yid enstaka anfOringar. Kategorin 
bestar av anforande satser som innehaller ett finit verb som infor
merar om hur anfOringen ska forstas, t.ex. saga, tanka, vara, tycka, 
(Orsoka, "gick cl gomde se". 

Lexikalt omarkerade enstaka anfOringar forekommer knappast. 
Det kan mojligen bero pa att det ligger en svarighet i att fa samtals
partnern att tolka ett enstaka yttrande som en anfOring om den inte 
markeras lexikalt. En analys av hela materialet (tabell 4.5) visar att 
de langsta sekvenserna (9-17 anfbringar i samma sekvens) innehaI
ler hbgst andellexikalt omarkerade anfbringar, vilket tyder pa att en 
talare helst valjer att lata en forment tal are bli etablerad innan 
hans/hennes anfOrda yttranden konstrueras utan lexikala markorer. 
Nedan fbljer ett anslaende exempel pa en anfOrd dialog dar de bada 
fOrmenta talarnas repliker inte markeras lexikalt (r. 8-14). 
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(5) 
Jenny: 
01 m hon s'ar saUe ss'ar a bla bla bla borja skrika typ 
02 a beraUa fOr mej 
03 ja ba a halla skrik inte at md 
04 sa sa ja va ja tyckte 
05 jaha assa fy fan va taski ru d 
06 ja liksom daa 
07 sa kommer Tanja a va ha ru sagt te Ramona da 
08 va ja tyckte 
09 vaffor sa ru dd 
1 0 for att ja ville do 
11 amen vet du nat 
12 nde do gor jante 
1 3 a va sa ru do 
14 a ja sa ju va ja tyckte 
15 hon ba herregud 
16 ja ba herregud po re sjatv 

Har etableras Tanja i rad 7 och kan sedan fa en egen rost, som kan 
identifieras av lyssnaren, utan att hennes repliker nodvandigtvis 
utmarks med lexikala markorer. I en enstaka anforing ell er i en 
mycket kort sekvens ar det naturligtvis mycket svarare att presen
tera och etablera en forment talare sa att lyssnaren kan identifiera 
henne/honom utan lexikala markorer. 

Tabell4.5 Andel anforingar utan lexikal markor fordelade po sekvenser. 

Sekvenstyp Totalt antal Antal anfOringar Andel anfOringar 
(uttryckt i anfOringar utan lexikal utan lexikal 
antal anfOringar) per sekvenstyp markering markering (%) 

1 15 1 6,7 
2-3 36 7 19,4 
4-6 75 12 16,0 
7-10 60 24 40,0 
>11 60 20 33,3 

Totalt 246 64 

I det enda exemplet i material et pa en enstaka anfOring som inte 
har nagon anfOringsmarkor foregas anfOringen av tva satser med de 
finita verben erkanner och sager. Denna konstruktion, en huvudsats 
med en objektsbisats, har jag dock inte betraktat SOID en form ell 

98 © Fiirfattarna och Studentlitteratur 



Tal i tal 

anforingsmarkor. AnfOringen blir en illustration av det foregaende 
pastaendet. 

(6) 

Jenny: hon erkanner't inte (.) va hon (.) sajer nae ja ha'nte sagt not nae ja 
ha'nte gjort not nae 

FIer an half ten av de enstaka anfOringarna anvands som illustratio
ner av nagons inre eller yttre reaktioner - ibIand i form av bara ett 
Ijud ell er ett ensamt illustrativt ord, ibIand med ett mer eIaborerat 
yttrande. Nagra exempel aterges nedan (7-12) 

(7) 

Maria: ida i skolan alia va s'ar wy 
(8) 

Alex: ba ha okej 

(9) 

Madde: ja ba ha/lO s'ar 

(10) 

Madde: dom som tycker att dar borta sitter nordarna och har sitter vi som a coola 

(11 ) 

Jenny: han a s/ar hallo va hade vi i Idxa (.) hade vi Idxa 

(12) 

Ida: ja a sahar vaddo film er ja kollar val pa allt som gar a se pa 

Sarskilt tydlig blir den illustrerande anvandningen av anforingarna 
nar markoren ar kopulaverbet ar, t.ex. i (11). 

Grammatisk konstruktion av anforingar 
Direkta anfOringar ar i allmanhet Iatta att identifiera med hjaIp av 
deras inre strukturella drag. Deiktiska kategorier i en anfOring ar gil
tiga fOr situationen som anfOringen prim art hanfOrs till, dvs. den 
situation i tid och rum da det anfOrda ursprungligen skulle ha ytt
rats (eller tankts). 
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(13) 

Maria: sa saje rom Maria ana/ysera den har texten nu 

I (13) berattar Maria om en handelse i skolan som agt rum tidigare 
och hon refererar till sig sjalv med sitt namn, hon talar om den har 
texten, men den foreligger inte i atergivandets situation, och hon 
refererar till tidpunkten med hjalp av nu, trots att handelsen utspe
las i en vid atergivandet fOrfluten tid. 

AnfOringarnas yttre grammatiska kontext kan konstrueras pa 
olika satt. AnfOringar kan upptrada syntaktiskt sjalvstandigt eller 
inga som underordnade led (bisats)4 i den atergivande talarens eget 
yttrande. En anfOring betraktas i det andra fall et vanligen som 
objekt elIer fundament, beroende pa var den ar placer ad, i den over
ordnade satsen (SAG kap. 41 §1). En grammatisk konstruktion som 
innehalIer en anfOring kan alItsa besta av en anfOrande sats samt en 
anfOrd sats (en anfOring), dar anforingen ses som ett led i den over
ordnade anfOrande satsen, elIer bara av en anforing. 

Som analysredskap anvands ett positionsschema sam bygger pa 
SAGs beskrivning av satsers struktur (se schema 4.1). En sats utgors 
av en inre sats, vilken i sin tur kan indelas i tre faIt: initialfaIt - mitt
faIt - slutfalt. Den inre satsen kan foregas av ett forfaIt och fOljas av 
ett efterfalt. 

Applicerat pa anfOringskanstruktianerna i materialet kommer 
pasitiansschemat att se ut sam nedan pa den mest konkreta nivan. 
Schemat demonstreras med hjalp av ett exempel sam utgor en 
mening sam fylIer alIa pasitionerna. 

Forfalt 

a 

Initialfalt 
Subj/Advl 

dA 

lure sats Efterfalt 

Mittfalt Slutfalt 
Fv (Subj) Advl Anforing 

sa rom s'ar !ita inte pa sa ram s'ar 
Paula for mycke 

Schema 4.1 Positionsschema med exempelmening. 

4 En anfOrd mening (en anfOring) har samma ordfOljd oavsett om den fungerar 
som satsled (bisats) i en overordnad sats eller star sjalvstandigt (SAG kap. 28 §4 
och kap. 41 §2-3). 
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I schema 4.2 redovisas exempel pa anfi:iringar i sina grammatiska 
kontexter, med fran ingen till alla positioner i faltschemat fyllda fOr 
den anfi:irande satsen. Anfi:iringar med anfi:iringsmark6ren ha redo-
visas i en egen uppstiillning (schema 4.3). 

Forfalt lure sats Efterfalt 

Subj/ Fv Subj Advl AufOriug 
Advl 

de va sahar ja skulle ta ut 
soperna 

2 s'ar dip/om for att ni fick oss 0 b/i 
sams 

3 a men gud sa far du go hem ti 
mej a sova s'ar ba 

4 ja Iiksom dah 

5 a ja a tack sa mycke 

6 Hulja sa Madde du k/agar po allting 

7 a tvinga oss sCitt er ner a prata 

8 sa kommer Lone ( ) men hallo (.) Mona va 
re'nte hii re hiinde 

9 ja a s'ar men Acke hur gor man do 

"10 vet ni va Lone sajer a va ska ni gora da 

11 kom (Mia) na era /arare yrar s'ar 

12 men vi fOrsaker s'ar men du kan vat saja va re a 

13 a sa sa hon a men de hande i da hiir omra-
det 

14 da sa du s'ar na ja ska inte go hem a sova 

15 sa fraga ja s'ar den hiir sista tiden ha ru fore-
dragit dom men an v va du 
har gjort oss s'ar v vi som har 
varit kompisar ma dej /angst s'ar 

16 a da sa ram s'ar /ita inte pa Pau/a fo mycke sa rom s'ar 

Schema 4.2 Anforingarnas grammatiska kontexter (exkl. ba-konstruktionerna). 
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Fortalt Subj/ Fv Subj Advl AnfOring Eftertalt Advl 

ba varsegod 

ja ba 'schokta men den dor har ett 
naamn (.) jessica 

sen ba (Snorvlar) va rott do vart (.) ja 
har visst skort mo 

ja ba vah! s'ar ba 

ja ba typ va har hont 

a men du ba aa men gu va intressant ja ska 
losa ram 

aa a ja ba vart 00 go ru s'ar 

a sen s'ar vi ba a me vi viII inte va osams 

Schema 4.3 Ba-konstruktionernas grammatiska kontext. 

Som framg{u av schemana 4.2 och 4.3 konstrueras en anfOrande 
sats med antingen ett finit verb eller med ba. Ett finit verb kombine
ras aldrig med ba. Om man betraktar s'iir och ba som satsadverbial, 
tycks det alltsa bara vara s'iir som kan konstrueras med ett finit verb 
i den inre satsens mitWilt. Finita verb och ba forekommer i komple
mentar distribution, vilket innebar att de anvands under olika for
utsattningar (i olika kontexter). 

I SAG (Imp. 41 §11) beskrivs ba som en kortform av adverbet bara, 
och ba som anforingsmarkor ses som en elliptisk konstruktion (med 
vilket man menar att anforingsverb saknas) som markerar borjan 
(och/eller slut) pa citato Ba jamfOrs med skriftens citationstecken. 
Ulla-Britt Kotsinas leker med tanken att betrakta ba som ett huvud
verb (Kotsinas 1996 s. 82), men slar den ur hagen och bestammer 
sig fOr att ba har samma funktion som skriftens kolon. 

Ett annat, och mer rattvisande, satt att beskriva ba-konstruktio
nen, yore att saga att i talsprak kan man anvanda ba i stall et for ett 
finit verb. Ba-konstruktionen har mer gemensamt med ett finit verb 
an med skriftens kolon och citationstecken. For det forsta kan ba 
och finit verb (liksom citationstecken) ensamma, var for sig mar
kera anfOring - en konstruktion dar kolon aldrig anvands. For det 
andra kan kolon och citationstecken kombineras med finita huvud
verb (ofta sageverb), vilket ett finit verb ell er ba inte kan, savitt det 
inte ror sig om pseudosamordning fOr att markera aktionsart, vilket 
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ar mojligt fOr finita verb och ba. Kolon och citationstecken anvands 
troligen inte med bara aktionsartsangivande verb. 

(14) 

da star rom wewewe darframme a tjafsar ma varann (exempel ur materialet) 
?da star de "wewewe" 
?de star: wewewe 

(15) 

ida satt han darute ba [nynnar] 
?i dag satt han darute "Tra la la" 
?i dag satt han darute: Tra la la 

(exempel ur materialet) 

For det tredje kan finit verb och ba (liksom kolon) kombinerat med 
ett subjekt markera anfOring, en konstruktion dar troligen inte cita
tionstecken anvands. 

I materialet har 42 av 43 finita verb ett subjekt och av 117 ba har 
lOS ett subjekt. AlIa subjekt som kombineras med ba ar personliga 
pronomen medan det finns nagra egennamn som subjekt till finita 
verb, aven om dessa ocksa fOr det mesta kombineras med personliga 
pronomen. 

For det fjarde kan finit verb och ba (men inte kolon ell er cita
tionstecken) ha efterstallda adverbial. Vid finita verb som anfO
ringsmarkor ar de mycket vanliga (20 ganger pa 43 exempel), vid 
ba-markorer ar efterstallda adverbial ovanliga, men anda mojliga: 

(16) 

Ja ba typ va h hiint 
Ja ba direkt s'ar en i klassen har fott forUen poiing 

De ovannamnda dragen ar saIedes gemensamma fOr finita verb och 
ba som anforingsmarkorer. En skillnad dem emellan ar att regeln 
om inversion bara galler finita verb - inte ba. Om en anforingssats 
borjar med nagot annat an subjektet paverkas inte ordningen mel
lan ba och subjektet. 

(17) 

s'ar sa hon a men gud 

(18) 

a sen s'ar vi ba a me vi viii inte va osams 
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Tempus yid anforing 
Det faktum att finita verb bojs for att markera tempus, vilket inte ba 
gor, har tagits upp som en avgorande skillnad meIlan de bada mar
korerna (Kotsinas 1996 s. 82; Eriksson 1997 s. 159). 

Genom finita verbets tempusbojning anges utsagans placering i 
tiden i fbrh~mande till yttrandesituationen. Som konstaterats tidi
gare (se tab ell 4.2) markeras bara 17,5 % av anforingarna i materia
let av konstruktioner som inneh,Uler ett finit verb. De flesta anfo
ringarna markeras med ba, som ju inte kan bojas, ell er produceras 
utan nagon grammatisk markering aIls. Tidsmarkering pa varje 
enskild anforing tycks alltsa inte vara efterstravansvart utan kan 
snarare betraktas som overflodsinformation. Finita verb inte bara 
kan utan maste tempusbojas och om nu ett viktigt syfte med 
anvandningen av direkt anfbring ar att skapa dramatik och autenti
citet i framstaIlningen sa forefaIler det ju ineffektivt att tynga kon
struktionerna med redundant information. De unga talarna i mitt 
material verkar strava efter att gora de anforande satsernas inre 
grammatik sa "latt" som mojligt. Anfbringar utan anforande sats 
med finit verb far tidsmassigt begripas i sina respektive kontexter. 
Men detta maste aven galla anfbringar markerade av satser med 
finit verb. 

Svenskans finita verb bojs i tva tempus: presens och preteritum, 
dar presens refererar till nutid och framtid, men aven anvands som 
historiskt presens (och annalistiskt presens, SAG kap. 31 §10-11). 
Med handlingar i nutid avses nastan alltid handlingar ell er aktioner 
som ar tillstand eller oavgransade processer. Preteritum tidfaster 
handlingar till forfluten tid, vilket dock som sagt aven historiskt 
presens gor. I sjalva verket maste man alltsa forsta aven anforingar 
markerade av finita verb i kontext for att begripa om de avser nutid, 
framtid, "alltid" eIler datid. 

I det undersokta materialet fordelar sig anfbringarna pa 56 
sekvenser med 1-17 anforingar i varje sekvens (tabell 4.3). Dessa 
sekvenser utgor var for sig, ell er ingar i, en speciell kontext. 

De aIlra flesta (35 av 56) av sekvenserna som innehaller (eller 
utgors ay) direkta anforingar refererar till datid och den tematiska 
tiden (SAG kap. 31 §2) etableras sa gott som alltid i den foregaende 
kontexten. Med nagot undantag etableras tiden genom att den fbre
gaende kontexten innehaller tidsmarkeringar, oftast ett ell er flera 
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finita verb i preteritum. Ibland fbrstarks ell er bekraftas tidfast
ningen genom att den fbrsta (eller enda) anfbrande satsen i en 
sekvens inneh~mer ett finit verb i preteritum. 

(19) 

Jenny: ja men ja sa s'ar (.) ja sa nimting (.) a va faan a men ja sa nimting 
da sa han .nt ring Bris 
ja ba a visst 

Exemplet handlar om att en pojke sarat Jenny genom att hanfullt 
uppmana henne att ringa till Bris nar hon fbrsbkt saga nagot till 
honom. 

Anfbringen (anfbringssekvensen) kan ibland inledas utan nagon 
anfbringsmarkering: 

(20) 

Madde: ja laga maten a sen gick ja upp a la ma [00 va skont] 
Jenny: [Madde h ] Madde kan 

du gora do hCir vi ska bara kolla en sak i dansen 

Exempel (20) ingar i en redogbrelse fbr en resa till fjallen som flick
orna gjort tillsammans och illustrerar hur Madde inte far vila efter 
att ha gjort sin del av arbetet, eftersom de andra flickorna ar fbr 
upptagna av att dansa i kbket. 

Vanligast ar dock att anfbringssekvensen (efter att tiden etablerats 
i den fbregaende kontexten) inleds med en ba-markbr. 

(21 ) 

Madde: (---) liksom hon gar a provocerar mej a sa provocerar ja tibaka a i da 
gick de fo langt 
(---) hon ba forsvinn fron min klass 
ja ba sen nor blev de hor din klass 
a do va min klas:; forut 

En del anfbringar aterfinns i nutidskontexter (15 sekvenser av 56), 
vilka etableras med hjalp av finita verb i presens. Nutidskontexterna 
handlar sa gott som alltid om karaktarisering av personer (eller mbj
ligen av situationer) och anfbringarna hjalper till med att illustrera 
nagons inre ell er yttre egenskaper. Tidsperspektivet ar snarare alltid 
an nutid, eftersom anfbringarna illustrerar hur nagon eller nagot 
brukar vara. 
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Ofta forstarks nu- (eller all)tidsperspektivet genom ett finit verb i 
presens i den fOrsta (eller enda) anfOrande satsen: 

(22) 
Bettan: C---) vi vet ju alia att Ramona kanske har de lite jobbit Co) ell er hur C---) 
Madde: ja tror Ramona C ) slanger ur se som ho'nte menar 
Jenny: men vi forsoker s'ar men du kan viii siija va re ii 

men de ii inget C---) 

Datidskontexter skapas alltsa oftast genom att anforingar foregas av 
utsagor som innehaller finita verb i preteritum och nutids/alltids
kontexter genom att anforingar fOre gas av utsagor som innehaller 
finita verb i presenso Sedan kan tidfastningen fOrstarkas genom att 
en anfOringsmarkor bestar av en sats med ett finit verb i preteritum 
respektive presenso Detta ar dock inte nodvandigt utan ha ell er 
ingen markor aIls kan fOrega en anfOring, som anda forstas i sin 
redan etablerade kontexto 

Ibland hander det att talaren vaxlar till historiskt presens nar en 
anfOring ell er en anfOringssekvens ingar i en berattelse som fram
fOrs i preteritumo Ett finit verb anvands da som fOrsta anfOringsmar
kor, men darefter kan anfOringssekvensen fortsatta utan tidsangi
vande markor: 

(23) 

Maria: alia skratta ih me ida ja hade atit en klubba som man ble bla 
av Co) sa kom ja in for sent pa lektionen nar dom andra 
hade s'ar Co) hallde pa a a [analysera] texter a sa 

Madde: [analysera] 
Maria: sa va ja helt bla runt lapparna a hela tungan sa saje rom Maria analy

sera den hdr texten nu alia bara asflabba nar ja borja prata fo mina tan
der va helt blaa bla bla bla 

Vaxlingen mellan preteritum och presens (historiskt presens) kan 
ske i den fOregaende kontexten: 

(24) 

Alex: sen kom ja ut fran busrummet C---) ja hade jatteont i huvet C---) sa 
kommer ja upp a sa star Maria a Co) C ) 
va ha ru gjort komme rom 
a ja a tack sa mycke 
da borja ja grata sa gick ja ut fran skolan a forsvann nanstans 
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Det faktum att de finita verben kan ha olika tempus inom samma 
berattelse stbdjer tanken att tempusmarkeringar ar redundant 
information och att tidfastelser gors pa annat satt an bara gramma
tiskt. En deltagare i ett samtal vet t.ex. att en berattelse vanligen 
utspelar sig i datid och att en karaktarisering vanligen tidfasts i 
nutid. En datidsberattelse kan alltsa berattas i presens for att oka 
den dramatiska effekten, och lyssnaren forstar anda vilket tidsper
spektiv som gall er. 

Avslutning 
For att vara rattvis mot ba-konstruktioner i anforande satser, bor 
man inte betrakta dem som ellipser, vilket ar att pasta att nagot sak
nas idem, utan som en talspraksspecifik konstruktion som sarskilt 
ofta anvands av ungdomar. Konstruktionen innebar att ett finit 
verb ersatts av ett ba i en anforande sats. Det som det finita verb et 
kan gora, men som inte ba kan, namligen bojas i tempus och place
ras fOre subjektet, har ingen viktig funktion yid direkt anforing i 
samtal. Ba-konstruktionernas smidighet gor dem till effektiva 
medel for att oka autenticitet och dramatik i atergivna samtal. 
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Att inte vara till besvar 
En studie av hur pensionarer efterfragar 
praktisk hjalp under hemtjanstbesok 

Anna Lindstr6m och Karin Ridell 

I det har kapitlet presenterar vi preliminara resultat fran en paga
ende undersokning av social interaktion inom kommunal aldreom
sorg.1 Det empiriska material et bestar av videoinspelningar av hem
besok inom hemtjansten, och vi analyserar hur pensionaren gar till 
vaga nar hon ber vardbitradet om hjalp med en praktisk syssla. 

I det fOljande kommer vi forst att kontrastera ett traditionellt 
grammatiskt perspektiv pa uppmaningar mot det sociala och inter
aktionella perspektiv som anUiggs i var analys. Ett verk som repre
senterar det traditionella grammatiska perspektivet ar Svenska Aka
demiens grammatik (hadanefter forkortat SAG) som publicerades 
1999 (SAG 1999). Efter den inledande kontrasteringen ges en kort 
genomgang av tidigare samtalsanalytisk forskning (hadanefter for
kortat CA) om pre-uppmaningar, uppmaningar och direktiv, dar 
man bland annat havdat att uppmaningar ar disprefererade. Vi 
avslutar uppsatsen med att diskutera vara preliminara resultat i lju
set av detta. 

I SAG diskuteras uppmaningar under rubriken Direktiva huvud
satser (se sarskilt kap. 38 §39-44). Det fiktiva exemplet nedan ar 
hamtat fran SAG. 

(1) Uis i din bibellite of tare fran och med nu! (SAG kap. 38 §39 s. 714.) 

1 En tidigare version av detta kapitel presenterades vid International Conference 
on Conversation Analysis, K6penhamn, maj 2002. Manus lamnades in 30 juni 
2002. 
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SAG:s analys av direktiva huvudsatser galler huvudsakligen den 
grammatiska satsen, den tankta talaren och hennes avsikter. Nar 
forfattarna diskuterar exemplet ovan anger de ett antal villkor som 
maste uppfyllas for att detta imperativ ska fOrstas som en uppma
ning. En sactan analys anknyter till traditioner inom sprakfilosofin 
och talaktsteorin (Austin 1962, Searle 1969). 

Till skillnad fran SAG undersoker vi hur uppmanande handlingar 
realiseras i naturligt forekommande social interaktion och i den 
omvardnadskontext vi har studerat ar uppmanande aktiviteter van
ligt forekommande. Var studie baseras pa videoinspelningar av 34 
hemtjanstbesok dar ett vardbitrade kommer till en pensionar for att 
hjalpa henne med personlig hygien, matlagning, stadning och 
andra hushallssysslor.2 Pensionarerna i var undersokning var alIa 
kvinnor over sjuttio. Nar det gallde pensionarernas halsotillstand 
var det ingen som fatt diagnosen senildemens, dock hade nagra 
nedsatt horsel. 

I den har uppsatsen undersoks endast de sekvenser som initieras 
av pensionaren och som syftar till att fa vardbitradet att utfora en 
praktisk syssla. Av flera skiil ar dessa sekvenser sarskilt intressanta. 
For det forsta ar de mycket frekventa i vart material - en tidigare 
undersokning visade att 68 % av alIa uppmanande aktiviteter i 
inspelningarna inleddes av pensionaren (Lindstrom & Bagerius 
2002). For det andra framhaver pensionarens uppmaningar vardbi
tradets roll som en hjalpande hand i hemmet. Dessa uppmaningar 
visar hur institutionella identiteter kan goras relevanta i samtal eller 
I!talas framl! (Heritage 1984 s. 290). Vi har sammanstallt 143 upp
manande sekvenser som vi excerperat ur 17 hembesok dar atta pen
sionarer och tio vardbitraden deltar. Det kortaste besoket var 17 
minuter medan det langsta varade i 1 timme och 17 minuter. 

Exempel (2) nedan visar en uppmaningssekvens. Episoden ar 
tagen fran ett morgonbesok hos en 95-arig pensionar. Sekvensen ar 
transkriberad enligt CA-konvention (jfr Ochs, Schegloff & Thomp
son 1996, Steensig 2001 s. 32-37).3 Uppmaningen ges i rad 3. 

2 Se Lindstrom 2000 fOr en diskussion av inspelningsmetodik och etik. 
3 Transkriptionskonventionerna ar desamma som inom projektet Samtalsspra

kets grammatik (se http://www.tema.liu.se/Tema-K/gris/pdf/Transkriptions
mall.pdf) med det enda undantaget att nya turkonstruktionsenheter markeras 
med stor bokstav. Se aven bakparmens insida. 
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(2) TORKA RYGGEN [VD2:1]. Vardbitradet har precis hjalpt pensionaren att 
duscha. Vardbitradet torkar av golvet medan pensionaren sitter pa en badkars
brada med en handduk over axlarna och torkar sig. 

01 VB: O(U) da:r(hh).o 
02 (0.4) 

x y 
~ 03 P: Du far no to[rk[a me pa ry[:ggen. 

04 VB: [l9,::a ska gQra de(h). 
05 (14.0) ((VB torkar pensionaren» 

z 
06 P: °TackO[ tack sa da:r,= 
07 VB: = > Mm:.< ((moderligt» 

x Vardbitradet ror sig mot pensionaren. 
y Vardbitradet lagger sina hander pa pensionarens axlar och borjar torka 
henne. 
Z Pensionaren lutar sitt huvud mot vardbitradet. 

Man kan visa att pensionarens yttrande pa rad 3 ar en uppmaning 
utan att behova spekulera kring de psykologiska intentioner som 
kan tankas ligga bakom yttrandet. Att yttrandet ar producerat och 
tolkat som en uppmaning ar nagot vi kan utrona genom att under
soka hur det behandlas av deltagarna sjalva.4 I en undersokning av 
engelsksprakiga samtal har Jefferson (1983) visat att en lyssnare kan 
paborja ett svar innan talaren tal at till punkt, men yid en tidpunkt 
da den handling som fullbordas i talarens yttrande ar igenkannbar. 
Ett skal till att paborja ett svar yid en sactan plats kan vara att visa 
samarbetsvilja eller samfOrstand. Pensionarens yttrande i rad 3 ar 
igenkannbart som en uppmaning efter det att hon har uttalat forsta 
stavelsen av verbet torka och det ar yid just detta tillfalle som vard
bitradet borjar rora sig mot pensionaren. Denna tajmning ar alltsa 
inte slumpmassig utan pekar snarare pa att vardbitradet orienterar 
sig mot uppmaningen och visar sig beredd att fOlja den. Vardbitra
det lagger sedan handerna pa pensionarens axlar och borjar torka 
henne. loch med detta fullbordar hon ocksa den handling hon 
uppmanats till. Med tanke pa detta kan hennes lOfte i rad 4 verka 
onodigt. Det ar dock mojligt att vardbitradet med detta lOfte regist
rerar att hon fOrstar att det ar just ryggen och ingen annan kropps
del som hon ska torka. I den har mycket korta episoden kan vi se att 

4 Detta anknyter till begreppet deltagarperspektiv (Lindstrom 1999b). 
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vardbitradet organiserar sina icke-verbala och verbala handlingar 
pa ett siitt som tydligt visar att hon har fOrstatt pensionarens ytt
rande som en uppmaning. Vardbitradets handlingar ger i sig till
rackligt stbd fOr att analysera yttrandet i rad 3 som en uppmaning. 
I detta exempel har vi dock ytterligare ett bevis och det ar pensiona
rens tack i rad 6. Detta yttrande ar placerat i tredje position, det vill 
saga efter andra delen i ett yttrandepar. Schegloff (1992) har visat 
att just denna position ar central fOr att sociala aktbrer ska uppna 
intersubjektivitet i samtal. Tredje positionen erbjuder namligen en 
plats dar en talare kan godkanna eller underkanna en annan sam
talsdeltagares tolkning av ett tidigare yttrande. I det har fallet utgor 
pensionarens tack i rad 6 ett godkannande av vardbitradets tolk
ning att yttrandet i rad 3 utgor en uppmaning. 

Vi vill kort kommentera ytterligare nagra fOreteelser i exempel (2) 
som ar relevanta fOr var undersokning. Pensionaren paborjar inte 
uppmaningen forran vardbitradet torkat fardigt pa golvet. Pensio
naren verkar med andra ord man om att inte stbra vardbitradets 
pagaende arbete. Detta verkar vara ett generellt fenomen i var kor
pus. Vidare ar det mojligt att pensionarens tackande i rad 6 har mer 
an en funktion. Tackandet utgor inte enbart ett godkannande av 
vardbitradets tolkning av uppmaningen utan kan ocksa ses som ett 
fOrsok att avsluta den efterfragade aktiviteten. Tackandet skulle 
med andra ord ocksa kunna tolkas som en uppmaning. Vi har dock 
valt att inte analysera den typen av uppmanande yttranden i var 
undersokning. 

En skillnad mellan vart perspektiv och SAG:s ar alltsa att var ana
lys fokuserar pa den sekventiella och interaktionella strukturen sna
rare an pa syntaxen och talarens intention. Var ambition ar att 
beskriva hur pensionaren bar sig at nar hon efterfragar hjalp snarare 
an att knyta syntaktisk form till funktion. Det ar den sociala hand
lingen och inte den sprakliga strukturen som utgor var utgangs
punkt. Vi anvander den generella beteckningen uppmanande 
handlingar som en paraplyterm fOr det fenomen vi studerar. 

Utifran forskning gjord pa engelsksprakigt material har Schegloff 
och andra visat att en talare i stallet fOr att ge en uppmaning ofta 
ger en pre-uppmaning (Schegloff 1979, Levinson 1983). Detta visas 
i exempel (3). Pre-uppmaningen ges i raderna 1-2 och 5. 

112 © Forfattarna och Studentlitteratur 



Att inte vara till besvar 

(3) CITRONFLASKAN [iliA 1:1 :18]. Vardbitradet och pensionaren ar i kdket. Pen
sionaren fdnar haret medan vardbitradet stadar kdket. 

01 P: De star en citronflaska darl!:!ne: (0.2) 
02 i ddrren daruppe men ja far l!:!te upp den, 
03 VB: Mm:? 
04 (0.2) 
05 P: (Se) om du e [stark (i fingrarna), 
06 VB: [.hh De ska ja hjillQa dej me se 
07 (.) 
08 de gar bra de hh. (.).h rh: 
09 P: [Ser du de!} 
10 (.) 
11 P: hdgst upp, 

I rad 1-2 berattar pensionaren var citronflaskan finns (De star en 
citrQ11flaska diirinne: (0.2) i dQrren diiruppe). Hon fortsatter med att 
saga att hon sjalv inte kan oppna flaskan (men ja far inte upp den). 
Denna tvaledade tur kan tolkas som en pre-uppmaning. Tidigare 
namndes att en av vardbitradets uppgifter ar att assistera pensiona
ren med sysslor som hon inte klarar sjalv. Den hjalp som efterfragas 
har presenteras av pensionaren som en sadan syssla. Om man bara 
laser transkriptionen kan det verka som om vardbitradet endast ger 
en minimal respons i rad 3 (Mm:?). Yttrandet har dock stigande 
intonation och detta kan tyda pa att vardbitradet inte bara har upp
marksammat pre-uppmaningen utan ocksa indikerar att hon ar 
samarbetsvillig. Nar pensionaren yttrar pre-uppmaningen haIler 
vardbitradet pa att torka diskbanken. Nar hon hor pre-uppma
ningen avslutar hon denna syssla och vander sig mot kylskapet och 
markerar darigenom att hon ar redo att oppna flaskan at pensiona
ren. Pensionaren fortsatter i rad 5 med att anspela pa vardbitradets 
fOrmaga att utfora den syssla som hon sjalv inte formar ((Se) om du 
e [stark (i fingrarna). Detta starker ytterligare vart argument att rad 
1-2 utgor en pre-uppmaning. Vardbitradet svarar pa ett prefererat 
satt med ett explicit erbjudande att hjaIpa till i rad 6-9 ([.hh De ska 
ja hjiiJpa dej me se (.) de gar bra de hh.). Av alla uppmanande hand
lingar i var samling formuleras over en tredjedel som pre-uppma
ningar. Om vi hade uteslutit pre-uppmaningar fran undersok
ningen hade vi alltsa fatt en skev uppfattning om hur pensionaren 
gar till vaga nar hon vill ha hjalp av vardbitradet. 

Forskning kring uppmaningar och relaterade handlingar sasom 
direktiv har en l<'mg tradition in om lingvistik, antropologi och soci-
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ologi. I det fOljande ges endast en kort diskussion av resultat inom 
samtalsanalytisk CA-forskning som direkt relaterar till var under
sokning. Om man ser till den tidiga CA-forskningen kring uppma
ningar och direktiv kan man inte sakert veta vilka som fOrtjanar att 
namnas som ansvariga for hypoteser och forskningsresultat. Scheg
loff (1979 s. 49) tillskriver Harvey Sacks iden att uppmaningar ar 
disprefererade,5 och Levinson (1983) tillkannager att hans analys av 
pre-uppmaningar och uppmaningar bygger pa publicerad och opu
blicerad forskning av flera andra forskare. CA-forskning om uppma
ningar har kanske framfOrallt fokuserat pa preferensorganisation 
och preferensstruktur.6 I Levinson 1983 presenteras en rad exempel 
fran saval icke-institutionella som institutionella sammanhang som 
pekar pa att uppmaningar ar disprefererade. Heritage (1984) har 
undersokt svar pa uppmaningar med ett sarskilt fokus pa de skal 
som anvands nar en talare vagrar att fOlja en uppmaning (se aven 
Labov & Fanshel 1977). Han fann att dessa skal ofta formulerades 
pa ett satt som fick det att framsta som om talaren sjalv inte bar 
ansvar fOr det faktum att hon inte kunde utfOra den efterfragade 
handlingen. Bade Levinson (1983) och Heritage (1984) bygger sina 
analyser pa engelsksprakiga material. Manga av Levinsons exempel 
kommer fran Ijudinspelningar av situationer dar deltagarna var 
fysiskt narvarande fOr varandra (eng. co-present interaction). Herita
ges exempel ar tagna fran telefonsamtal. 

Senare forskning har relaterat uppmaningar och direktiv till 
social struktur och social utveckling. Har vill vi namna tva studier 
som har inspirerat var undersokning. Marjorie Harness Goodwin 
(1990) har studerat hur direktiv anvands bland barn i ett afro-ame
rikanskt forortsomr<ide i USA. Goodwin visar i sin studie att direktiv 
anvands for att koordinera aktiviteter och iscensatta sociala struktu
rer. Hon fann att direktiv anvandes pa olika satt av pojkar och 
flickor. Pojkarna i hennes studie anvande direktiv fOr att skapa hier
arkiska relationer medan flickorna tenderade att formulera direktiv 
pa ett satt som minimerade potentiella skillnader i social status. 
Anthony Wootton (1997) har studerat hur en liten flicka (som han 

5 Var tolkning av fOljande: "Harvey Sacks argued that offers were structurally pre
ferred to requests as a way of getting transfers accomplished." 

6 Se Lindstrom 1997, 1999a for en diskussion av preferensstruktur med svenska 
exempel. 
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kallar Amy) anvander uppmaningar nar hon interagerar med sina 
foraldrar. Studien ar baserad pa videoinspelningar som gjordes nar 
Amy var mellan 25 och 37 manader gammal. Det overgripande syf
tet med Woottons undersokning var att ge en bild av Amys sociala 
och kognitiva utveckling. Det finns flera paralleller mellan Woot
tons studie och var undersokning. Liksom pensionarerna i var 
undersokning ar beroende av vardbitradet ar Amy beroende av sina 
foraldrar fOr att kunna utfora vissa vardagliga aktiviteter, sasom att 
ta fram mat eller ldiva ur barnstolen, och detta aterspeglas i hennes 
uppmaningar. I hemtjanstmaterialet har vi ocksa funnit att pensio
narernas uppmaningar ofta galler sactant som pensionaren inte kla
rar pa egen hand (se exempel (3». Wootton ger nagra exempel pa 
nar uppmaningarna skapade konflikt, men overlag var foraldrarna 
tillmotesgaende. I det material vi har undersokt tillm6tesgar vardbi
tradet fOr det mesta pensionaren, och endast i nagra enstaka fall 
vagrar vardbitradet att utfora den efterfragade sysslan. Wootton 
menar att formagan att ge en uppmaning utgor en viktig del av bar
nets kommunikativa kompetens. Detta argument kan ocksa vara 
relevant for pensionarerna i hemtjanststudien. De pensionarer som 
inte langre formar att ge uppmaningar har begransade mojligheter 
att aktivt paverka och fOrandra sin omsorgssituation. 

I likhet med Goodwin och Wootton ar det var ambition att stu
dera hur uppmaningar realiserar sociala relationer och sociala kon
texter. Vi ar sarskilt intresserade av hur hemtjansten som institutio
nell kontext gors relevant eller tonas ned i uppmanande sekvenser. 
Vart arbete ar dessutom ett bidrag till forskningen kring preferens
organisation. En preliminar analys av var samling ger stOd fOr argu
mentet att uppmaningar ar disprefererade. Korpusen utgors av 143 
uppmanande aktiviteter som inleds av pensionaren - mer an en 
tredjedel av dessa (54 fall) formulerades som pre-uppmaningar. Av 
de aterstaende 89 uppmaningarna innehaller 63 % (56 fall) ett eller 
flera mildrande uttryck. Endast en knapp fjardedel (33 fall) av de 
uppmanande sekvenserna i var korpus formuleras som direkta upp
maningar utan nagon form av mildring eller modifiering. Att upp
maningarna behandlas som disprefererade ar patallande med tanke 
pa att den institutionella kontexten borde ge pensionaren fullstan
dig rattighet att rikta uppmaningar till vardbitradet. En mojlig fOr
klaring kunde vara att pensionaren efterfragar hjalp som hon inte 
ar berattigad till, men den fOrklaringen verkar inte galla for var 
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undersokning. I samtliga exempel som vi har studerat efterfragar 
pensionaren hjalp med sysslor som helt ldart ligger inom vardbitra
dets arbetsomrade. I nasta steg av vara studier kommer vi att under
soka om preferensbegreppet racker till som fOrklaring till vara re sul
tat eller om man niaste se till andra faktorer for att fOrsta hur det 
kommer sig att pensionarerna undviker direkta uppmaningar. 
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Modalitet i interaktion 
En studie av jag tycker och tycker jag 
Susanna Karlsson 

I det har kapitlet1 diskuterar jag ett mojligt uttryck fOr epistemisk 
modalitet, namligen verbet tycka, och hur det anvands i interaktion, 
samt nagra interaktionella funktioner det kan bara, beroende pa var 
i yttrandet det upptrader. For den har undersokningen kommer jag 
bara diskutera tycka i kombination med fOrsta personens pronomen 
singular, dvs. jag, eftersom jag vill fokusera pa hur talare kan 
anvanda jag tycker/tycker jag som en interpersonell markor, dvs. nar 
det fOrefaller ha funktioner som har med samtalsdeltagarnas inbor
des fOrhallanden att gora. I det material2 jag har anvant fOr den har 
undersokningen har jag funnit att jag tycker/tycker jag foretradesvis 
upptrader i tva positioner - initialt och (malt, varav den finala i sin 
tur bestar av tva undergrupper, prosodiskt integrerat och turtilliigg. 
Tyngdpunkten kommer ligga pa tycka i final position. Nedan fOljer 
exempel som illustrerar vad jag menar med vardera positionen. Har 
diskuterar jag endast kortfattat exemplen, men aterkommer till 
dem langre fram nar jag redogor fOr den empiriska undersok
ningen. 

1 Tack till deltagarna vid International Conference of Conversation Analysis 
2002, Kopenhamn, och vid School of Languages Postgraduate Conference 
Incorporating Linguistics and Applied Linguistics 2002, Melbourne. Sarskilt 
tack till Jan Anward, Michael Clyne, Elisabet Engdahl, Auli Hakulinen, Jenny 
Nilsson och Catrin Norrby fOr vardefulla kommentarer. 

2 Det material jag anvander ingar i den vidare materialsamling som finns tillgang
lig fOr medlemmar av projektet Samta/sspriikets grammatik. De delar av materia
let som ar aktuella bar ar ett middagssamtal (G. Wallenberg), ett styrelsemote 
fOr en lekskola (HSAM M1), ett syfOreningsmote (HSAM V2), ett privat telefon
samtal (UVAT6:A:7), samt tva samtal i diskussionsgrupper bestaende av gymna
sieelever och en intervjuare (GSM 7 och GSM 21). For transkriptionskonventio
ner se bakparmens insida. 
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(1) [HSAM:V2 r. 1415-1426] jag tycker i initial position. 

01 (1 .5) 
02 Tove: talar vi nu om samma manska di dar som hittar par 
03 at varannJ. 
04 Asta: jOjO= 
05 Monika: =Kari [Sa- Kari Salmelaionen° 
06 Tove: [ja just 
07 Asta: [Kari Salmela-
08 Tove: aldri minns va di het [er ( ) han me hatten= 

~ 09 Eva: [ja tycker han e sa ackli 
10 Tove: =ne han e nog sa he [ms!<J. 
11 Monika: [mm:m 
12 (1.2) 

I exempel (1) diskuterar deltagarna, en grupp vaninnor som ater 
middag tillsammans, mediaprofiler som de ogillar p.g.a. des sas 
obehagliga intervjustilar. I den markerade turen sager Eva [ja tycker 
han e sa iickli, dar hon inleder sitt yttrande med ja tycker, vilket fun
gerar som en tolkningsram fOr resten av yttrandet och etiketterar 
det som en evaluering (jfr Holmberg 2002). Eva har redan tidigare i 
samtalet (ej atergivet i exemplet) sagt att hon tycker att den aktuelle 
programledaren ar nog sa iicklig och de ovriga deltagarna forefaller 
alla acceptera och i princip h,Ula med om denna standpunkt: Tove 
yttrar en liknande bedomning: han e nog sa he[mskJ som respons pa 
Evas yttrande ovan, och Monika haIler med: mm+m. 

Nar tycka upptrader i final position kan forekomsterna se mycket 
olika ut, beroende pa om de ar prosodiskt integrerade eller fungerar 
som turtillagg. JamfOr exempel (2) och (3): 

(2) [GSM 21: Kent] tycker jag i final position, prosodiskt integrerat. 

01 Int: vad tycker ni om deras texter da? 
02 Doris: ehh, 

~ 03 Anna: den har texten e coo:1 tycker ja. 
04 Doris: mmm (.) de e den 

Har diskuterar man den svenska popgruppen Kent och Anna besva
rar intervjuarens fraga genom en evaluering, varefter Doris sjalvno
minerar och instammer i Annas evaluering. I det har fallet ar det 
mojligt att Annas tycker ja. motiveras av intervjuarens fraga va tycker 
ni om deras texter da? 
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(3) [GSM 7: Kent] tycker jag som turtillagg. 

01 Goran: naae eller ja de beror pa vissa latar kan va bra 
02 men de mesta gillar jag inte. 
03 Hans: jo men ja tycker nog det gar a Iyssna pa men,(.) 
04 Jumper e val, (.) straet vassare i sana fall,(.) 
05 aven fall de inte e sa stor skillnad pa dom. 
06 (0.7) 

-7 07 tycl<er ja. 
08 Int: hm. 
09 (2.0) 
10 varfor eh- ni som inte tycker om dom da, 
11 vad a da som inte a-

I exempel (3) ger Hans en redogorelse for hur han ser pa Kents 
musikstil och dess grad av njutbarhet. Goran har precis fOre 
uttryckt en asikt som pekar i motsatt riktning mot Hans uppfatt
ning, sa Hans ar rimligen medveten om att det han sager inte ar den 
allmanna uppfattningen i gruppen. Han inleder ocksa sitt yttrande 
genom att kontrastera mot Goran genom anvandningen av jo men 
fOljt av jag tycker, som markerar yttrandet som en asikt (se aven 
exempel (1)). Vidare gar det nog att lyssna pa Kent, Jumper ar val en 
aning battre, iiven fall de ar tamligen lika, varefter en lang paus fol
jer utan att nagon annan tar turen, varpa Hans ater tar till orda med 
tycker jag. 

En tydlig skillnad mellan exempel (2) och (3) ar att tycker jag i 
exempel (3) foregas av en nastan sekundlang paus. En annan viktig 
skillnad ar att turen sa langt som den ar realiserad (the turn-so-far) 
innan tycker jag i exempel (2) inte ar prosodiskt avslutad, medan 
den ar det i exempel (3). Jag aterkommer till detta i min analys 
nedan. 

For att beskriva fenomenet kommer jag framfor allt utga fran 
forskning inom Conversation Analysis (CA) och interaktionellling
vistik (se t.ex. Ochs, Schegloff & Thompson 1996, Steensig 2001 
och Ford, Fox & Thompson 2002) men aven i viss utstrackning en 
mer traditionell grammatisk beskrivning. 

Kapitlet inleds med en forskningsoversikt, vilken bestar av en 
kort redogorelse for begreppet epistemisk modalitet, framfor aUt av 
hur det kan relateras till och studeras i interaktion, och av hur man 
kan se pa modalitet pa olika satt. Darpa foljer en genomgang av 
ovriga begrepp som ligger till grund for mina resonemang kring hur 
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tycka fungerar interaktionellt, som inledning till den empiriska stu
dien. 

Tidigare forskning 
Epistemisk modalitet och epistemiska 
stand pu n ktsmarkorer 
Traditionellt behandlar epistemisk modalitet den logiska strukturen 
hos pastaenden som antyder att en viss proposition ar kand eller 
trovardig (Lyons 1977 s. 793-797). Med utgangspunkten att det 
sprakbrukare i fOrsta hand gor ar att averfOra information till var
andra, och att man ar angelagen att markera i hur hog grad man 
kan ta ansvar fOr det propositionella innehallet, ar det latt att far
bise den interaktionella funktionen hos sprak. Epistemisk modalitet 
(t.ex. vaghet ell er sakerhet) kan ha fier funktioner an att bara mar
kera grad av visshet. Det kan ocksa vara ett utslag av t.ex. artighets
strategier, uttryck fOr grupptillharighet och alliansbyggande 
(Stubbs 1986, 1996). Ytterligare argument fOr att studera modalitet 
i interaktion istallet far i den sortens konstruerade meningar som 
farekommer hos t.ex. Lyons £inner man hos Coates, som lyfter fram 
betydelsen av att studera modalitet i yttranden, inte i meningar, efter
som meningar ar grammatiska enheter, medan yttranden ar verkligt 
tal "which mayor may not be a syntactic sentence" (1990 s. 53). 
Hon betonar vidare den dialogiska naturen hos naturligt tal, att inte 
bara en, utan fie ra, talare ar involverade i samtal (ang. dialogicitet se 
aven Linell 2005, i denna volymi fOr dialogicitet i relation till 
modalitet se White 2000). I samma anda markerar Karkkainen, som 
utgangspunkt far sin studie av epistemisk modalitet, och framfOr 
allt I think, i amerikansk engelska, att det ar problematiskt att stu
dera epistemicitet som en strikt semantisk kategori, eftersom lithe 
way this category is made use of in spoken discourse is above all 
socially and interactionally motivated, and should be analyzed 
accordingly" (2003 s. 1). 

Karkkainen (2003) studerar bl.a. I think som uttryck fOr vad hon 
kallar marker of epistemic stance (jag kommer har benamna fenome
net epistemisk stcmdpunktsmarkor). I think kan manga ganger oversat-
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tas med hjalp av tycka Ofr Aijmer 1997), varfOr jag har kommer att 
gora vissa jamforelser med Karkkainens iakttagelser. De interaktio
nella enheter Karkkainen studerar ar intonationsenhete~ och turer. 
Hon menar att man kan finna epistemiska standpunktsmarkorer i 
tre positioner i dessa enheter - initialt, medialt och finalt (medialt 
dock endast i turer, inte i intonationsenheter), men aven som sepa
rata intonationsenheter och turer. Distinktionen intonationsenhet/ 
tur blir viktig for Karkkainen da hon sammanfor de bada undersok
ningarna och visar att det ar relevant vilken sorts enhet man stude
rar, eftersom den kvantitativa distributionen av I think i initial, 
medial eller final position skiljer sig kraftigt at beroende pa om 
enheten ar tur eller intonationsenhet. 

For intonationsenhetsinitialt I think identifierar Karkkainen tre 
funktioner: (1) att fOra in ett personligt perspektiv och markera 
grans er i interaktion, (2) att markera att det som foljer har ett nytt 
eller annat perspektiv jamfOrt med vad som har fOre gatt, ell er (3) att 
bevara samtalsdeltagarnas - bade talarens och lyssnarens - face (sv. 
fasad, Aronsson 1991). (1) och (2) hor samman i egenskap av 
utgangspunktsfunktion, medan (3) har en mer mottagarorienterad 
funktion. I final position menar hon att I think fyller en narmast 
turorkestrerande funktion, da det signalerar eller re-signalerar tur
avslut, och soker respons fran ovriga deltagare. 

Turtagning, turtillagg och annat som forekommer 
efter att yttrandet kan vara slut 
Relevant fOr analysen av tycka i final position ar Schegloffs (1996, 
2000) begrepp increment (sv. turtilliigg, Eriksson 2001). I sin numera 
klassiska artikel om turtagning fran 1974 formulerar Sacks, Scheg
loff & Jefferson en modell for hur turtagning (och turoverlam
nand e) gar till. Detta sker antingen genom att talaren nominerar 
nasta talare (t.ex. genom en fraga), eller, om detta inte sker, genom 

3 En intonationsenhet ar en framfOr allt informationsstrukturellt relevant enhet 
som definieras som bestaende av "a single intonation contour [oo.] a resetting of 
the baseline pitch level at the beginning of the unit, a pause at the beginning of 
the unit, a sequence of accelerated syllables at the beginning of the unit, and a 
prosodic lengthening of syllable(s) at the end ofthe unit" (Karkkainen 2003 s. 9, 
se aven Chafe 1994) 
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att nagon annan deltagare tar ordet genom sjalvnominering, eller, 
om inte heller detta sker, att den som talar fortsatter tala. Valjer 
talaren att gora detta, verkar det i princip finnas tva mojliga tillva
gagangssatt: antingen kan talaren konstruera en ny turkonstl1lktions
enhet (hadanefter TKE, eng. turn constmctional unit, TCU, Sacks m.ft. 
1974; Ford, Fox & Thompson 1996), eller foga en fortsiittning till 
den TKE som just har kommit till en mojlig slutpunkt (Sacks m.ft. 
1974 s. 704-709; Auer 1996; Schegloff 1996, 2000; Eriksson 2001; 
Ford, Fox & Thompson 2002). Det ar det senare som realiseras i 
form av ett turtillagg. Strukturen for hur ett yttrande kan inledas 
och avslutas kan illustreras genom fOljande schema fran]. Lind
strom (2003 s. 114): 

Tur 

lure segment 
Forsegment Eftersegment 

Begynnelse I I Avslutning 

namen d~ fungerar nog sorro';'L 

Schema 6. 1 Organisatoriska positioner i en TKE:s tillkomstprocess. 

Har inleds en tur med fOrsegmentet niimen som refererar bakat i 
interaktionen, mot nagot som sagts tidigare, och avslutas med ett 
eftersegment, sorro;L, som syftar framat i interaktionen. Det inre 
segmentet, df. fungerar nog utgor vad som ibland kallas "det egent
liga samtalsbidraget", dar turen kommer till en turbytesplats (hadan
efter TBP, eng. transition relevance place, TRP, Sacks m.ft. 1974; Ford 
& Thompson 1996), en mojlig relevant slutpunkt. Nar turtillagg 
fOrekommer produceras de i eftersegmentsposition, som ett tillagg 
till en horbart avslutad enhet. 

Fenomenet har aven diskuterats av Ford, Fox & Thompson (2002) 
och fOr svenska av Eriksson (2001), Norrby (2001) och Linell (200S, 
i denna volym). I Schegloffs terminologi har turtillagg vissa utmar
kande drag, namligen att de ar enheter som fogas till ett stycke tal 
som har kommit till ett horbart mojligt slut (prosodiskt, pragma
tiskt och syntaktiskt), och att turtillaggen ar av sadan karaktar att de 
inte skulle kunna fungera pa egen hand. De skall vara grammatiskt 
fogade till, och symbiotiska med, det som fOregick. Turtillagg ar 
alltsa ett av de fenomen som fOrekommer som post-possible comple
tion (efter en mojlig slutpunkt). I sin artikel fran 1996 skiljer Scheg-
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loff pa tva olika sorters enheter som kan fOrekomma efter att turen/ 
TKE:n har kommit till ett mojligt slut: dels turtilUigg som beskrivna 
ovan, vilka ar 

composed of elements of talk added to the Teu and the turn which 
re-occasion possible completion; that is, which constitute extensions 
to the Teu or the turn (the two are different) and which themselves 
come to another possible completion of the Teu or turn (Schegloff 
1996, s. 90), 

dels post-completion stance markers, vilka "do not represent exten
sions of the prior talk, but rather retrospective or retroactive align
ments toward it, or consequences of it" (Schegloff 1996, s. 90, kursiv 
enligt originalet). Dessa kan utgoras av paralingvistiska fenomen, 
gester o.dyl., men aven sprakliga enheter som t.ex. "avstandsmar
korer" (eng. disclaimers) som I dunno. 

Nar det galler tycker jag (sa som det realiseras i exempel (3) ovan), 
sa forefaller det ha drag som sammanfaller med bada kategorierna. 
Det ar ett turtillagg i den bemarkelsen att det ar grammatiskt sym
biotiskt med den fOregaende turen, och skulle inte kunna utgora en 
egen fristaende enhet, men forefaller inte vara en fOrlangning av 
den tidigare TKE:n/turen, utan snarare en retrospektiv orientering 
mot det som foregatt. Jag aterkommer till detta i min diskussion 
nedan. 

Aven Ford m.ft. (2002) finner i sin undersokning tva kategorier av 
enheter som kan upptrada efter en mojlig slutpunkt. De skiljer pa 
tva sorters turtillagg, extensions och unattached NPs (fortsattningar 
och icke-anknutna nominalfraser i Erikssons (2001) terminologi). 
Med fortsattningar avser de samma fenomen som Schegloff 
beskriver (1996, 2000) som increments/turtillagg, och med icke
anknutna nominalfraser avser de nar "the speaker comes to a place 
of possible completion and then adds an NP that cannot be inter
preted as a syntactic part of the just possibly completed turn,,4 
(2002 s. 26). I sitt material finner Ford m.ft. att fortsattningar fyller 
fOljande interaktionella funktioner: 

Cl They occur in the environment of lack of uptake at a transition-rele
vance place. 

4 Schegloff (2000 not 6) menar att icke-anknutna nominalfraser snarast ar sepa
rata TKE:n (pa lexikal niva eller frasniva) inom samma tur. 
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.. They provide a second transition relevance place, at which the reci
pient could display recipiency. 

" Rather than doing a new action, they continue the action of the 
extended turn, often by further specifying when, where, or with 
whom the event being related took place (Ford m.ft. 2002 s. 25). 

Dessa funktioner stammer relativt val overens med vad Schegloff 
sager om turtillagg, mojligen med undantag for att Ford m.ft. ar mer 
specifika pa sin tredje punkt an vad Schegloff ar. For icke-anknutna 
nominalfraser menar de att de tva forsta punkterna ar gemen
samma, medan de istallet for att fortsatta pa samma handling, sna
rare 

" [ ... ] display an assessment and stance with respect to the referent. 
They offer a standard toward which the recipient could orient in pro
ducing a response, a display of the sort of response the speaker is 
pursuing (Ford m.ft. 2002 s. 30). 

Denna karakteristik paminner om Schegloffs beskrivning av post
completion stance markers (se ovan) , men Ford m.ft. inskranker 
denna kategori till att galla nominalfraser. Det interaktionella 
arbete de menar att de icke-anknutna nominalfraserna gor verkar 
dock i hog grad vara detsamma som standpunktsmarkorer som 
upptrader i en position efter en mojlig slutpunkt kan tankas gora. 

Tycko 
I den har delen av kapitlet agnar jag mig at den empiriska undersok
ningen. Undersokningen ar kvalitativ, da mitt syfte ar att studera 
olika interaktionella funktioner som tycka kan bara. Frekvens och 
distribution berors endast oversiktligt - det ar ett amne fOr framtida 
undersokningar. Jag behandlar varje position fOr sig: forst behand
lar jag de initiala forekomsterna av tycka, fOr att darefter ga vidare 
till de olika finala varianterna. 
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Initial position 
Det vanligaste sattet att anvanda tycka ar i turinitial position. Da 
projicerasS resten av turen som en proposition avsedd att upptas av 
de ovriga samtalsdeltagarna sasom producerad fran en viss stand
punkt. Anvandningen av tycka i den har positionen lagger med 
andra ord grunden fOr resten av yttrandet och ger en tolkningsram. 

(4) [G. Wallenberg r. 166-171.] 

01 Viking: 
02 Sofie: 
03 Viking: 

-7 04 Sofie: 
05 
06 Viking: 
07 

[a men So[fie man f~r aldri betyg efter= 
[sa ja undrar hur de g:. 

= eh om man kan [pr,!!ta °elle er 
[jo: men >ja tycker de ska< 

jEimforas de ocksa som >vi [hade me Sarah< 
[na de <GQtr 

de'nte>. 

I exempel (4) diskuterar syskonen Viking och Sofie betygsattnings
kriterierna for gymnasiekursen i engelska. Sofie menar att hon 
borde fatt ett hogre betyg eftersom hon var aktiv muntligt, aven om 
det inte alltid blev ratt, medan Viking ar av uppfattningen att den 
muntliga produktionen inte har nagon re ell inverkan pa vilket 
betyg man i slutandan far. Sofie har tidigare i samtalet redogjort fOr 
orattvisan i att hennes klasskamrater, som inte pratat pa lektio
nerna, men som ar starka skriftligt, har fatt hogre betyg an hon 
sjalv. Har kontrasterar Sofie sin standpunkt mot Vikings genom jo: 
men, vilka i kombination har forefaller signalera att Sofie visserligen 
haIler med om att Viking har ratt, men att hon trots detta har en 
avvikande syn pa saken. Efter men foljer den kontrasterande synvin
keln >ja tycker de ska< jgmfOras de ocksa som >vi [hade me Sarah<. Har 
verkar ja tycker bara Karkkainens bacta funktioner (1) och (2), nam
ligen att fora in en personlig asikt och att kontrastera mot det som 
sagts tidigare. Den senare funktionen fOrstarks av att det fOre gas av 
men (se aven exempel 8). 

Det finns emellertid aven exempel pa anvandningar av initialt 
tycka, som inte entydigt faller in under nagon av Karkkainens kate-

5 Projektion ar inte nagot oproblematiskt begrepp. Vad jag avser har ar t.ex. att 
om vi yid en viss punkt i produktionen av ett yttrande har ett finit verb, men 
annu inte nagot obligatoriskt argument, kan man rimligen fCirvanta sig att det 
kommer att komma en fortsattning. For en problematisering av argumentstruk
tur och vad som kan bedomas som obligatoriskt, se t.ex. Auer 1996. 
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gorier. Ett sadant exempel ar exempel (1), for tydlighets skull har 
atergivet som exempel (5): 

(5) [H5AM:V2 r. 1415-1426.] 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

-7 09 
10 
11 
12 

(1.5) 
Tove: talar vi nu om samma manska di dar som hittar par 

at varannJ, 
Asta: jOjO= 
Monika: =Kari [5a- Kari 5almelaionen° 
Tove: [ja just 
Asta: ~ri 5almela-
Tove: aldri minns va di het [er ( ) han me hatten= 
Eva: [ja tycker han e sa ackli 
Tove: =ne han e nog sa he[mskJ, 
Monika: [mm:m 

(1.2) 

Sjalva kontexten far den har del en av samtalet, dvs. vanner som dis
kuterar en mediaprofil de ogillar, inbjuder till subjektiv evaluering, 
men till skillnad fran de andra deltagarna i den har sekvensen mar
kerar Eva sitt yttrande som en asikt, och knyter pa sa satt det till sig 
(indexing i Karkkainens terminologi 2003 s. 115), genom att inleda 
det med ja tycker. Genom att inleda sin tur pa detta vis ger hon de 
avriga deltagarna en tolkningsram fOr sjalva propositionen som fOl
jer. Hon tydliggor med andra ord fOr de andra deltagarna vilken 
sorts aktivitet hon agnar sig at, namligen evaluering. Det fOrefaller 
emellertid inte vara nagon kontrast mot nagon av de andra talarna 
- de uttrycker pa det stora hela liknande asikter - inte heller ar det 
ett nytt perspektiv eller nagon fasadhotande verksamhet som for
siggar, yttrandet ar helt i linje med vad de ovriga tidigare har sagt. I 
det har fallet verkar ja tycker, fOrutom att knyta yttrandet till Eva, 
snarast vara ett redskap fOr att betona och explicitgara att man 
agnar sig at evaluering. 

Final position 
Nar talaren istallet producerar tycka i turfinal position finns det, 
som antyddes inledningsvis, tva realiseringssatt: ett dar verbfrasen 
tycker jag ingar i samma prosodiska enhet som propositionen den 
reglerar, och ett dar den utgar en egen prosodisk enhet som foljer 
efter propositionen och en TBP. 
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For studiet av tycka i final position ar det relevant att svenska ar 
ett V2-sprak, dvs. ett sprak dar det finita verbet kommer pa andra 
plats. I det markerade yttrandet i exempel (1) ovan, ja tycker han e sa 
ackli, ar strukturen "subjekt - finit verb - satsformat objekt", medan 
i exempel (2), den har texten e coo:1 tycker ja, strukturen ar "satsfor
mat objekt - finit verb - subjekt".6 Ett yttrande/en sats med struktu
ren "satsformat objekt - subjekt - finit verb" som i a) nedan: 

a) *den har texten e coo:l ja tycker 

eller ens med en Hingre paus som i b): 

b) *aven om de inte e sa stor skillnad pa dom (0.7) ja tycker 

skulle alltsa inte kunna vara mojlig pa svenska. 7 Svenska skiljer sig 
alltsa pa den har punkten fran t.ex. engelska, dar det gar bra att ha 
en ordftiljd som i de asteriskmarkerade exemplen a) och b) ovan: 

c) these lyrics are cool I think 

vilket gor att det inte i lika hog grad ar grammatiskt anpassat for att 
vara en avslutning. I think kan inleda ell er avsluta en tur, medan 
tycker jag ar speciellt konstruerat for att befinna sig efter en annan 
enhet. 

Prosodiskt integrerat tycker jag 

Annas tur i exempel 2, upprepat har som exempel 6, bestar av en 
TKE som kommer till en mojlig syntaktisk och pragmatisk slut
punkt efter coo:1, men som horbart inte kommer till en prosodisk 
slutpunkt ftirran efter tycker ja. Att sa ar fallet tydliggors av att aven 
lyssnare utan nagra storre kunskaper i svenska bedomer att det 

6 Att saga att det fOrsta ledet ar ett satsformat objekt ar naturligtvis en etikettering 
som ager rum efter att yttrandet ar avslutat - i en inkrementell realtidsanalys ar 
det en huvudsats i egen kraft anda tills det finita verbet och subjektet ar yttrade, 
och pa sa vis omvandlar det till en satsformad satsdel. 

7 Man kan emellertid tanka sig ett yttrande som iiven om de inte e sa stor skillnad pa 
dam (0.7) ja tycker inte de, vilket ocksa ar en konstruktion som fOrekommer i 
materialet, om an sallan. Har handlar det emellertid om en ny TKE sam fogas till 
turen, inte en utbyggnad av den tidigare. Det skulle alltsa raknas sam en initial 
fOrekomst av tycka. 
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kommer att komma m\got mer efter coo:l, da de far hara en manipu
lerad version av yttrandet, dar tycker ja. ar bortklippt.8 

(6) [GSM 21: Kent.] 

01 Int: 
02 Doris: 

~ 03 Anna: 
04 Doris: 

vad tycker ni om deras texter da? 
ehh, 
den hiir texten e cQ.Q.!.1 tycker ja. 
mmm C.) de e den C---) 

Yttrandet kommer alltsa till en majlig syntaktisk slutpunkt innan 
det kommer till en ytterligare, faktisk, slutpunkt. Den fOrsta saknar 
prosodisk indikation pa att narma sig en majlig slutpunkt: coo:l har 
en mjukt stigande intonationskurva som visar att nagot mer kom
mer att fOlja, och avergangen till tycker sker mycket snabbt utan 
avbrott och utan nagon fOrandring i tonhajd. Det ar fOrst efter 
tycker ja. som det som Ford m.fl. (1996) kallar en komplex slutpunkt, 
dvs. en TBP som indikeras bade prosodiskt, pragmatiskt och syntak
tiskt, produceras. Ytterligare en indikation pa att Anna prosodiskt 
projicerar turen att fortsatta fOrbi coo:l ar att ingen av de avriga del
tagarna orienterar sig mot den tidigare majliga slutpunkten, utan 
det ar fOrst efter tycker ja. som Doris tar over turen med mmm (.) de 
e den. 

tycker jag som turtillagg 

Gemensamt for de exempel som kommer att diskuteras har ar att de 
alla ar TKE:n som kommer till en komplex slutpunkt, och som 
sedan, av olika orsaker, farlangs med tycker jag. 

I exempel (7) har Eva ringt Sylvia for att be att fa lana en "flint
skalleperuk" for att kunna kla ut sig till Pippi Ungstrumps pappa 
fOr en lokal revy. Innan den aktuella sekvensen har Sylvia antytt att 
det finns en rad (majliga) problem med sjalva utlanandet av peru
ken. Dels har hon ifragasatt perukens lamplighet, dels vet hon inte 
om hon har peruken hemma eller om den redan ar utlanad, och om 
hon har den hemma sa vet hon inte riktigt var den ar. Den aktuella 

8 Jag vill tacka deltagarna yid seminariet Yid Department of Linguistics, Austra
lian National University 02-07-22 fOr att de var villiga att stalla upp som fOrsi:iks
personer. De fick hi:ira exempel (6) till och med coo:l, och ombads darefter 
bedi:ima huruvida yttrandet var avslutat eller om det skulle fortsatta. 
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sekvensen kommer aIltsa efter en inventering av en rad problem. 
Sylvias yttrande nedan, som ar en atergang till ett redan avhandlat 
amne, kan i denna kontext tolkas som en tillmotesgaende bekraf
telse pa att hon trots de potentieIla hindren ser Evas fOrfragan som 
relevant. 

(7) [UVAT6:A:7 r. 78-87] "Flintskalleperuk" (A. Lindstrom 1994). 

01 Eva: [na: hh 
02 jora du kan k,Q1I [a, 
03 Sylvia: [men d~n n (.) >den maste man 

~ 04 ju kunna t!l.cka hare me.< tytcker j[a, 
05 Eva: [ja bara ja 
06 far b,Qrt de liksom vars- [mest fr~m:me liksom. 
07 Sylvia: [ja jo de a liksom 
08 flint up:pa pa [sen a de nan har b~k [i. 
09 Eva: [ja: [ja:: 

I det har exemplet levereras ty,tcker j[a, som en fortsattning pa den 
tydligt avslutade TKE:n >den maste man ju kunna tgcka hare me.<, vil
ken dessutom uttalas snabbare an det omgivande tal et, nagot som 
ytterligare markerar en skillnad meIlan den delen av TKE:n och 
ty,tcker j[a, (Auer 1996). Annu en markering av att ty,tcker j[a, i det 
har exemplet utgor en egen pro so disk kontur ar att det har en 
ansats som ar avsevart hogre an avslutningen pa den fOregaende 
delen av TKE:n. Till skillnad fran exempel (8) nedan foregas ty, tcker 
j[a, har inte av nagon paus, utan fOljer sa att saga slag i slag pa >den 
maste man ju kunna tgcka hare me.< (Schegloff (2000) kallar detta 
next-beat position). I det har exemplet verkar ty,tcker j[a, snarast vara 
en slags fOrsakran om att bedomningen av perukens lamplighet ar 
riktig, atminstone sa vitt Sylvia kan avgora. I turen efter, som startar 
en aning overlappande med Sylvias tur, orienterar sig Eva mot Syl
vias brasklapp genom att saga att det viktigaste ar att peruken 
nagorlunda fyIler sin funktion. Hon accepterar pa sa vis Sylvias 
reservation angaende hur val peruken kommer att fylla sitt syfte. 

I exempel (8) (identiskt med exempel (3) ovan) diskuterar man 
svensk samtida popmusik (Kent). I den nedan atergivna sekvensen 
har deltagarna blivit tillfragade om de sjalva tycker om den sOftens 
musik. 

© Forfattarna och Studentlitteratur 131 



Susanna Karlsson 

(8) [GSM 7: Kent.] 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

---7 07 
08 
09 
10 
11 

Goran: naae eller ja de beror pa vissa IMar kan va bra 
men de mesta gillar jag inte. 

Hans: jo men ja tycker nog det gar a Iyssna pa men,(.) 
Jumper e val, (.) straet vassare i sana fall.(.) 
aven fall de inte e sa stor skillnad pa dom. 
(0.7) 
tycker ja. 

Int: hm. 
(2.0) 
varfor eh- ni som inte tycker om dom da, 
vad a da som inte a-

Goran markerar har ganska starkt att han inte ar speciellt fort just i 
den musikstil som Kent representerar. Hans daremot menar att det 
inte ar sa dumt anda, men att en annan liknande grupp - Jumper -
ar battre. Hans inleder sin tur med ja men ja tycker, vilket dels kon
trasterar yttrandet mot Gorans och signalerar att det kommer en 
annan personlig asikt, dels knyter Hans pa detta satt yttrandet till 
sig. Hans yttrande be star av en flerledad tur, som kommer till en fOr
sta komplex mojlig slutpunkt efter straet vassare i sana fall., dar 
turen ar horbart prosodiskt avslutad. Tidigare har det funnits moj
liga syntaktiska och pragmatiska slutpunkter, men da har prosodin 
indikerat att det kommer en fortsattning. Efter straet vassare i sana 
fall. fOljer en minimal paus, varefter Hans bygger ut turen med ett 
turtillagg i form av iiven fall de inte e sa star skillnad pa dam., vilket 
fortsatter (och knyter ihop) den aktivitet som har agt rum dittills i 
turen, namligen bedomning och jamfOrande av Kent och Jumper. 
Vidare modifierar turtillagget den tidigare bedomningen attJumper 
ar battre an Kent, samt re-signalerar avslut. Efter iiven fall de inte e sa 
star skillnad pa dam. foljer en paus pa 0,7 sekunder, vilket ar en avse
vard tidsrymd, aven for en talare med sa kraftig pausering som 
Hans. Da ingen av de ovriga deltagarna sjalvnominerar producerar 
Hans annu ett turtillagg i form av tycker ja., vilket ytterligare modi
fierar det som sagts i yttrandet sa Iangt, och dessutom aterigen re
signalerar avslut genom att producera en ny TBP. Genom att fort
satta sitt yttrande som just ett turtillagg och inte genom en ny TKE 
omvandlar Hans den langa pausen fran att vara en paus med en TBP 
som ingen annan deltagare sjalvnominerat for, till att vara en TKE
intern paus. I den nya TBP som produceras sjalvnominerar intervju
aren (som ju har ett institutionellt betingat ansvar fOr, och egen-
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intresse i, att diskussionen fortgar) och - efter ytterligare en Hingre 
paus - for in diskussionen pa ett nytt amne. 

Att Hans redan innan han producerar tycker ja. har producerat ett 
turtillagg, som av allt att doma har som en av sin a funktioner att re
signalera avslut, tyder pa att han anser sig vara fardig med sin tur, 
och fOrsaker skapa en mojlighet fOr nagon annan att ta turen. Da 
det fOrsta forsoket misslyckas gor han ett nytt fOrs ok med samma 
interaktionella strategi, men sjalva tillagget ar mer formelartat, vil
ket kan tyda pa att det i annu hogre grad an det fOrsta turtillagget ar 
konstruerat for att leda fram till ett turavslut. Schegloff diskuterar 
tag questions som en typ av "decisive completions" av en tur (Sche
gloff 1996 s. 91-92). Man kan tanka sig att tycker jag bar liknande 
egenskaper. 

For att aterknyta till fragan huruvida turtillaggen har verkligen ar 
turtillagg sa som Schegloff definierar dem, eller om de snarare till
hor hans andra kategori, standpunktsmarkorer som fOrekommer 
efter en mojlig slutpunkt, sa kan vi har se att den TKE som tycker jag 
ar en fortsattning pa, i samtliga exempel ar en TKE dar det fOrekom
mer evaluerande verksamhet. Pa sa vis skulle man kunna argumen
tera for att tycker jag ar en fortsattning pa samma handling ell er 
verksamhet som dittills forsiggatt i TKE:n. Samtidigt ar tycker jag 
otvetydigt en retrospektiv orientering av yttrandet i forhallande till 
talaren. For svenska verkar det alltsa som om det, p.g.a. det lexikala 
innehallet, kan finnas en funktion som overlappar Schegloffs bacta 
funktioner, vilka bacta utan tvekan var fOr sig ar relevanta fOr 
svenska (se t.ex. Eriksson 2001). 

Skillnaden mellan de bada varianterna av final realisering av 
tycker jag kan askadliggoras genom att aterigen hanvisa till Scheg
loffs resonemang kring turtillagg. Dar jamfor han en tur som far ett 
turtillagg med "samma" tur nar den upprepas pa mottagarens bega
ran, och da ar realiserad som en enhet prosodiskt. 

(9) Post-mortem, New Years Invitation (13) (Schegloff 2000). 

01 (2.5) 
-7 02 Bonnie: A:nd (3.0) okay d'you think you c'd 

03 come? pretty much for sure? 
04 Marina: What? 

-7 05 Bonnie: D'you think yuh c'd come pretty 
06 much for sure? 
07 Marina: Sure. 
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Bonnie forsaker, med tveksam framgc'mg, ordna en nyc'usfest i sista 
minuten, sa hon vet att hon gor nagot kansligt nar hon ber Marina 
komma pa festen. Bonnies forsta yttrande i exemplet kommer till 
en mojlig syntaktisk och prosodisk slutpunkt efter okay d'you think 
you cid come? Detta fNj s upp av turtillagget pretty much for sure? som 
i Schegloffs tolkning far effekten att utesluta undvikande svar som 
maybe, och istallet gora yes eller no till de end a mojliga alternativen. 
Da Marina inte svarar genast upprepar Bonnie erbjudandet, bagge 
delarna av den tidigare turen, och levererar dem som en enda TKE i 
form av D'you think yuh cid come pretty much for sure? I ena fallet 
handlar det om tva distinkta delar som ar horbart producerade som 
tva delar, och i det andra handlar det om en enhet, horbart pro du
cerad som en sadan (Schegloff 2000). Skillnaden ar densamma som 
mellan de har beskrivna typerna av final realisering av tycker jag. 

Medial position? 
Man hade aven kunnat fOrvanta sig en medial position dar tycker jag 
upptrader sa att saga "inskjutet" i ett yttrande, pa vad som i Svenska 
Akademiens grammatik (SAG 1999 Band IV s. 11-18) kallas adverbi
alsposition i mittfiiltet: 

Initialfiilt Mittfiilt Slutfiilt 
Inledare Finit verb Subjekt Advl Resten av den finita verbfrasen 

I gar skulle Bo nog inte ha ringt henne [-]. 
Renne skulle Bo nog inte ha ringt [-] redan igar. 
VarfOr tanker du da ringa henne [-]7 

Schema 6.2 SAG, Satsens struktur § 5, Schema 16, exempel pa mittfOlt i fa-sots. 

I fOreliggande material fOrekommer emellertid inte nagon entydig 
konstruktion med tycker jag pa adverbialsposition i mittfaltet. Aven 
i skrift forefaller den har "inskjutna" varianten vara hogst ovanlig -
en jamfOrelse med en stOrre skriftspraklig databas, Sprakbanken,9 
visar att det i delkorpusen Press 97 endast finns tre belagg (av 468 

9 Se <http://spraakbanken.gu.se/>. 
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traffar pa sokstrangen tycker jag) av tycker jag pa satsadverbialsplats, 
i samtliga tre fall markerat med kommatecken pa bagge sidor: 

(10) Sprakbanken, Press 97. [SVD14:0912 CTY.] 

Resultatet blev, tycker jag, fOrvanande osynligt. 

Att konstruktionen inte finns i mitt material betyder naturligtvis 
inte att den inte fOrekommer i tal- daremot kan det vara en indika
tion pa att den ar ganska ovanlig. Daremot fOrekommer tycker jag i 
ett fatal fall turinternt, dar det laggs till som ett turtillagg, fOr att 
sedan i sin tur f61jas av ytterligare ett tillagg: 

(11) [HSAM:Vl r.962-974.] 

01 Usa: 
02 
03 
04 Niklas: 
05 Niklas: 
06 Usa: 
07 
08 Niklas: 
09 Usa: 

-t 10 
11 
12 
13 Viola: 
14 Niklas: 
15 (Anna): 
16 Runa: 

a sidu sent (.) nar nar ja soker sa kommer ja da 
att (.) ytterligare lagga till har (.) 
skattmastare 
ja:a 
ju:= 
=a en en: sum- en realistisk summa for den 
personen 
o.ja:o= 
=a de+e ganska bra (0.9) 
tycker jag alltsa om man sku fa en t 
skattmastare till sa e de en ganska [fungerande 
(0.8) fyr[vappling 

[mm 
[OmmO 
[o.juO 

Till skillnad fran SAGs exempel och exempel (10) sa ar det har tyd
ligt ett exempel pa ett led som befinner sig efter en sats och fore en 
annan. Det produceras efter en mojlig slutpunkt, och till det fogas 
ytterligare ett led, en villkorssats som ar grammatiskt beroende av 
vad som fOregar det i turen. 

Diskussion 
I det har kapitlet har jag visat pa och diskuterat olika positioner i 
vilka tycka i kombination med jag kan upptrada. De positioner som 
varit aktuella for min diskussion ar initial och final position, da 
medial position inte har kunnat identifieras i materialet. 
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Beroende pa i vilken position i yttrandet jag tycker/tycker jag upp
trader bar det olika funktioner och har olika interaktionella egen
skaper. De tre funktioner som Karkkainen (2003) har pavisat for . 
amerikansk engelska, dvs. att fOra in ett personligt perspektiv, att 
fOra in ett nytt ell er annorlunda perspektiv samt att skydda samtals
deltagarnas fasad, aterfinns aven i det svenska materialetj exempel 
(4) illustrerar att jag tycker i initial position kan anvandas bade for 
att fOra in en personlig asikt, dvs. knyta pastaendet till talaren, samt 
kontrastera mot det som sagts tidigare. Men, fOrutom detta kan jag 
tycker aven anvandas som en aktivitetsmarkor, som i exempel (5), 
dar frasen dels knyter yttrandet till talaren, dels explicitgor vilken 
interaktionell aktivitet man agnar sig at, i det har fallet evaluering. 
Karkkainens tredje funktion, den turorkestrerande, fasadskyddande 
funktionen, finner hon i fOrsta hand i final position. Aven i fOrelig
gande material kan final position vara turorkestrerande och fasad
skyddande, som i exempel (8). Den fasadskyddande funktionen 
kommer sig dels av att yttrandet knyts till talaren, dels av att tycker 
jag kan anvandas som ett turtillagg fOr att resignalera turavslut, och 
darmed omvandla en lang paus dar ingen tar ordet till en paus inne 
i en tur. Detta medfOr att en potentiellt kanslig situation, dar ingen 
vare sig blivit nominerad eller har sjalvnominerat, lOses av att fore
gaende tal are fortsatter tala, och lagger ett stycke grammatiskt para
sitiskt tal till sitt yttrande, sa att det ser ut som en elaborering av 
den fOregaende turen. 

Finalt tycker jag realiseras pa tva satt: antingen prosodiskt integre
rat med det yttrande det tillhor, eller som ett turtillagg till en avslu
tad TKE. Nar det upptrader som turtillagg forekommer det i ytterli
gare tva varianter: antingen fOljer det direkt pa en komplex TBP, 
eller sa foregas tillagget dessutom av en paus. Nar tycker jag produ
ceras som ett turtillagg fungerar det som turavslutare, ett satt fOr 
talaren att signalera till ovriga samtalsdeltagare att turen ar slut och 
att det ar dags fOr nagon annan att ta over. 

I relation till forskning kring liknande uttryck och konstruktioner 
i amerikansk engelska, har jag visat att tycker jag, pa grund av 
svenskans syntax, overlappar funktioner som har beskrivits fOr 
post-completion stance markers och turtillagg. 

Tycker jag/jag tycker ar med andra ord en multifunktionell inter
aktionell resurs, som kan fungera som bade aktivitetsmarkor, turtill
lagg och standpunktsmarkor. 
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Anvandningen av pronomenen han och hon 
i initialposition 

jenny Oqvist 

I detta kapitel redogar jag fOr preliminara resultat fran mitt avhand
lingsarbete om personreferens i svenskt samtalssprak.1 Narmare 
bestamt behandlas har referens till personer utanfar samtalet med 
3:e personens personliga pronomen i initialposition.2 Jag intresse
rar mig framfarallt far vad samtalsdeltagare anvander referens
uttrycken till utaver att referera. 

Pro nomen kan sagas vara maximalt kontextberoende ord. I gram
matiska beskrivningar (t.ex. i SAG) ar detta bl.a. fOrknippat med att 
pronomenets korrelat star nara pronomenet i avstand: 

KOIrelatet till ett anafOIiskt anvant 3 person ens personligt pronomen 
star vanligtvis fOre pronomenet i samma sats, i en over- eller under
OIdnad sats, i narmast fOregaende mening eller tidigare: 

Gertruds brOI fOre slog henne som kassor (SAG 2:5 §4S). 

Men vad hander nar denna farutsattning inte rader, nar ett prono
men anvands fastan dess referent inte tidigare figurerat i det 
radande sammanhanget, ell er nar ett pronomen anvands da en per
son omtalas far allra fOrsta gangen i samtalssituationen som helhet? 
Betrakta nedanstaende exempel: 

1 Yid tiden for tryckningen av foreliggande bok ar dock avhandlingen fardigstalld 
(Oqvist 200S). 

2 Studien ar begransad till former som anvands fOr att referera till enskilda perso
ner. I det undersokta materialet innebar det singulara, animata former, dvs. 110n 
och llan med bojningsvarianter. Men hade t.ex. den anvants fOr att referera till 
en enskild person utanfor samtalet, och denna referens statt i initialposition, 
hade den alltsa inkluderats. Nar jag i fortsattningen hanvisar till 3:e personens 
personliga pronomen asyftar jag endast singulara animata former. 
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(1) We got him. 

01 P: ladies an g~ntlemen, 
02 (1 .3) we gQt 'im. 

Med detta yttrande inledde Paul Bremer, USA:s davarande civile 
stathallare i Irak, den presskonferens i Bagdad 14/122003 dar gri
pandet av Saddam Hussein tillkannagavs. Yttrandet fick direkt gen
svar i form av spridda applacter och tillrop fran de fOrsamlade mili
tarerna och journalisterna. Bremer fortsatte darefter med en mer 
formell redovisning av gripandet.3 

Notera pronomenet him pa den andra radeni Paul Bremer talar 
har av allt att doma om Saddam Hussein. Ahorarna, atminstone de 
som syn- och horbart reagerar, uppfattar denna referens. Men hur 
kommer det sig att denna typ av referens kan tolkas och fOrstas? 
Och vilket interaktionellt arbete utfors med valet av just denna refe
rensform i just detta sammanhang? 

Jag borjar med den fOrsta fragan. Alltsa, hur kommer det sig att 
pronomenet him kan tolkas och fOrstas, trots att det inte fOregatts 
av nagon annan, mer beskrivande och darmed identifierande refe
rensform? For det forsta var ju Husseins tre decennier langa diktatur 
ett av (de officiella) skalen till USA:s krig mot Irak. Det ror sig alltsa 
om en i sammanhanget hogst central gestalt. Och inte vilken 
gestalt som helst utan huvudfienden, antagonisten, till USA (och 
dess allierade), protagonisten. Det faktum att amerikanska styrkor 
utan resultat jagat Hussein i ett antal manader kan fOr det andra 
antas vara allman kannedom. Att presskonferensen skedde i Irak, 
Husseins hemland, kan vara en tredje omstandighet som fOrenklar 
tolkningen av him. En mojlig fjarde grund ar att det sakert ryktades 
om Husseins gripande innan den officiella presskonferensen agde 
rum. 

Men givetvis kunde Bremer valt att kalla Hussein for nagot annat 
- "Saddam", "Hussein", "The ace of spades", etc. - dessa omstandig
heter tvingar honom ju knappast att anvanda him. Bremer viiljer 
alltsa att anvanda denna referensform. Vilket interaktionellt arbete 
utfOrs da med denna referens? Genom att Bremer forstagangsrefere-

3 Transkriptionen och de 6vriga iakttagelserna grundas pa ett videoklipp av press
konferensen SOID i december 2003 fanns pa The Washington Posts webbplats 
<http://www.washingtonpost.com/wp-srv/mmedia/world/121403-1v.htm>. 
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rar till Hussein med ett pro nomen pa det har viset menar jag att han 
pa samma gang utnyttjar och manifesterar de omstandigheter som 
jag raknade upp som grund till att referensen fungerade. Det vill 
saga, Bremer utgar fran att alIa vet vem det ar han talar om och just 
darigenom gor han denna gemensamma kunskap galIande. Har
med manifesteras en samhorighet mellan deltagarna.4 Givetvis 
medverkar hela yttrandet och inte bara pronomenet him till detta. 
Genom att valja pronomenet we som subjektsform inkluderar Bre
mer sig sjalv i det aktiva subjektet, aven om han knappast deltog i 
sjalva gripandet, och valet av verbet got ar helt i linje med dettai det 
ar tillrackligt vagt for att mojliggora att Bremer sjalv saval som 
hugade ahorare inkluderas. We star for nagot annat och stOrre an de 
konkret handlande soldaterna. Till yttermera visso inkluderar det 
potentielIt aven deltagarna vid presskonferensen - och det stannar 
inte heller dar eftersom presskonferensen ju kablades ut over hela 
varlden. Bade valet av him for Saddam Hussein och we med denna 
vaga inklusiva syftning kan ses som forsok att innefatta och 
omsluta sa manga som mojligt med liknande bakgrundskunskaper 
och omvarldsuppfattning.5 

Syftet med denna studie ar att undersoka de interaktionella bety
delserna av fOrstagangsreferens med pronomen. Studien inkluderar 
bade sadana fall som i Hussein-exemplet, dar alltsa personen inte 
omtalats tidigare i samtalssituationen som helhet, och fall dar per
sonen visserligen introducerats tidigare i samtalet, men i en annan 
samtalssekvens. Vad detta sistnamnda innebar mer exakt kommer 
fOrhoppningsvis att klarna efter de tva foljande avsnitten. Studiens 
grundlaggande fragestallningar liknar de fragor jag stallde i sam
band med exempel (1) och lyder: i) hur bygger samtalsdeltagarna 
upp sekvensen for att utfOra och tolka denna typ av referens?i och 
ii) vilka konsekvenser tar detta referensval for interaktionen? Mate-

4 Jfr Schegloff (1996); mer om detta nedan. 
5 Det ar fOrstas inte heller uteslutet att Bremer dessutom medvetet fOrsakt skapa 

en s.k. soundbite. Att det de facto blev en sMan ar latt att konstatera. Det skulle 
dock fOra far langt att utreda detta har. Ett exempel fran svenska medier far 
racka. Exakt en manad efter tillkannagivandet av Husseins gripande diskutera
des dess fOljder i "Studio ett" i Sveriges Radios Pl. Programledaren inledde insla
get med att saga "Det ar nu exakt en manad sedan averste16jtnant Paul Bremer 
yttrade de redan bevingade orden [Paul Bremers yttrande spelas upp 1" . 
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rialet ar hamtat fran den gemensamma karnkorpus som projektet 
"Samtalssprakets grammatik" fOrfogar over. 6 

I nasta avsnitt redogor jag fOr tva tidigare samtalsstudier som 
varit viktiga utgangspunkter fOr min undersokning och darefter for
mulerar jag mina egna analyskriterier. Efter detta kommer sjalva 
analyserna. Uppsatsen avrundas med ett slutord. 

Tidigare samtalsstudier om personreferens 
I en tongivande artikel om personreferenspraktiker i samtal framha
ver Schegloff (1996) att det finns en relevant skillnad fOr samtalsdel
tag are mellan att bara referera och att gora nagot ut6ver att referera. 
Nar det galler det slags personreferens som jag undersoker har, refe
rens till personer utanfOr samtalet, framhaller Schegloff att det ar 
centralt att skilja mellan referensuttryckets form och dess position. 
For bade position och form anvander Schegloff termerna lokalt ini
tial ('locally initial') och lokalt fortsattande ('locally subsequent'). 
For position galler skillnaden mellan lokal initialposition, som ar 
det fOrsta tillfallet i en samtalssekvens dar en person omnamns, och 
lokal fortsattningsposition, som ar de fortsatta tillfallen i denna 
samtalssekvens da denna person omnamns. Vad gall er former ar 
fulla nominalfraser, inklusive egennamn, lokala initialformer 
('locally initial reference forms') medan personliga pronomen ar 
lokala fortsattningsformer ('locally subsequent reference forms'). 

Dessa tva olika former respektive positioner ger fyra mojliga kom
binationer. Genom att kombinera samma slags position och form -
initialposition med initialform respektive fortsattningsposition 
med fortsattningsform - astadkommer samtalsdeltagare enligt 
Schegloff bara referens. 7 Genom icke-overensstammelse ('mis
match') mellan form och position - fortsattningsform i initialposi
tion respektive initialform i fortsattningsposition - astadkommer 
deltagarna mer an att referera. Detta har jag tagit som utgangspunkt 

6 Se <http://www.tema.liu.se/tema-k/gris/material.html> fOr en beskrivning av 
materialet i karnkorpusen och transkriptionskonventionerna. De sistnamnda 
finns ocksa langst bak i denna volym. 

7 Som Schegloff (1996) sjalv papekar ar dock val av NP i initialposition aven det 
interaktionellt signifikant Ofr t.ex. Sacks 1972). 
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i foreliggande studie dar jag alltsa undersoker lokala fortsattnings
former (3:e personens personliga pronomen) i lokal initialposition. 

Schegloff (s. 451 ff.) diskuterar kortfattat kombinationen lokal 
fortsattningsform i lokal initialposition utifran tva anekdotiska 
exempel. Bagge handlar sa vitt jag fOrs tar om positioner som ar ini
tiala i samtalen som helhet och kan saIunda jamfOras med mitt 
exempel (1). Det ena exemplet ror dagen fOr mordet pa president 
Kennedy. Under denna dag kunde personer som inte var bekanta 
fraga varandra "Is he alive?" vilket enligt Schegloff blev ett uttryck 
fOr samhorighet. Det andra exemplet ar mer vardagligt: en person 
kommer tillbaka fran ett mOte dar hon/han traffat chefen for en dis
kussion om 16nefOrhojning och far fragan "So what did she say?" av 
sin partner. Den som fragar lyckas da enligt Schegloff fOrmedla att 
detta ar nagot som har funnits i hans/hennes tankari det skapas en 
kontinuitet mellan den aktuella samtalssituationen och en tidigare 
dar detta berorts. 

I en annan viktig, tidigare studie om personreferens undersoker 
Fox (1987) det basala strukturella monstret for referens till tredje 
person i engelska samtal. Fox sammanfattar detta monster i tre 
delar: 

1. The first mention of a referent in a sequence is done with a full NP. 
2. After the first mention of a referent, a pronoun is used to display an 

understanding of the sequence as not yet closed. 
3. A full NP is used to display an understanding of the preceding 

sequence containing other mentions of the same referent as closed 
(s. 18-19). 

Fox redogor fOr detta monster i detalj och redovisar iiven hur det 
fungerar i omgivningar med andra referenter i tredje person, dar 
hon jamfOr fall med referenter av olika respektive samma genus. 

Aven om Fox syften avsevart skiljer sig fran Schegloffs (1996) nio 
ar senare beskriver hon manga fall som motsvarar det som Schegloff 
kallar 'mismatches' - namligen 'first mentions', 'return pops' och 
'adjacency pair chains'. En av Fox viktigaste slutsatser ar att prono
minalisering i samband med atergang till tidigare - men inte ome
delbart fOregaende - yttrandepar (det Fox kallar 'return pops') gors 
i manga fIer olika situationer an vad som tidigare havdats i littera
turen. En annan av Fox slutsatser som ar viktig fOr min studie ar att 
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pronomen som anvands i 'return pops' tjanar till att astadkomma 
en fortsattning pa det yttrandepar som det aterknyts till. 

Summariskt sammanfattat ar samhorighet, kontinuitet och fort
sattning de sociala och kommunikativa skeenden som satts i sam
band med anvandning av 3:e personens personliga pronomen i 
lokal initialposition av Schegloff (1996) respektive Fox (1987). 

Mina analyskriterier 
Schegloff (1996) understryker det reflexiva i begreppet positioni det 
finns inget objektivt satt for samtalsdeltagare att bestamma vilken 
referensform de ska anvanda yid ett visst tillfalle, t.ex. nar de ska 
anvanda en lokal initialform igen i stallet fOr en lokal fortsattnings
form for en person som omnamnts tidigare. Yid min analys maste 
jag dock faststalla om en viss position ska raknas som en initial
eller fortsattningsposition - for att t.ex. kunna havda att en viss 
kombination av position och form ar icke-overensstammande 
maste jag ju utga fran att det antingen ar en initialposition eller en 
fortsattningsposition for att se vad deltagarna gor i denna position. 

Jag har givetvis raknat en position som en initialposition nar refe
renten omnamns for fOrsta gangen i samtalet.8 Jag har dock bara 
funnit ett tiotal fall dar pro nomen anvands i en sactan "global" ini
tialposition. Betydligt vanligare ar fall dar referenten namnts tidi
gare i samtalet, men dar det anda ror sig om en lokal initialposition 
eftersom det ar fOrsta gfmgen i den pagaende sekvensen som perso
nen omtalas. Detta ar avsevart mer komplicerat att avgora. Mina 
grundlaggande analyskriterier kan formuleras: Om det mellan en 
tur innehaIlande referens till en viss person och en senare tur som 
refererar till samma person fOrekommer a) nagot annat kommunika-

8 Vad galler telefonsamtal ar des sa enkla att avgransa i sig. Men manniskor orien
terar sig naturligtvis aven mot andra och stOrre enheter som t.ex. det fOrra tele
fonsamtalet, fOrra gangen de pratade om den enas dotter, alla de samtal de haft 
genom aren, de senaste gangerna de diskuterat golf, etc. Denna avgransnings
problematik blir annu svarare fOr analytikern vad galler samtal ansikte-mot
ansikte eftersom sactana inte later sig avgransas pa samma enkla satt. Dessutom 
ar de inte alltid ens il1spe/ade "fran borjan". Detta galler t.ex. Wallenberg-mate
rialet i exempel (3). 
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tivt projekt som b) far nagon konsekvens raknas en referensposition i 
den senare turen som initialposition.9 Med konsekvens menar jag 
har att lli:lgon samtalsdeltagare orienterar sig mot detta projekt, att 
det far nagon konsekvens i samtalet innan den andra referensen 
sker. lO 

En referensform som inte "passar" i sin position bor man som 
analytiker uppmarksamma - har sker eventuellt nagot interaktio
nellt signifikant. Det kan vara vart att papeka att de givetvis inte ar 
de end a instanser av personreferens som fortjanar samtalsanalyti
kerns uppmarksamhet. Det Schegloff (1996) visar ar att samtalsdel
tagare nyttjar kombinationen av referensform och -position som en 
resurs fOr komplex personreferensi darmed inte sagt att det ar den 
enda resursen. 

Pronomen yid forstagangsreferens i 
samtalet som helhet 
Pro nomen vid forstagangsreferens i samtalet som helhet ar som jag 
namnde en ovanlig fOreteelse i material et. Bland de tiotalet fallen 
har jag urskiljt tva underkategorier. I den ena underkategorin ar den 
omtalade personens identitet perifer, talaren gor inte ansprak pa 
lyssnarens kannedom om personen. Dessutom sa ar personens roll i 
samtalet sekundar - det ar personens funktion, inte hennes identitet 
som ar det viktiga. ll Det ror sig om en slags biperson ell er statist. Av 
utrymmesskal gar jag inte narmare in pa denna kategori har. 

Det exempel vi nu ska studera hor till den andra underkategorin 
och har menar jag att talaren gor gallande att saval hon sjalv som 

9 Begreppet kommunikativt projekt diskuteras och utvecklas av Linell (1998): "It 
denotes a sequence enacting the performance of a communicative task, and 
evaluates the sequence in terms of its meaning accomplished in and through 
action and interaction" (1998 s. 232). 

10 Jfr Schegloff (1992) om 'procedural consequentiality of contexts'. 
11 Dessa fallliknar det Fox (s. 68) kallar 'frame-evoked pronouns'. Dessa ar prono

men som anvands fOr det Fox kallar fOrstaomnamnanden ('first mentions') med 
vilket hon avser fOrsta gangen en person omnamns i samtalet. Fox menar att 
dessa tillh6r en klass av referenter som frammanas av en ram. Referenternas 
exakta identitet ar i dessa fall oviktig; mottagaren kan inte, och fOrvantas heller 
inte kunna, identifiera referenten men daremot klassen av referenter. 
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lyssnaren kanner (till) personen. Saddam Hussein-exemplet som jag 
inledde med var ocksa ett exempel pa denna kategori. Utdraget 
nedan ar ham tat fran ett telefonsamtal dar den uppringda personen 
talar om att samtalet spelas in. 

(2) De har Iyssnar hon inte pc'\. 
PTS72 

V: Viveka 
G: Gerda (den som ringt upp) 

01 V: pt .hh sa att de:, a nu b8.ndar ja de 
02 h(h)ar s(h)amt(h)aleth, 
03 G: ja ja Ha: (bla:: hehe du har prQvbanda= 
04 V: [ja~ hehehe kommer ja p~: har, 
05 G: =re) 
06 V: [a precis 
07 G: [men de har Ix:ssnar hon inte pa, >hon 
08 bara a intresserad av dom dar fQrsta 
09 sekgndrarna sen spolar hon vidare, hon 
1 0 sajer, de tar fOr lang tid a sitta a 
11 Ix:ssna pa alia samtal,< 
12 V: ja men hon [titt- hon tittar pa en del= 
13 G: [() 
14 V: =av de- resten Qcksa sa honL 
15 G: a: sgn sa kommer hon no borja gQra d[e,= 
16 V: [a: 
17 G: =eventuellt, 
18 V: precis 
19 G: nar hon: eh: har kommit I.i!ngre da: i 
20 sina: <undersokninga[r>, 
21 V: [precis, [ja de= 
22 G: [.hja 
23 V: =galler att man tanker efter va man 
24 s.i!jer, hehe [hehehe.h 
25 G: [ja de- de glommer man bQrt 
26 vet[t:u, 
27 V: [a: vettu man gQr de, 
28 G: a: 

Utdraget borjar med att Viveka talar om att hon spelar in det paga
ende samtalet. Eftersom Gerda ar den som fOreslagit for forskaren 
som samlade in materialet att ta kontakt med Viveka och hennes 

12 Transkriberat av Kristina Musslinder, reviderat av mig pa vissa punkter. 
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familj, ar det mycket mojligt att Gerda redan vet om detta. Men 
Vivekas tillkannagivande gors ungefar fern minuter in i samtalet. 
Det fOregaende samtalet har mestadels bestatt av att Viveka atergett 
ett BVC-besok hon nyligen gjort med sin son. Denna berattelse 
innehaller ett antal klagomaIssekvenser (framst av Viveka men aven 
av Gerda) dar olika personer ingar. Att samtalet spelas in kan alltsa 
vara kansligt. 

Vivekas tillkannagivande gors pa ett formellt direkt satt; det fOre
gas inte av nagon introduktion eller nagra tvekmarkorer. Viveka 
skrattar dock mot slutet av turen vilket kan ses som ett satt att ton a 
ner nyheten. Genom att gora sitt tillkannagivande pa detta direkta 
satt gor Viveka ansprak pa hennes och Gerdas gemensamma kun
skap om dessa inspelningar. 

Gerda bekrattar att detta verkligen ar gem ens am kunskap och 
hon pavisar ocksa sin egen kunskap om inspelningarna (rad 3 och 
5).13 I sin bekrattelse behandlar Gerda Vivekas meddelande som en 
nyhet men som en odramatisk nyhet: hon sager ja tre ganger efter 
varandra vilket signalerar att hon (mer an) forstatt; hon sager blii 
vilket (som ett barnsligt uttryck fOr ogillande) £ar betraktas som 
skamtsamt. Dessutom skrattar hon.14 Efter Gerdas tva forsta ja kom
mer Viveka in i overlapp med ja, skratt, och ett tillagg (rad 4). I detta 
tillagg havdar Viveka att hon just kommit pa att hon spelar in sam
talet vilket implicerar att hon inte undanholl detta avsiktligt; ett 
satt fOr Viveka att gora sig sjalv mindre ansvarig. 

Darefter bekrattar Viveka Gerdas yttrande pa rad 3 och 5 samti
digt som Gerda kommer in pa nytt. Gerda anvander har referensfor
men hon. Den ingar i en sekvens pa rad 7-11 dar Gerda visar att hon 
kanner till omstandigheter kring inspelningarna. Genom att saga 

13 Jfr Schegloff (1979 s. 42 f.) om att gora ansprak pa igenkanning i telefonsamtal 
('claiming in recognition sequences') och Lerner (1992) om att demol1strera 
gemensam kunskap i 'assisted storytelling'. 

14 Att Gerda darefter i sin pafOljande fraga valjer ordet provbanda skulle kunna vara 
ett satt att tona ned det kansliga med inspelningen: att gora nagot pa prov ar 
rimligen mindre laddat an att gora det "pa riktigt". Det ar emellertid inte klart 
om Gerda med provbanda refererar till inspelningen av det pagaende samtalet, 
hon kan aven referera till Vivekas inspelningar overhuvudtaget. Trots svarighet 
att entydigt tolka Gerdas ord eftersom Viveka overlappar uppfattar jag ett gan
ska starkt tryck pa just provbanda. Detta gor att jag lutar at att Gerda syftar pa 
den pagaende inspelningen. 
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att "hon", dvs. forskaren, "inte lyssnar pa det har" men bara pa bar
jan av samtalen framhaller Gerda specifika kunskaper om inspel
ningarna som tonar ned det kansliga i att deras samtal spelas in. 
Referensformen hon ar en viktig del av denna kommunikativa 
handling. Att anvanda denna form ar ett av Gerdas satt att visa sin 
kunskap, men det ar framfOrallt ett satt far henne att havda sin och 
Vivekas gemensamma kunskap. Darmed manifesteras samharighet 
Gerda och Viveka emellan. Referensen anvands har som en resurs i 
hanterandet av den kansliga situation som uppkommit i samtalet. 

Med referensformen hon omnamns denna referent (forskaren) fOr 
fOrsta gangen i samtalet. Naturligtvis sker inte referensen i ett se
kventiellt vakuum: Vivekas tillkannagivande (och de darpa fOljande 
turerna) tjanar som tolkningsram. Men denna lokala tolkningsram 
ar inte tillracklig. 15 Far att fungera ar refer ens en dessutom a ena 
sidan beroende av samtalsdeltagarnas gemensamma kunskaper, a 
andra sidan bidrar den till att gara dessa gemensamma kunskaper 
gallande. 

Pronomen yid forstagangsreferens i den 
pagaende sekvensen 
I de fall dar pro nomen anvands som fOrstagangsreferens i den paga
ende sekvensen har jag ocksa urskiljt tva underkategorier. Det som 
skiljer dessa at ar sekventiella faktorer. I den fOrsta underkategorin 
utformar samtalsdeltagaren sin tur som en fortsattning pa en tidi
gare tur, sin egen eller nagon annans, dar referenten ifraga 
omnamndes. Genom att knyta turen ifraga till en (inte omedelbart 
faregaende) tidigare tur, hoppar samtalsdeltagaren ocksa aver andra 
yttranden.16 De fall som Fox (1987) kallar 'return pops' skulle inga i 
det jag kallar kategori 2 a). Som Fox (s. 31 ft.) visar ar pronomen ofta 

15 Det ar Viveka som star fOr den lokala tolkningsramen da hon talar om att sam
talet spelas in och som ar ansvarig fOr inspelningen, medan det ar Gerda som 
anvander referensformen hon. I samtliga fall av 'frame evoked pronouns' som 
Fox redogor fOr liksom i de liknande fall jag funnit ar det daremot den som 
kommit med tolkningsramen som forst anvander referensformen. 
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inte det end a medlet som anvands fOr att astadkomma denna ater
knytning: speciella tekniker anvands av samtalsdeltagarna fOr att 
indikera att yttrandet ifraga knyter an till ett overordnat yttrande
par. Repetition av ord som anvants i den tidigare sekvensen ar 
enligt Fox den vanligaste tekniken (ibid.). 

I den andra underkategorin knyter samtalsdeltagaren inte an till 
en specifik tidigare tur dar referenten ifraga omtalats. Den resulte
rande kontinuiteten blir mer obestamd, global och inte en fortsatt
ning pa en viss tur. Mina analyser hitintills visar att dessa slags refe
renser antingen ingar i storskaliga kommunikativa projekt som 
exempelvis berattelser ell er ar del av langa sekvenser som har en 
viss person som en slags genomgaende topik. Av utrymmesskal 
visar jag inte nagot exempel pa denna kategori utan begransar mig 
till den forsta underkategorin. 

Exemplet som foljer ar fran ett flerpersonssamtal dar familjen 
Wallenberg samtalar, ater mellanmal och forbereder middagen. 
Familjen bestar av mamma, pappa, tre dottrar och en son. I utdra
get ar modern Ulla, aldsta dottern Sofie, yngsta dottern Karin samt 
sonen Viking narvarande. I min analys av exemplet kommer jag att 
fokusera pa ett sarskilt kommunikativt projekt. Fbljande omstan
digheter, som inte gar att utlasa direkt ur detta exempel, ar viktiga 
att kanna till: familjens yngsta dotter, Karin, har varit i skolan for 
allra forsta gangen, tillsammans med mamma Ulla. Sofie, den aldsta 
dottern, och Viking har nyss kommit hem fran den forsta skoldagen 
efter sommarlovet. Sofie har borjat sista aret pa gymnasiet medan 
Viking borjat fOrsta aret pa gymnasiet och darmed i en ny skola. 
Han gar nu i samma skola som Sofie, och pa samma program. Mel
landottern Pia, som vantas hem snart, har borjat fOrsta aret pa hog
stadiet, ocksa hon i en ny skola. Tre av de fyra barnen har alltsa bor
jat i en ny skola pa inspelningsdagen. 

Det ar Ulla som driver det aktuella kommunikativa projektet. 
Hon vill hora en sammanhiingande beriittelse om Vikings forsta dag 
pa gymnasiet. Dessutom ska hans berattelse vara avslutad nar mel-

16 Det jag menar med att "hoppa over" kan jamfOras med det Sacks (1971) kallar 
'skip-connecting'. En viktig skillnad ar avstanden som "hoppas over" - som 
framgar av exempel (2) kan dessa vara ratt rejala i mitt material medan avstan
den ar korta i de exempel Sacks tar upp. En annan skillnad ar att jag - aterigen 
i motsats till de fall Sacks visar - funnit att det yttrande som skapar overhopp
ningen inte behover handla om samma sak som det som hoppas over. 
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landottern Pia kommer hem sa att Ulla da kan agna sin uppmark
samhet at henne, som ju ocksa borjat i en ny skolaY Aven om det 
alltsa ar Ulla som ar den som driver projektet ar naturligtvis Vikings 
samarbete avgorande eftersom det ar han som ska sta for berattel
sen. 18 Eftersom andra personer ar narvarande och aktivt deltar i 
interaktionen ar det kommunikativa projektet emellertid nagot 
som involverar inte bara Ulla och Viking utan samtliga deltagare. 
Ett exempel pa att en annan deltagare orienterar sig mat projektet 
ar nar Softe sager till Ulla att eftersom Viking ar sa otrevlig (han har 
avbrutit sin berattelse och gatt ut ur koket efter att ha avgett en sar
kastisk kommentar till Ullas och vaninnan Christinas samtal) sa 
kan val hon lika garna prata om sitt (skol)schema: (4:09) "mamma 
Viking e sa himla otrevli sa ja kan lika garna beratta ( ) mitt 
schema mamma". Softe forklarar varfor hon borde fa prata, en 
motivering som ar baserad pa Vikings pastactda beteende. Softe visar 
sin medvetenhet om projektet genom att avge denna fOrklaring 
som skal till att hon ska fa talutrymme. 

Exemplet bestar av tva utdrag fran tva olika tidpunkter i samtalet. 
Det forsta utdraget borjar ca 9 minuter in i inspelningen, det andra 
ca 29 minuter in i inspelningen. Narvarande ar mamman Ulla, samt 
barnen Softe, Karin och Viking. I det forsta utdraget ar dessutom 
Christina, en kompis till Ulla, och hennes dotter Ingrid narvarande. 

17 Det finns en mangd yttranden i detta samtal som tydligt pavisar detta projekts 
1'ealitet fOr samtalsdeltagama, inklusive kommentare1' av Ulla dar hon explicit 
papeka1' att det ar detta hon a1' ute efte1'. Detta kommunikativa projekt genom
sY1'a1' stora dela1' av samtalet som helhet. Att det pa det har viset finns en slags 
agenda i samtalet f01'knippas oftast med institutionella samtal, och jag tycker 
darfOr att det ar viktigt att uppmarksamma dess existens i ett familjesamtal som 
detta. 

18 lfr Linell (1998 s. 219- 220) som framhaller att en samtalsdeltagare givetvis inte 
kan utf01'a ett kommunikativt projekt pa egen hand, oberoende av andra sam
talsdeltagares handlingar och orienteringari kommunikativa projekt iit' gemen
samma prestationer. Det innebar dock inte att de inblandade partema utf6r 
samma saker, har samma deltagarroller inom ett visst projekti i stallet ar det 
vanligt att kommunikativa projekt ar komplementara elle1' asymmetliska i detta 
avseende. 
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(3) Ta nu aliting frim borjan. 
Ur G. Wal/enbergl9 
U: UI/a Wal/enberg, mamman 
S: Sofie Wal/enberg, aldsta dottern 
V: Viking Wal/enberg, sonen 
K: Karin Wal/enberg, yngsta dottern 
C: Christina, kompis till UI/a 

Utdrag 1. 09.15 in i inspelningen 

01 U: [ti]tt~ ((kommer in i koket med svamp som hon visar» 
02 C: a: vicka fin[a] 
03 K: [WOOOoo 
04 U: [dom ska vi ata [(xxxxx sopparna) 
05 V: [a sen hade vi upp(e)- [nar vi kom= 
06 K: [(xxxx) 
07 V: =dit da hade vi upprop a sa s~ han (0.8) ((skrammel» alia n~m[n] 
08 U: [ja tror att 
09 de ra [cker (sa) x ((star yid spisen, tittar pa svampen» 

[(momomomo) 
[(ah vicken sot) ((star yid spisen, tittar pa svampen» 

.hh [(fa ja-) ~]ka ru [tschelkanA~: ] 
[p a : e h] [som gick est~t ] 

m[m: 
[a sa s]a han vf!1 [kommen ti alia] xx. 

[xxxx ] 

10 K: 
11 C: 
12 K: 
13 V: 
14 U: 
15 V: 
16 7: 
17 U: va re i: P~ters. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

V: a: ((fnyser/snorvlar» 
U: aa~ 

(0.4) 
U: a s[a titta han pa dej] sf!rskilt [ja dej har man ju] hort talas om 
V: [e f t e r (varje) ] 
K7 ((Ijud» 

(0.5) 
V: nae de s [a han 
U: [som (nan/dom) [sa ti Sofie] nar alia vanta pa henne= 

19 Transkriberat av Karin Ridell, reviderat av mig pa vissa punkter. 
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Utdrag 2. Ca 20 minuter senare, 29.10 in i inspelningen 

28 U: Viki:ngL= 
29 ?: =phhhu= 
30 V: =a. 
31 (1.0) 
32 U: 
33 

ex:.!!kt- ta nu allting fran bQrjan bortsett fran 

34 
>den dar< promen.!!den. tna:r nu klockan va ,glva 
ell er va hon nu va va- da hal [sa han er v£i:lkomna= 

[kva:rt i: 
=.hh a da va de .!!I [la ettor. 

35 V: 
36 U: 
37 K: 
38 V: 

rho: hoc: (.) h [00 ((smasjunger)) 
[.ha:: 

(0.6) 
V: [alia <estetett:er>, 
S: [h.!!lv elva. 

(0.2) 
U: j.!!.;. a [sen-

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

V: [SOFIE DE VA:'NTE HA LV 
U: 

[ELVA FOR DE VA JU= 
[sch-

29 rader utelamnade (= 20 sekunder) dar S och V gralar. 

46 U: hon har erkant [sitt misstag. [VikingL 
47 K: [Sofie:L [oj >ojojoj [oj< 
48 U: [och 
49 s,g:n. (.) va gjorde ni s,gn da nar han hade 
50 v£il [komnat e:[rL 
51 K: [dra i td,gnt 
52 S: [assa du e sa o[tre~vli tsamtidit 
53 K: [eh 
54 S: [Viking sa man blir ba [I,gssen (av de) 
55 K: [eh 
56 U: [sch:: [a men KAN JA FA 

I det forsta utdraget i exemplet, ca 9 minuter in i inspelningen, 
berattar Vildng om uppropet och introduktionen i skolan (rad 5, 7, 
13 och 15). Detta ar inte fOrsta gi'mgen Viking berattar om (delar av) 
sin skoldagi det har han gjort tre ganger tidigare i inspelningen (den 
fOrsta gangen ca 2 minuter in i inspelningen, den andra gangen ca 
4 minuter och den tredje gangen ca 6 minuter in i inspelningen). 
Vid tva av dessa tillfallen uppmanades han av Ulla att gora det. 

Referensformen han som Viking anvander pa rad 7 syftar pa en 
studierektor vid namn Peters som omtalats en gang tidigare i sam-
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talet.2o Viking anvander han igen pa rad 15 i sin fortsattning pa 
berattelsen. Efter denna andra referens stall er Ulla en klargorande 
fraga om referenten: "va re Peters." (rad 17). Viking bekrattar detta 
med "a:" pa rad 18. Efter en paus fortsatter Ulla genom att skamt
samt foresla vad som hande darpa under Vikings upprop och hon 
anvander dar han (som nu star i fortsattningsposition) som refe
rensform. 

Mellan utdrag loch 2 forflyter 20 minuter. Viking fortsatter inte 
sin berattelse under den tiden och han uppmanas inte heller att 
gora det. 

Ulla har som namnts flera ganger tidigare - i samtalet som fOregar 
utdrag 1 - forsokt fa Viking att beratta sammanhangande om sin 
skoldag. Som jag ocksa namnde berattade Viking flera ganger om 
delar av sin skoldag, bade pa sitt eget och Ullas initiativ. Pa rad 28 
och framat i utdrag 2 forsaker sa Ulla ater fa Viking att beratta om 
skoldagen. Hon repeterar har delar av det Viking sa i sin berattelse 
20 minuter tidigare. Det som handlar om promenaden och tid
punkten ar fran en annu tidigare berattelse men pa rad 34 och 36 
kommer repetitionen av en del av det Viking sa i utdrag 1. Pa rad 34 
anvander Ulla referensformen han. Den sista delen av Vikings berat
telse pa rad 15 var: "a sa sa han valkommen ti alla". Pa rad 34 sager 
Ulla: "da halsa han er valkomna". Hon utformar sin tur som en fort
sattning pa Vikings tidigare berattelse och knyter darmed tillbaka 
till den. Anvandningen av en lokal fortsattningsform i lokal initial
position ar en del av detta. Som vi sett ar lexikal repetition ocksa en 
del av detta, ett monster som pavisades av Fox (1987). 

Viking reparerar Ullas tidsangivelse (rad 35). Pa rad 38 svarar han 
bekraftande pa ett annat pastaende av henne (fran rad 36) men 
efter en paus reparerar han aven detta (rad 40). Viking samarbetar 
alltsa med Ullas kommunikativa projekt genom att han reparerar 
delar av hennes pastaenden. 

bverlappande med Vikings reparation pa rad 40 reparerar Sofie i 
sin tur Vikings tidsangivelse pa rad 35 (som ju var en reparation av 
det Ulla sa). Efter en kort paus fortsatter Ulla (rad 43) men Viking 

20 Denna forekomst ar ocksa en lokal fortsattningsform i lokal initialposition men 
jag gar inte narmare in pa den eftersom mitt fokus i denna uppsats ar pa refe
rensfOrekomsten i utdrag 2. Referenserna till Peters i utdrag 1 tar jag upp enbart 
eftersom Ulla aterknyter till dessa i utdrag 2. 
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svarar pa Sofies reparation i ovedapp med detta (rad 44). Detta visar 
sig bli borjan pa ett gr~il mellan Viking och Sofie om vem av dem 
som vet den ratta tiden. 

Resten av gralet har jag utelamnat av utrymmesskal och nar 
utdraget tar vid igen, 20 sekunder senare, fOrsaker Ulla att avsluta 
gralet. Pa rad 48-50 fortsatter hon sitt kommunikativa projekt att fa 
Viking att beratta om sin skoldag. Forst repeterar hon nastan precis 
det hon sa pa rad 43 (rad 43: ja2 a sen; rad 48-49: och s£:n.). Darefter 
fragar hon Viking vad de gjorde "nar han hade valkomnat er", dvs. 
Ulla repeterar vad hon sjalv sa pa rad 34 - vilket i sin tur var en repe
tition av det Viking sa pa rad 15 - och aterigen gor hon det till en 
bakgrund fOr Viking att fortsatta fran. Referensformen han anvands 
pa rad 49. Vi ser att lexikal repetition ater samverkar med en lokal 
fortsattningsform i lokal initialposition. 

Precis som Ulla tidigare i utdraget utformade sina turer som en 
fortsattning pa Vikings berattelse sa utformar hon sin tur pa rad 49-
50 som en fortsattning pa sina egna och Vikings tidigare turer. 
Genom att gora det hoppar Ulla over gralsekvensen och aterknyter 
till sitt kommunikativa projekt. I detta fall ar alltsa referensen en del 
av Ullas satt att ateruppta ett kommunikativt projekt. 21 

lnte hell er i detta exempel befinner sig de pronominella referen
serna i ett sekventiellt vakuum. Ulla skapar kontinuitet mellan 
Vikings berattande och sina egna uppmaningar till honom att fort
satta beratta 20 minuter senare genom att exploatera den gem en
samma kunskap som Viking (genom att beratta om uppropet och 
introduktionen i skolan) da etablerade. Ulla skapar alltsa en kontext 
fOr referensformen han genom att pa detta vis utnyttja gemensam 
kunskap. 

Pa ett lokalt plan samexisterar referenserna med lexikal repeti
tion, ett monster pavisat av Fox (1987). Lexikala element som 

21 Jefferson (1972) argumenterar fOr att skilja mellan att fortsatta och att ateruppta 
nagot som av nagon anledning avbrutits. Skillnaden ligger enkelt uttryckt i att 
samtalsdeltagare yid fortsattning behandlar vidtagandet som nagot oproblema
tiskt medan de yid aterupptagande gor nagot sarskilt interaktionellt. Mazeland 
& Huiskes (2001) visar exempel pa att samtalsdeltagare yid aterupptagande inte 
bara levererar nasta del av en berattelse - vilket sker yid fortsattning - utan ater
anvander den del som fOregick "avbrottet" som en struktur att fortsatta utifran 
(2001 s. 146-147). Detta har uppenbarligen valdigt mycket gemensamt med vad 
som hander i exempel (3). I Mazelands & Huiskes fall anvands dock inte person
referensformer. 
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anvandes av Viking repeterades av Ulla 20 minuter senare, och ater 
av henne sjalv, nagra minuter senare. Pa ett globalt plan ingar refe
renserna i ett kommunikativt projekt som drivs av Ulla och som de 
andra deltagarna ocksa orienterar sig mot. 

Slutord 
Pro nomen ar ord som ar maximalt beroende av kontexten. Som jag 
fOrsokt visa anvands 3:e personens personliga pronomen i lokal ini
tialposition som en resurs i samtal for att utnyttja gemensam kun
skap i skapandet av denna kontext. Detta anvands i sin tur som 
resurs i kommunikativa projekt som pa olika satt har att gora med 
kontinuitet och samhorighet. Beskrivningen av lokala fortsatt
ningsformer i lokal initialposition sasom bidragande till fortsatt
ning av Fox (1987) och till kontinuitet och samhorighet av Scheg
loff (1996) stammer alltsa aven for de svenska fall som jag 
undersokt. 

Valet av en viss referensform i en viss position kan mycket val 
vara ett resultat av praktiker och val som ar grundade i annat an 
referens (Schegloff 1996, t.ex. fotnot 9). Detta menar jag kan appli
ceras pa de fall som jag undersokt i denna uppsats: personreferen
sen ar inte det centrala fOr deltagarna. Det viktiga fOr denna praktik 
ar i stall et de mojligheter den ger samtalsdeltagarna att utnyttja 
gemensam kunskap fOr att skapa kontinuitet respektive samhorig
het. 
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Sma ord som f6randrar 
varlden 
Om nagra anvandningar av responspartiklar 
i svenska samtal 

Gustav Bockgard 

Inom den under senare tid framvuxna interaktionella lingvistiken stu
deras sambanden mellan interaktionella och sprakliga strukturer (se 
t.ex. Ford & Wagner 1996, Ochs, Schegloff & Thompson 1996, Sel
ting & Couper-Kuhlen 2001, Steensig 2001 samt Ford, Fox & 
Thompson 2002).1 Man undersoker dels hur lingvistiska fenomen 
anvands i olika samtalssituationer och vilka funktioner de da har, 
dels hur sociala fenomen och praktiker som turtagning, prefer ens
struktur och pagaende aktivitet utformar ell er paverkar den sprak
liga uppbyggnaden av turer och sekvenser. Detta kapitel utgor ett 
bidrag till denna forskningsinriktning, da har diskuteras hur en 
spraklig resurs, en responspartikel, fungerar i nagra olika samtals
situationer. Dessa situationer har en sak gemensamt, namligen att 
tva personer tillsammans producerar en syntaktisk enhet. Kapitlet 
belyser ocksa, ur ett kontrastivt perspektiv, hur en samkonstruerad 
enhet kan anvandas som en deltagarresurs aven da den saknar 
responspartikel. 

Tva eller flera deltagare i ett samtal samkonstruerar tamligen ofta 
en syntaktisk enhet. Dessa samtalssekvenser har kartlagts av en rad 
forskare, bland annat ur sociologiska, diskursanalytiska och gram
matiska perspektiv (se t.ex. Lerner 1987, 1996, Green-Vanttinen 

1 Denna text Himnades till antologins redaktOrer i augusti 2002. I anslutning till 
insiktsfulla kommentarer frim Jan Anward har texten genomgatt en smarre 
bearbetning i samband med publiceringen. Jag vill aven tacka Anna Lindstrom 
fOr vardefulla kommentarer till en tidig version av denna text. 
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1998, Bockgard 2000, 2001, Szczepek 2000, Gramkow Andersen 
2001). Jag kommer i denna text att haIla mig till enheter producerade 
av tva talare, dar den f6rsta talaren benamns "A" och den andra "B". 

Det ar rimligt att man yid en beskrivning av samkonstruktioner 
till stor del fokuserar pa B eftersom det egentligen ar hon som sam
konstruerar, i den meningen att det ar hennes agerande (eventuella 
produktion av en syntaktisk enhets slutdel) som bestammer om det 
ska uppsta en samkonstruktion eller ej. Naturligtvis spelar ocksa A 
en mycket viktig roll i sammanhanget - hennes agerande kan g6ra 
det mer eller mindre latt fOr B att avsluta enheten, saval ur ett soci
alt som ur ett grammatiskt perspektiv (Lerner 1991, 1996, Ferrara 
1992, Linell 2005; se ocksa analysen av utdrag 12 nedan) - men 
samtidigt finns alltid m6jligheten fOr B att avsta fran att bygga pa 
den syntaktiska enheten, oberoende av hur "upplagt" laget ar. Av 
detta skfil valjer jag att definiera och kategorisera fenomenet med 
utgangspunkt i B:s agerande. Jag valjer vidare att kategorisera uti
fran formella kriterier; detta ger oss de tva huvudtyperna av sam
konstruktion, ifyllnad och tillagg: 

1. Ifyllnad, varmed avses att B fyller i en enhet som A har b6rjat pro
ducera, vilken ar syntaktiskt ofullstandig da B borjar prata. I utdrag 
(1) haIler A pa att beskriva en man fOr C, som inte kanner mannen 
i fraga. 2 A:s del av enheten ar markerad med "a---t" och B:s med 
"b---t". 

(1) Sainf2:15 [14.21.22]. 

01 A: han e mgdlem a ja hE! honom som (minna), 
02 [.hh 
03 c: [O(a na: [:)". 

a-7 04 A: [och hE!n (.) <hE!n=eh bo:r (.) 
a-705 
b-706 B: 

07 A: 
08 
09 A: 

i:eh:> 
°gamla [ stati.Qnsoh [uset. ] 

[«knarrljud» [gamla] eh (.) statiQn, 
(0.4) 
.h ja:: «knarrande» (0.2) j~ttefint, 

2 Materialet till denna artikel be star av institutionella och icke-institutionella 
samtal insamlade inom projekten Lakarens och lekmannens begreppsvarldar (se 
Melander Marttala 1995), Samtal, aldrande och identitet (se Eriksson 2001) samt 
Samtalssprakets grammatik (se Nordberg m.fl. 1999). For transkriptionskonven
tioner se bakparmens insida. 
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Har ar A inte fardig med sin syntaktiska enhet (sats) da B borjar 
prata pa rad 6. Sett ur ett renodlat sprakstrukturellt perspektiv kom
pletterar B den ofullstandiga enheten. Om man vill ha ett mer del
tagarnara, interaktivt och funktionellt perspektiv som tar fasta 
ocksa pa A:s agerande kan man daremot saga att B tillhandahaller 
ett forslag till avslutning av denna enhet, och att A fastslar detta fOr
slag (med en latt modifiering av sprakformen) genom sitt agerande 
pa rad 7. I fOreliggande text har jag dock stOne nytta av det forst
namnda perspektivet, med tanke pa att jag ar intresserad av alIa 
sekvenser dar en syntaktisk enhet samkonstrueras. Da jag i fortsatt
ningen talar om en samkonstruerad enhet utgar jag darfOr fran en 
tamligen abstrakt definition som inte tar hansyn till huruvida den 
syntaktiska fortsattning av enheten som B erbjuder blir accepter ad 
eller ej av A. Vidare inkluderar jag sekvenser dar A, sasom i utdrag 
(I), har en egen avslutning av den syntaktiska enheten i (delvis) 
overlappning med B. Jag inkluderar dessutom sekvenser dar B i sam
band med sitt slutfOrande av den syntaktiska enheten byter ut ett 
personligt pronomen pa ett satt som speglar hennes relation till det 
som omtalas - t.ex. kan A:s du omvandlas till ja av B (som i utdrag 
(2) nedan). Samma inkluderande synsatt galler naturligtvis for den 
andra huvudkategorin. 

2. Tilliigg, varmed avses att B fogar en syntaktisk fortsattning till en 
enhet som A har fOrt till en mojlig syntaktisk slutpunkt. En replik 
som har forts till en mojlig syntaktisk slutpunkt kannetecknas av 
att en fortsattning av den aktuella syntagmen ar fullt mojlig att till
foga, men fortsattningen ar inte projicerad, dvs. ej forvantad (se 
Auer 1996; fOr en nagot annorlunda anvandning av termen mojlig 
syntaktisk slutpunkt, se Ford & Thompson 1996, Lindstrom 1999). 
Ett tillagg till en potentiellt fullstandig enhet aterfinns i utdrag (2), 
som ar ham tat fran ett mote mellan en gravid kvinna (B) och en 
barnmorska (A). 

Pa rad 8-9 stall er barnmorskan en fraga till den gravida kvinnan, 
i form av en komplett syntaktisk enhet (sats). Turen ar ocksa prag
matiskt avslutad - den utgor en fullstandig (potentiellt avslutad) 
handling i sin kontext (jfr Ford & Thompson 1996, Lindstrom 
1999). Pa rad 10 producerar B en underordnad sats som ansluter 
sig till den syntaktiska strukturen i A:s tur, alltsa ett syntaktiskt till
lagg. 
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(2) LTemaK:Bu3:3a [10.42]. 

01 A: .hhh e::h da ska vi sg. (1.3) kommer 
02 ja a ta eh nara prQver pa dej ida? 
03 B: imhm 
04 A: o.hho roda hund? (0.7) [pl-
05 B: [de: ja, 
06 (0.3) har ja haft tva g~nger e 
07 vaccinerad ocksa,= 

a-7 08 A: =mm har du nat (.) la::pp pa de hemma i 
a-7 09 dina: (.) pa~pperL 
b-7 10 B: att ja e v.i!,;,ccineradL 

Att uppdela alIa samkonstruktioner i kategorierna ifyllnad och till
lagg innebar att jag ger en nagot fOrenklad bild av verkligheten, med 
tanke pa att gransen mellan de bacta kategorierna ar ytterst svardra
gen (Bockgard 2001). Jag kommer dock inte alltid (men for det 
mesta) att ha sa stor anledning att skilja mellan ifyllnader och tillagg. 
Darfor anvander jag i manga fall samlingstermen andradrag. Den fOr
sta delen av samkonstruktionen, alltsa A:s bidrag, kallas fOrstadrag. 

Det som narmare bestamt diskuteras i denna text ar hur en 
responspartikel fungerar i B:s ifyllande och tillaggande repliker. Par
tikeln ska saIedes forekomma i samma tur som de element som 
utgor sjalva den syntaktiska fortsattningen av A:s forstadrag. Nar 
det galler att avgora vad som ar "samma tur" ar jag tamligen gene
ros, men avstar i denna text att beskriva vad detta innebar narmare 
an att responspartikeln ska befinna sig mycket nara den syntaktiska 
fortsattningen i tiden. Nedan beskriver jag hur dessa partiklar 
anvands av samtalsdeltagare fOr att utfOra olika sociala handlingar, 
samt vilka samtalssituationer som gor ett sprakligt element av 
denna typ relevant. Uttryckt pa ett annat satt diskuterar jag partik
larnas dubbla kontextualitet (Heritage 1984 s. 242), dvs. deras kon
textfOrnyande och kontextberoende egenskaper. 

Da jag anvander termen responspartikel foljer jag Sorjonen (2001). 
Termen syftar pa smaord som kan bilda en egen (pragmatiskt full
standig) tur och som typiskt fungerar responderande pa nagot i den 
interaktion som fOregar dem, alltsa ord av typen ja, a, jo, nej och ne; 
jag inkluderar aven den "dubbelpartikel" (ja: jo) som aterfinns i min 
korpus (se utdrag (11». 

En viktig metod som jag anvander fOr att komma at responsparti
kelns funktion i ett andradrag ar att jag jamfOr samkonstruktions-
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sekvenser dar en sadan forekommer med likartade sekvenser dar en 
sactan saknas. Jag har saledes studerat och jamfOrt f61jande tre typer 
av andradrag:3 

a) Rent andradrag, varmed avses att responspartiklar saknas (se 
utdrag (1) och (2) ovan). 

b) Partikelinlett andradrag, varmed avses att sjalva fortsattningen av 
A:s syntaktiska struktur foregas av en responspartikel, sasom i 
foljande samtalsutdrag (som diskuteras narmare nedan sasom 
utdrag (10)): 

(3) GIC16634:1 . 

01 B: 
02 

a~ 03 A: 
b~ 04 B: 

05 A: 

. hh ja de va tv! fron a da >hade han 
spottat gt dom igen< ocksa, hh ((andfadd)) 
tv! fronl= 
=ja (.) oh [som han spottat gt. 

[ja:, 

Har samkonstrueras nominalfrasen tva {ran som han spottat ut. Dock 
foregas det efterstallda attributet, alltsa B:s bidrag till enheten, avett 
ja (samt ett oh som kanske uttrycker nagon form av tvekan). 

c) Partikelavslutat andradrag, varmed avses att sjalva fortsattningen 
av A:s syntaktiska struktur f61js av en responspartikel, sasom i 
f61jande samtalsutdrag: 

(4) LTemaK:A:51 :2c [5.45]. 

01 A: 
02 

a~ 03 
b~ 04 B: 

enligt mln uppfattning e det da norr: 
(.) na (.) norm~la att man ligger kv~r 
i: i [hogerfilen,] 

[s~mma °fil] jao. 

Har samkonstrueras en flersatsig syntagm. B fogar dock ett ja till 
denna syntaktiska struktur. 

Sammantaget ger detta att vi har sex olika undergrupper av sam
konstruktioner: la, 1b, 1c, 2a, 2b och 2c.4 

3 En responspartikel ar i mitt material aldrig plaeerad inuti sjalva den syntaktiska 
fortsattningen. 

4 HarutOver har vi ett antal andradrag som bade inleds oeh avslutas med partikeli 
dessa kan vi kalla lb+e samt 2b+c. Indelat i de olika kategorierna baserar sig denna 
artikel pa fi:iljande antal sekvenser: lb = 19, le = 34, lb+e = 4, 2b = 8, 2e = 7, 2b+e 
= 3i jag har vidare tillgang till cirka 450 rena andradelar (la oeh 2a). (Att jag 
anvander en ungefarlig antalsangivelse ar bland annat en fi:iljd av att jag yid arbe
tet med denna text inte har konsulterat alia sekvenser som jag har tillgang till.) 
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Osakra och sakra andradrag 
Av uppenbara skal fungerar B:s andradrag m':mga ganger endast 
som ett fdrslag till fortsattning av den enhet som A har paborjat. 
(Sasom diskuteras ovan ska detta naturligtvis fOrstas utifran ett del
tagarperspektiv och ej utifran mitt definitionsperspektiv.) B kan da 
hon producerar sin replik normalt inte veta om det egna bidraget 
till samkonstruktionen ar acceptabelt ur A:s perspektiv. Acceptabel 
kan har fOrstas pa tva satt: For det fOrsta som att B sager nagot som 
i tillrackligt hog grad overensstammer med det A var (eller pastar sig 
ha varit) pa vag att saga sjalv. For det andra som att B sager nagot 
som overensstammer med den verklighetsbeskrivning som A stall er 
sig bakom. Det ar saledes normalt A som kontrollerar och avgor 
acceptabiliteten i B:s yttrande (se Lerner 1987, 1989, Bockgard 
2001). Genom att godkanna eller underkanna B:s forslag, eller 
genom att sjalv avsluta enheten (som i t.ex. utdrag (1», avgor A 
huruvida den fOreslagna fortsattningen ar acceptabel, bade i den 
forra och den senare betydelsen hos begreppet. A ar i samband med 
dessa beslut naturligtvis inte bun den av "objektiva" forhallandenj 
hon ar inte bara en "mekanisk lank" mellan verkligheten och B, 
som tillkannager huruvida B:s andradrag motsvarar det hon sjalv 
var pa vag att saga eller ar med verkligheten overensstammande. 
Tvartom kan hon ocksa skapa sadana samband genom att hiivda att 
hon var pa vag att saga det B i stall et sade ell er att verkligheten ser 
ut pa det satt som B foreslar, aven om sa "egentligen" inte ar fallet. 
Likaledes kan hon naturligtvis fOrneka en "egentlig" saklig korrekt
het hos B:s replik.5 

Beskrivningen ovan handlar alltsa om normalfallen. Andra 
ganger ar det daremot sa att B vet, eller atminstone tror eller pastar 
sig veta, att hon bidrar med ett acceptabelt andradrag. Vart att 
notera ar att responspartiklar mycket ofta fOrekommer just i sam-

5 Termen acceptabe/ kan i detta sammanhang aven ha en tredje betydelse. Det ar 
namligen sa att A har m6jlighet att godkanna eller underkanna den sociala 
handling som B utfOr da hon bygger pa A:s syntaktiska enhet. F6renklat utttyckt 
kan A godkanna eller underkanna turintradet SOID sadant (se vidare Lerner 
1987, 1989). Denna dimension hos begreppet anser jag dock sakna relevans fOr 
den argumentation jag driver i detta avsnitt. 
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band med dessa "sakra" andradrag. Av de rena andradragen ar en 
klar majoritet osakra, medan monstret ar det omvanda for bidra
gen innehallande en ell er flera partiklar. Dock maste man ha Idart 
fOr sig dels att "regeln" har undantag, dels att det handlar om 
gradskillnader: vissa andradrag beskrivs bast som ganska osakra, 
medan andra bast beskrivs som ganska sakra. En mojlig skiljelinje 
mellan sakra och osakra instanser far man dock genom att utga 
fran Labov & Fanshels (1977) forskningsresultat och begrepp, och 
till den forra kategorin fora fall dar A har battre kunskap om det 
man pratar om an B (" A-event") och till den senare sadana dar B 
har lika bra (" AB-event") eller till och med battre kunskap ("B_ 
event"). Samtalsutdrag (S) skulle da innehalla ett exempel pa ett 
osakert andradrag. Det ar hamtat fran ett tillfalle da tre iildre kvin
nor spelar canasta. 

(5) Sainfl:l 0 [15.37.48]. 

01 A: 
02 
03 
04 A: 
05 

a-7 06 A: 
07 

b-708 B: 
09 
10 B: 
11 B: 
12 A: 

ja skulle ta ett kart till ja, 
«knarrigt» 
(3.5) «A tar ett kart fran talangen» 
°de:(hh)" «anstrangt» 
(8.0) 
°ja da hade ja ju: ingen° (0.2) 
s [v£r:t. ] 
[Otr~at] 

(0.6) 
i.a:, 
a da e [ reil I a, ] 

[da ska vi s~.] 

I canasta borjar varje tur med att spelaren tar ett kort fran talongen 
och avslutas med att hon sakar ett kort pa hogen. A borjar en sMan 
tur pa rad 3 och har annu inte avslutat den dar utdraget sIutar. 
Under sin tur b6rjar A kommentera sina egna kort (rad 6). Eftersom 
dessa kort inte ar tillgangliga fOr de ovriga deItagarna kan de inte 
med visshet veta vare sig vad (om nagot) A har tankt saga efter ingen 
eller hur den reIevanta aspekten av verkligheten - dvs. A:s kort - ar 
utformad; A talar alltsa om en 11 A-event". Daremot kan B och C 
naturligtvis med utgangspunkt i vad som skett tidigare i omgangen 
och utifran spelets regIer ana sig till ett tankbart acceptabelt andra-
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drag.6 B:s andradrag (rad 8) maste dock betraktas som en (i basta fall 
kvalificerad) gissning, och vi kan ocksa notera att repliken genom 
sin svagt stigande slutintonation har en prosodisk utformning som 
markerar att det ror sig om ett fOrsok att uttala det korrekta i sam
manhangetj den ar "try-marked" (Sacks & Schegloff 1979). Vi kan 
slutligen ocksa konstatera att andradraget ar rent, dvs. det ackom
panjeras inte av en responspartikel. 

En responspartikel fOrekommer daremot pa rad 15 i samtals
utdrag (6). I detta exempel moter oss tre kvinnor som diskuterar 
den konst som for nagra ar sedan fanns utstalld pa diverse offent
liga platser i Uppsala. 

(6) Sainf3:rt1 [13.11.57]. 

01 B: [ja] skulle ju cykla ti E- ~ddaspangen 
02 a titta pa den dar utg- eh pa den dar 
03 oh: .hh (.) kQnsten som g dar, 
04 (0.4) 
05 C: m. 
06 A: ja [:. ] 
07 B: [(de va fyra) ] (0.4) manniskor, 
08 () de va (me e) hgtte hanL ~ngstrom 
09 eller nanting: som hade, .hhh dom 
10 forstar inte va de g for nanting 
11 a jg, vet (ju'n) ja? 
12 (1.0) 

a~ 13 A: de va ju na rQda 
14 (0.6) 

b~ 15 B: ja plg,tter pa [na vis (). ] 
16 A: [plg,tte di] ha satt dlt vaL 
17 (0.2) 
18 B: a:a, 

Har ar B en om den relevanta saken vetande person, eftersom hon 
har sett de rada tingestar som A refererar till pa rad 13. Detta kan vi 
sluta oss till av att det ju ar B som introducerar det amne som A kny
ter an till i sitt forstadrag. B:s andradrag (rad 15) har pastaendeinto-

6 Det ar mycket mojIigt att A syftar pa en svart trea; detta eftersom dessa bi'tda kort 
tillhor det fatal som ar ofarliga, dvs. aldrig kan gynna motstandarna, da de sakas 
pa hogen. Bade A:s och B:s slutfOrande av den syntaktiska enheten kan i sa fall 
sagas vara korrekta, och det kan till och med vara sa att A avstar fran att saga trea 
efter svart eftersom hon har uppfattat att B redan har sagt det; och anledningen 
till att B sager enbart trea i stallet fOr svart trea kan i sa fall tankas vara att roda 
treor inte far sakas pa hogen. 
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nation (sjunkande slutintonation) och det ar, som sagt, partikel
inlett. Partiklar fOrekommer ofta just i sactana har "sakra" andradrag. 

Utdragen (5) och (6) aterger ifyllnader, men det presenterade 
mtinstret galler aven tillagg. 7 Till att btirja med aterger jag ett 
utdrag innehallande ett rent tillagg. Det ar hamtat fran ett samtal 
mellan fyra kvinnor, som just har haIler pa att ata en jordgubbstarta 
som A har bakat och de tivriga bertimt. Pa rad 5 producerar B ett till
lagg som fungerar som en pahangd fraga ("appendor question") av 
den typ som tidigare har beskrivits av Sacks (1992, Is. 652, 660-663 
[1967]), Schegloff (1997 s. 510 f.) och Szczepek (2000 s. 7). 

(7) Sainf2:11 [14.09.37]. 

01 A: 
02 

a"--703 
04 

b"--705 B: 
06 
07 D: 
08 A: 
09 C: 

na ja va oppe a kopte (0.4) jQrdgubba har 
!dPpe, (1.0) och eh: (0.4) 
dom ta Itrgtti kroner lite rn, 
(0.4) 
pa svgnska da °iallafallo L 
(.) 
[( )] 
[Cia) u(pp)efran ] eh fran [(0:), 

[(Britta:), 

Pa rad 3 avslutar A sin tur och den syntaktiska enhet som turen 
bestar av (en satsformad makrosyntagm). Efter en kort paus valjer B 
att producera en prepositionsfras (rad 5) som ar syntaktiskt anslu
ten till A:s replik. Funktionellt sett utgtir daremot B:s replik ett sjalv
standigt yttrande. Den fungerar som en fraga, vilken dock parasite
rar pa A:s replik i bemarkelsen att den ar elliptisk och "hamtar" en 
stor del av sin betydelse darifran. Fragan ar vidare att betrakta som 
ett osakert andradrag i och med att B inte vet om hennes forslag till 
beskrivning av verkligheten ar acceptabel; hon vill fa bekrattelse pa 
nagonting som hon sakerligen anar med tanke pa priset men (ftir
modligen) inte vet sakert, namligen huruvida jordgubbarna ar 
odlade i Sverige. A:s respons ar jakande (rad 8), vilket kan ses som 
att hon godkanner B:s fOrstik till en fortsattning av den beskrivning 
av verkligheten som den fOrstnamnda har producerat pa rad 3. 

7 Da det galler tillagg avses med acceptabeZ ofta den senare betydelsen ovan, alltsa 
'med verkligheten overensstammande (enligt A)'. Detta ar en fOljd av att A i sitt 
forstadrag har natt en mojlig pragmatisk slutpunkt och darfOr manga ganger 
inte var (gor ansprak pa att vara) pa vag att fortsatta enheten overhuvudtaget da 
B producerar ett tillagg till den. 
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I sekvenser dar B producerar en pahangd fraga manifesterar hon 
sin fCirstaelse av vad A just har sagt. Genom att A godkanner ell er 
underkanner tillagget far B sedan reda pa om hennes fCirstaelse ar 
korrektjacceptabel. Om fCirstaelsen visar sig vara inkorrekt kan fOlj
den bli reparation fran A:s sida. Att producera ett syntaktiskt tillagg 
kan saIedes vara ett satt att uppratthalla och justera intersubjektivi
teten i samtalet, genom att Ages mojlighet att reparera den tolk
ning av fCirstadraget som B torgfCir. En fCirdel med detta reparations
format ar att det ar ekonomiskt: har B fel i sitt forslag sa fungerar 
rep liken som en reparationsinitiering, varefter sjalva reparationen 
med stOrsta sannolikhet kommer att utforas av A - men om B "gis
sar" ratt sa fungerar repliken bade som en (potentiell) reparations
initiering och ett (potentiellt) reparationsfCirslag, varefter endast en 
bekraftelse fran A:s sida behovs for att (den potentiella) reparations
sekvensen ska vara avslutad. Det gangse ar annars att reparations
initieringen respektive sjalva reparation en utgors av separata repli
ker i samband med reparationer initierade av nagon annan an den 
"felande" (Schegloff, Jefferson & Sacks 1977). 

En annan fordel med reparationsformatet ar att det ar "maskerat" 
och darigenom formodligen mindre ansiktshotande an "normala" 
reparationssekvenser. Schegloff, Jefferson & Sacks (1977) har namli
gen ocksa visat att reparationer fran nagon annan talare an den 
felande generellt sett ar disprefererade i samtal och att samtalsdelta
gare darfor forsoker att undvika demo En forstaelsetest av den typ 
som fCirekommer i utdrag (7) kan vid positivt resultat "omtolkas" 
som att B snarare visade sin forstaelse an provade den, eller atmin
stone kan egentligen mycket vilda gissningar som har fallit i god 
jord komma att framsta som i hogsta grad kvalificerade fCirslag. 

I vissa sekvenser finns det diiremot, som jag redan visat, skiil att 
anta att B med sakerhet vet (eller tror sig veta) att hOll producerar 
en acceptabel verklighetsbeskrivning. Sa kan vara fall et aven da B 
producerar ett tillagg. Utdrag (8) ar hamtat fran ett samtal i sam
band med att en reumatisk patient traffar en lakare. Av det som sags 
innan vi kommer in i samtalet framgar det att patienten (B) har slu
tat att ata en viss medicin pa grund av att den ger honom hudreak
tioner. 
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(8) LOP4:2b [6.36] 

a-7 01 A: 
b-702 B: 

03 A: 
04 B: 

nu har du varit h~lt .!:!tan (2.0) medicin.= 
=a i tva dar. 
i tv~ darL 
a:. 

Det ar inte helt uppenbart vad som sker pa rad I, men en rimlig 
tolkning ar att lakaren (A) vill ha en bekraftelse pa att B inte ater 
nagon annan medicin mot reumatism an den som dittills har disku
terats. Turen har syntaktisk pastaendeform, men tidigare forskning 
(bl.a. Labov & Fanshel 1977) har visat att en pastaendeformad 
replik rorande nagot som samtalspartnern har battre kunskap om 
fungerar som en fraga. B svarar pa fragan pa rad 2 genom att 
bekrafta att han inte ater nagon medicin aIls och han ger i samma 
tur ocksa besked om hur lange sedan det var som han slutade 
anvanda den medicin som ger honom biverkningar. FormeIlt sett 
fungerar repliken som ett tillagg till den syntaktiska struktur som A 
har producerat pa rad 1. Att tillagget inleds med en medhaIlande 
partikel gar val ihop med bade att patienten tydligt vill bekrafta det 
som lakaren pastar pa rad 1 och med att det denna gang ror sig om 
ett sakert tillaggi B ar ju saker pa att hans verklighetsbeskrivning ar 
korrekt eftersom utsagan handlar om honom sjaIv. 

Sammanfattningsvis fOrekommer rena andradrag typiskt i sam
band med "normalsituationen", aIltsa da det ar A som sitter pa den 
primara kunskapen om det som avhandlas och dar B:s bidrag darfor 
atminstone till en viss grad har karaktaren av en gissning. Ett andra
drag med partikel forekommer daremot typiskt i samband med att B 
anser sig (eIler vill visa sig) saker pa att den egna rep liken ar accep
tabel, dvs. i overensstammelse med det som A sjalv var pa vag att 
saga eIler i overensstammelse med verkligheten.8 

8 Den funktion som jag fOreslar tycks fOr ovrigt galla inte bara svensksprakiga 
utan aven norska samtal: Karianne Skovholt har skrivit en hovedoppgave 
(1997) vars empiriska material bestar av sjutton ifyllnadssekvenser ("fullf0rings
sekvenser"). Av dessa ar tolv producerade med en lexikal eller prosodisk "dam
pare" (osakerhetsmarkor) av nagot slag, vilken enligt Skovholt (s. 91) markerar 
fOrsiktighet samt att B inte havdar auktoritet i amnet som avhandlas. Ett forhal
lande som inte Skovholt namner men som ar notervart utifran min argumenta
tion ar att de fern atergivna dampade andradragen alIa ar rena, medan tva av tre 
atergivna icke-dampade inneMller en responspartikel. Exemplen ar dock fOr fa 
fOr att dra en saker slutsats. 
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Respondera pa forstadraget 
En funktion som fareligger hos manga partikelinledda andradrag ar 
att partikeln responderar pa fOrstadraget ell er pa nagot annat i kon
texten, medan den syntaktiska fortsattningen av fOrstadraget tillfar 
ell er specificerar nagot som ar starkt relevant i sammanhanget. Den 
senare funktionen farekommer aven bland de rena andradragen. 

Ett partikelinlett andradrag som fungerar pa detta satt sag vi 
redan i utdrag (8), dar partikeln responderar pa A:s farstadrag, 
medan den syntaktiska fortsattningen tillfOr ny, dvs. ej (starkt) pro
jicerad, och vasentlig information. En liknande sekvens har vi i 
utdrag (9) nedan, dar en skillnad dock ar att andradraget inte ar ett 
tillagg utan en ifyllnad. Fyra kvinnor spelar bridge. Efter den 
senaste given har en ganska hatsk diskussion utbrutit mellan B och 
C, som bildar par i denna robbert (omgang). B menar att Char bju
dit fel, vilket i bridge inte bara ar olampligt utan egentligen aven 
bryter mot reglerna. Nar vi kommer in har diskussionen pagatt i 
cirka fern minuter. Du syftar pa B och Nina ar C:s namn. 

(9) Sainf6:7b [11.46.48]. 

01 B: 
02 
03 C: 
04 B: 
05 C: 
06 B: 

a~ 07 A: 
08 

b~ 09 B: 
10 A: 
11 

knekten va hog, .h sa d.Qm hade ja fatt nat, 
(0.4) 
da hade hon tagi alia sp~der, de e trg dar. 
ja: men da e du ju ba en, da hade ja kunna s 
a: [( ) ] stjala [dar. 

[Ostjalao.] [.a:. 
dg hade trg a: 
eh:: N: [: [(Nina hade en), ] 

[a [Nina hade gn ]: vet °duo.= 
=har ni haft tva (tva) sa spelet varet 
mycke la- (.) gnklare fOr ass:, 

Det andra paret, A och D, har tidigare varit ganska passivt under dis
kussionen, men pa rad 7-8 bryter A in i ett fOrsak att reda ut situa
tionen (och kanske fa i gang sjalva spelet igen). A:s tal ar inte fly
tande; i stallet producerar hon ett tvekljud, vilket indikerar fOr 
avriga deltagare att hon har problem att formulera sig eller hitta 
nagot specifikt ord. Sasom tamligen ofta sker i samband med att 
nagon demonstrerar problem griper en annan person in (rad 9) och 
producerar ett andradrag som ar syntaktiskt anslutet till den struk
tur som A har producerat vid tiden fOr tvekljudet (jfr Lerner 1987, 
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1996). Just denna assisterande ifyllnad (Bockgard 2001) har dock ett 
par drag som gor den nagot speciell. De fiesta assisterande ifyllnader 
utgor "fors ok" att fylla i det A soker efter. Det ar A som besitter kun
skapen om det eftersokta ordet och ofta aven om den bit av verklig
heten som avhandlas. Att det i "normalfallet" ror sig om en form av 
gissning fran B:s sida markeras ofta aven genom att repliken ar pro
sodiskt fOrsoksmarkerad, dvs. har en stigande slutintonation. I 
utdrag (9) ar situationen daremot en annan, detta eftersom sam
konstruktionen behandlar en foreteelse som B har minst lika god 
kannedom om och stOrre "ratt" till an A, namligen hennes partners 
och hennes egna kart. Vi kan i anslutning till detta notera att 
andradraget inte har en stigande, utan en fallande, slutintonation. 

En annan sak som gor sekvensen "onormal" ar att andradraget 
inleds med en responspartikel. Ifyllnaden ar saker, i och med att B 
har minst lika bra kunskap om sakforhallandet som A - eller 
atminstone visar hon sig saker. Detta kan man se som en konse
kvens av att B har stOrre "ratt" att uttala sig om sin partners kart an 
vad nagon som tillhor det andra paret har; B:s sakerhet ar ocksa 
"logisk" med tanke pa att hon under fern minuters tid har havdat 
kannedom om C:s kort och gjort en stor sak av den. Det vasentliga 
har ar fOrstas inte huruvida B verkligen ar minst lika bra som A pa 
att rekapitulera hur korten var fOrdelade i den spelade given - det 
vasentliga ar att hon som ett led i sin argumentation hiivdar denna 
kannedom samt den primara ratten att uttala sig om det egna parets 
kart. 

Den initialt placerade partikeln anvands for att bekrafta innehaI
let i forstadraget, vilket ju B har bast kannedom om eftersom det ror 
sig om hennes egna kort. Den ena funktionen anser jag inte aIls 
behova utesluta den andra. Tvartom ar det ju sa att en mojlighet att 
respondera pa ett fOrstadrag ofta gar hand i hand med att man 
be sitter (eller havdar) kannedom om de sakfOrhallanden som den 
samkonstruerade enheten beror. Men de tva funktionerna ar fOrstas 
inte ekvivalenta - B kan ha och manifestera kannedom om sakfOr
hallandena utan att ge en direkt respons pa forstadraget. 

De bada fOrklaringsmodellerna skiljer sig ocksa at i det att den 
senare tilldelar partikeln en annu mer kontextfornyande status. Att 
en partikel foretradesvis fOrekommer i sammanhang dar B ar ell er 
vill visa sig saker pa att andradraget ar karrekt kan ses som att parti
keln manga ganger blott ar en konsekvens av situationen. Detta star 

© Forfattarna och Studentlitteratur 169 



Gustav Bockgard 

i kontrast till att ge en (i de fiesta fall icke-begard) respons pa ett fOr
stadrag, vilket ar en aktiv handling, dar partikeln anvands for att 
skapa en ny situation. Manga ganger fokuserar alltsa det fOrra per
spektivet partikelns kontextberoende egenskaper, medan det senare 
fokuserar dess kontextfornyande. 

Att en partikel kan utnyttjas fOr att respondera pa forstadraget ser 
vi ocksa i samtalsutdrag (10), dar B svarar jakande pa en begaran om 
bekraftelse. Utdraget ar hamtat fran ett telefonsamtal till Giftinfor
mationscentralen. A ar informatCiren och B ar uppringaren. Ett barn 
som gar i sexarsverksamhet har atit gullregnsfron. A har fragat hur 
manga fron det ror sig om och papekat att mangden har mycket 
stor betydelse. B har svarat att det nog ror sig om ett par fron, men 
eftersom han bara har andrahandskannedom om handelsen sa gar 
han i vag fOr att fraga nagon som vet narmare besked. Detta ar vad 
som sker yid den langa paus som inleder utdraget. 

(10) GIC16634:1. 

01 
02 
03 B: 
04 A: 
05 B: 
06 

a-707 A: 
b-708 B: 

09 A: 
10 A: 
11 
12 
13 B: 
14 A: 

«paus 78 sek., roster och 
musik i bakgrunden)) 
.hh ja hall~ ja, 
jaaL 
.hh ja de va tv~ fron a da >hade han 
spottat ,\!t dom igen< ocksa, hh «andfadd)) 
tv~ fronL= 
=ja (.) oh [som han spottat ,\!t. 

[ja:, 
jaha, har han inte svS!;,lt e:h tv~ fron da 
utan spotta ,\!t dom a de e 
m [e (0.3) s:~kerhet att ni v~t de da e de= 

[ja 
=inte nan risk for nan fOrgiftningL 

Nar B kommer tillbaka berattar han (rad 5-6) att det ror sig om tva 
fron och att pojken inte har svalt utan spottat ut demo Pa rad 7 upp
repar A mangdinformationen. Harigenom manifesterar hon att hon 
har uppfattat B:s information, som ju ar av storsta vikt. Dock galler 
detta endast den ena delen av information en, namligen mangd
uppgiften. B:s uppgift om att barnet har spottat ut frona utlOser 
ingen reaktion fran A. I detta lage (rad 8) producerar B ett parti
kelinlett andradrag som fOrhaller sig till den uppkomna situatio
nen. Partikeln signalerar att det verkligen ar tva fron som pojken 
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har haft i munnen. Mojliga orsaker till att A upprepade mangdupp
giften ar ju att hon ar osaker pa om hon horde ratt ell er att hon vill 
kontrollera att B inte kom med en oriktig eller osaker uppgift pa rad 
S. A:s replik pa rad 7 kan alltsa fOrstas som ett reparationsinitiativ 
som ar i behov av bekraftelse fran B:s sida (se ocksa Landqvist 2001, 
som visar att exakta mangduppgifter generellt sett ar av stOrsta vikt 
fOr informatoren i ett GIC-samtal).9 Den syntaktiska fortsattningen 
a sin sida upprepar mycket viktig information, information som ar 
vasentlig att uttala med tanke pa att A inte har manifesterat att hon 
uppmarksammade den fOrsta gangen den uttalades. 

Av de empiriska exempel som hittills har presenterats kan det 
fOrefalla som om det att respondera pa forstadraget ar samma sak 
som att bekrafta dess sakliga korrekthet. En respons av denna art ar 
forvisso den vanligast fOrekommande typen, men yid ett fatal till
fallen har partikeln en annan funktion an att oreserverat bekrafta 
A:s bidrag. Utdrag (11) aterger ett sadant fall. Exemplet ar ocksa spe
dellt eftersom partikeln i detta fall be star av tva ord (alternativt har 
vi att gora med en partikelkombination bestaende av tva respons
partiklar), namligen ja: jo. Kvinnan som i utdraget gar under beteck
ningen B ringer till A eftersom hon vill lana den hast som A ager 
tillsammans med en annan kvinna, Linda. B vill anvanda hasten i 
ett karnevalstag. B har dagen fore ringt till Linda och fragat samma 
sal<. A har hittills i samtalet stallt sig tveksam till iden, bland annat 
som en f61jd av att hon tror att hasten skulle bli "vild" pa grund av 
alIa manniskor. A gar dock till slut med pa att lana ut hasten fOrut
satt att Linda ar med under karnevalen. B har tidigare i samtalet 
ocksa fragat om hon far mala hasten med fingerfarg sa att den ser ut 
som Lilla gubben. A har svarat att det inte yore sa "javla smart" men 
har and a till sist verkat ga med pa det fOrutsatt att en mangd villkor 
uppfylls, bland annat att Linda accepterar fOrfarandet. Nar vi kom
mer in i samtalet atergar A till att ha en mer renodlat negativ install
ning till iden: 

9 InformatOren kan sagas vara fangad i ett dilemma da hon ska ge rad till uppring
aren: a ena sidan ar mangden blomfron av yttersta vikt da hon ska ge rad, efter
som det ror sig om en potentiell fOrgiftning av ett litet barn; a andra sidan maste 
hon fOrlita sig pa andrahandsuppgifter om mangden. En potentiell osakerhet 
hos den som sag handelsen i fraga kan ju ha forsvunnit hos mellanledet (dvs. B). 
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(11) UVAT6:A:1 0 "ULLA GUBBEN" (Lindstrom 1994), rad 122-148. 

01 B: de kan ja ringa te hen[ne sen. mm:. h 
02 A: WO) 
03 A: na bara for att Linda vi lie inte 
04 att du skulle hg, fingerfarg sa att, 
05 B: jaha. 
06 A: de va darf- sa vi-, 
07 B: «smackar» men d~ e ju 5.1- d~ e ju sa 
08 valdit lite, >de blir ju hon har ju 
09 valdit n~ra prickar pa sej 
10 egentligen. hasten.< 
11 A: mm: 
12 B: stQra men n~ral 
13 (1.2) 

a""-7 14 A: ska va om du satter n:~n >bak vi ~rsle 
(a""-7) 15 [bara]< 
b""-7 16 B: [ja: ] jo som sXns lite alltsa. 

17 A: °mmO 

18 B: >for d~ e ju 5.1< latt .1- >for ja 
19 (tycker) inte tro att< fingerfargen 
20 hinner tQrka heller. 
21 (0.4) 
22 A: n[a: man kan ju allti hQppas bara for= 
23 B: [tills vi kommer tillbg,ka 
24 A: = att (.) kryper de i;n (0.5) 
25 d [a e re da e re inte speciellt latt .1= 
26 B: [ja 
27 A: =fa bQrt tror ja, 

Pa rad 3-4 tar A hjalp av vad hon pastar vara Lindas uppfattning fOr 
att forhindra malningen av hasten. B ger dock inte slaget forlorat 
utan framhaller pa rad 7-10 hur pass fa prickar hon "egentligen" 
hade tankt mala pa hasten - om an stora (rad 12). Det foljer ingen 
omedelbar respons pa detta, men efter en langre paus sa accepterar 
A en kompromiss dar mangden prickar ar ytterligare nedskuren: 
nan bak vi iirsle bam (rad 14-15). I overlappning med A:s sista ord i 
turen producerar B pa rad 16 ett partikelinlett tillagg till A:s syntak
tiska struktur pa rad 14. Partikelkombinationen responderar pa A:s 
forstadrag, i betydelsen att den signalerar B:s installning till A:s for
slag. Jag vet inte exakt hur man ska tolka ja: jo, men jag skulle grovt 
vilja kalla det for ett halvt medhallande. lO Sjalva den syntaktiska 
fortsattningen ger sedan den modifiering som B vill ha for att 
kunna stalla sig helt positiv till forslaget: fargen maste tydligt synas. 
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B:s kompromissforslag fch sedan pa rad 17 varken ett godkannande 
eller avslag fran A:s sida utan endast en minimal respons (Omm O), 
och fOrhandlingen fortsatter. 

I utdrag (11) ser vi alltsa hur positionen mellan fOrstadraget och 
den syntaktiska fortsattningen av detsamma kan anvandas av B fOr 
att visa hennes installning till eller ge svar pa det som A just har 
sagt. I sjalva den syntaktiska fortsattningen presenterar sedan B ny 
och i hogsta grad relevant information. 

Sammanfattningsvis anvander B ofta en initialt placerad partikel 
i ett andradrag for att respondera pa det som har fOregatt i interak
tionen, foretradesvis A:s fOrstadrag. Den syntaktiska fortsattningen 
tillfor sedan nagot (ofta vasentligt), exempelvis ett tillagg, en speci
ficering, en modifiering, en viktig upprepning ell er assistans i sam
band med en ordsokning. 

Respondera pa hela enheten 
Da det galler partiklar som foljer efter sjalva den syntaktiska fort
sattningen av A:s fOrstadrag, sa fOrekommer de som sagt oftast i 
miljoer dar andradraget inte har karaktaren av en gissning utan dar 
B har minst lika bra kunskap om de relevanta sakfOrhallandena och 
minst lika stor "ratt" till kunskapen som A. Dessutom kan B havda 
kunskaper och kommunikativa rattigheter i fall dar de "objektiva 
fOrhallandena som sadana" kanske inte sjalvklart ger henne denna 
position. Denna egenskap delar ju de partikelavslutade med de par
tikelinledda andradragen. En annan egenskap som aterfinns hos 
manga efterstallda partiklar ar att de anvands fOr att respondera pa 
hela den samkonstruerade syntaktiska enheten och inte bara pa fOr
stadraget, vilket ju ar det typiska fOr framforstallda partiklar. Med 
respondera kan avses bland annat att B svarar pa en ja/nej-fraga. 
Utdrag (12) ar hamtat fran ett samtal runt ett kaffebord mellan fyra 
aldre kvinnor. De har talat om att pensionarsforeningen de ar med
lemmar i har bildat ett antal boule-lag. Char apropa detta sagt att 

10 Det tycks mig sam att ja: har en svag tanhojdsstegring, vilket i sa fall kan indi
kera att partikeln projicerar en disprefererad fortsattning av turen (Lindstrom 
1999 s. 140-172). 
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dessa lag just denna dag (da inspelningen ager rum) ar pa resa i ett 
angransande landskap. B:s forsta har atergivna tur ar en kommentar 
till detta. 

(12) Sainf2:20 [14.27.56]. 

01 B: fa Blomman e mg da «glatt)) 
02 «fa 11 er i skratt)) 
03 A: «kraftigt skratt)) tva(h) sa(h) 
04 du(h)L «mycket glad rast)) heh 
05 (0.4) 
06 B: Sockertoppen e me ocksa tdat ttfarstas?tt 
07 A: .hh [ja eh eh eh- ] 
08 c: [<SQckertoppen>] vem e de(h)? «glatt))= 

a-709 A: =du menar eh:: (.) [( ) varan liJ,lIa:? 
10 ?: [( ) 
11 (.) 

b-712 B: S.;.QIJ,blomma ja:. «glatt)) 
13 A: t(ah ja jus sa har)t (.) n~ ttva a:rtte 
14 (.) ja kallar'nL ja sa na annat? «glatt)) 
15 (0.2) 
16 B: ja: va du s~? «glatt)) 

Pa rad 1 introdueerar B en person med hjalp av beteekningen Blom
man. Turen bar nog fOrstas som nagon form av skamtj utifran den 
efterfOljande interaktionen kan vi sluta oss till att beteekningen pa 
kvinnan i fraga endast tyeks vara kand av A oeh B, oeh turen kan 
darfOr knappast vara en riktig fraga stalld till C, som ju ar den som 
tidigare har tal at om resan. Skamtet tar ingen ordentlig respons, for
utom att A faller i skratt (rad 3-4) trots att hon inte verkar fOrsta 
exakt vad B menar. Franvaron av tydlig respons leder till att B pa rad 
6 anvander en annan beteckning, Soekertoppen, fOr att referera till 
personen i fraga. A tyeks nu forsta vem det ror sig om oeh borjar 
manifestera detta pa raderna 7 oeh 9. A stannar dock upp innan 
hon har produeerat det element som skulle bevisa att hon verkligen 
vet vem B talar om. 

Den stigande slutintonationen pa lilla kan fOrstas som att A "bju
der in" B att avsluta hennes syntaktiska enhet (Ferrara 1992 s. 221 
f., Boekgard 2001, Linell200S). Oberoende av om samkonstruktio
nen ar initierad av A eller B (se oeksa Gramkow Andersen 2001) kan 
vi konstatera att B pa rad 12 fyller i den syntaktiska enhet som A har 
paborjat pa rad 9. Andradraget avslutas med en responspartikel. Jag 
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menar att denna partikel fungerar som ett jakande svar pa den fraga 
som har formulerats av A och B tillsammans: du menar varan lilla 
Solblomma. Det intressanta ar har att detta jakande svar endast gal
ler hela den syntaktiska enheten; B torde inte kunna svara ett reser
vationslOst ja pa endast fOrstadraget, alltsa du menar varan lilla, 
eftersom A kan syfta pa nagon annan an Solblomman (Blomman, 
Sockertoppen eller det smeknamn som A soker efter pa rad 13-14). 
Detta star i skarp kontrast till de utdrag innehaIlande en framfOr
stalld partikel som diskuterades i fOregaende avsnitt, dar ju parti
kelns funktion var just att respondera pa fOrstadraget som sactant. 

Anvandning av formatet [syntaktisk fortsattning + responsparti
kel] ar alltsa ett satt att kunna bekrafta A:s utsaga - under fOrutsatt
ning att denne var pa vag att saga, eller avsag, det som sags i den 
syntaktiska fortsattningen. Ett fOrhaIlande som medger att enighet 
kan uppratthallas ar att det som A verkligen var pa vag att saga, eller 
avsag, aldrig behover komma upp till ytan; i utdrag (12) vet vi (och 
ovriga samtalsdeltagare) inte om A redan pa rad 9 verkligen fOrstod 
vem B syftade pa (jfr Hayashi 2001). Det ar aven tankbart att B i sitt 
andradrag tillfOr information som A over huvud taget inte kanner 
till; en anledning till att A stannar mitt i en syntaktisk enhet kan 
just vara att hon inte kanner till hur enheten kan avslutas pa ett 
"korrekt" satt, och att hon overlater ifyllnaden till nagon som vet 
Mttre besked (jfr ovan). Ett sactant overlatande garanterar emeller
tid inte att nagot syntaktiskt ifyllande ocksa sker. 

Angaende utdrag (12) kan vi slutligen observera att vi aterigen 
har att gora med en sekvens dar B, tvartemot normalmonstret, har 
mer kunskap om den relevanta delen av verkligheten an A. Den 
efterstallda partikeln ar val fOrenlig aven med detta. Att sedan B:s 
Solblomma i slutandan inte visar sig vara "korrekt", alltsa i overens
stammelse med det smeknamn som A en gang i tiden har givit 
kvinnan i fraga, saknar relevans fOr min analys; det ar kvinnans 
identitet (om an uttryckt i svartillgangliga ordalag) som avhandlas 
vid tiden for samkonstruktionen; fragan om exakt hur A tidigare 
har benamnt kvinnan blir pa allvar vackt forst i och med A:s tur pa 
rad 13-14. 

Att en grundlaggande funktion hos en efterstalld partikel ar att 
bekrafta hela den syntaktiska enheten, men inte fOrstadraget som 
sactant, marks ocksa av samtalsutdrag (13). Utdraget ar hamtat fran 
ett samtal mellan tre kvinnor. 
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(13) Sainfl :rt6 [14.37.40]. 

01 A: Lena-Maj bor val kvar i (.) Storby, 
02 (0.2) ja hor aldri ifran hen ne, 
03 B: vet inte. 
04 (0.4) 
05 C: vem e de= 
06 B: =har ingen, 
07 (0.4) 
08 A: DnaD 

09 (0.4) 
lOA: Lena: (.) Kalle a Rosas [flicka.] 
11 C: [ jas:a ] jaha. 
12 (1.0) 
13 B: na [man] har inga kont2kter= 
14 A: [()] 
15 B: =me dom dar borta nu. 
16 A: =nae. 
17 (B): o.na ° 
18 (1.5) 
19 A: hennes: eh d,Qtter har flytta ti .!J.ppsalal 
20 (0.6) 
21 B: jah2' 
22 (0.2) 
23 A: Dden dar d,QtternO, 
24 (0.4) 
25 B: Magdal~na7 (.) den ,illdstal (0.4) 
26 eller Lov[isa 7 ] 
27 A: [Magda]l~na. (0.2) 
28 Magda(le[na) heter hon] va-= 
29 B: [«harkling» ] 
30 7: =(00)= 
31 A: =1'NE:), (0.6) 

a~ 32 Magdalena va de (va hon) h~tte ja. 
b~ 33 B: Dden stQrsta ja07 

34 (.) 
35 A: [a:a. 
36 C: ["me 
37 B: D.hmo 

I detta exempel talar A och B om en kvinna. A namner pa rad 19 att 
kvinnans dotter har flyttat till Uppsala. A namnger dock inte dot
tern. Pa rad 25 erbjuder B henne ett namn och, efter att detta inte 
har givit upphov till nagon omedelbar reaktion fran A:s sida, aven 
en position i syskonskaran. Vi kan anta att fOrslagen ar ett satt fOr B 
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att fa reda pa vilken av Lena-Majs flera dattrar som har flyttat. B kan 
saIedes genom rep liken pa rad 25 bade assistera A med ett majligt 
korrekt namn pa dottern som har flyttat och ge en majlighet far A 
att peka ut vilken dotter det rar sig om utan att behava namna nam
net pa dottern i fragai en rimlig farklaring till att A inte har namnt 
nagot namn pa den flyttade dottern ar ju att hon inte ar fullt pa det 
klara med vad hon heter. 

B far genom sitt agerande saIedes majlighet att fa reda pa vilken 
dotter som A pratar om, farutsatt att den sistnamnda bekraftar 
namnet och/eller positionen i syskonskaran. Emellertid faljer ingen 
respons pa B:s fraga. B producerar da pa rad 26 namnet pa en annan 
(troligen yngre) dotter. Det turtillagget ger ytterligare majligheter 
fOr A att hjalpa B att fa reda pa vilken dotter A syftar pal namligen 
om A vet att hon heter Lovisa men inte kan placera henne kronolo
giskt i syskonskaran. Att detta ar en fullt majlig situation stOds av 
att namnet Magdalena ju inte ut16ste nagon reaktion fran A:s sida. 
lute hell er namnet Lovisa ger dock upphov till nagon respons. A:s 
nasta handling blir i stall et att konfirmera att dottern het er Magda
lena (rad 27) far att darefter producera ett par repliker (rad 28 och 
31) vars kontenta ar att hon inte har lyckats komma pa namnet pa 
den aktuella dottern och hell er inte pa minsta satt indikerat om det 
rar sig om den aldsta ell er nagon annan dotter. Med andra ord tar 
hon tillbaka den namninformation som hon levererade pa rad 27. 
Sa smaningom (rad 32) verkar dock A sluta saka efter namnet och 
slar i stall et fast att hon trots aUt heter Magdalena. Noteras bar dock 
att A inte ger fulladigt besked om vem "hon" ar, da hon inte uttalar 
sig om Magdalenas position i syskonskaran. 

Nu har vi natt till den tur som gar detta samtalsutdrag intressant 
far mitt vidkommande, rad 33. Genom att producera ett partikelav
slutat tillagg till den faregaende syntaktiska enheten bekrattar B att 
A har ratt i att "hon" heter Magdalena, fOrutsatt att "hon" ar lika med 
den atdsta dottern. B bekrattar saIedes att Lena-Majs aldsta dotter 
heter Magdalena, men inte att det ar just den dottern som har flyt
tat. Hon tar med andra ord inte stallning i fragan huruvida fOrs ta
draget som sadant ar sant. Huruvida det verkligen ar kvinnans 
aldsta dotter som har flyttat vet namligen endast A. B:s tur pa rad 33 
fungerar darfar som ytterligare ett i raden av farsak fran hennes sida 
att med hjalp av A:s kunskaper fa reda pa vilken av Lena-Majs datt
rar som har flyttat till Uppsala. 
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Sammanfattningsvis menar jag alltsa att B:s ja bekraftar att den 
aldsta dottern heter Magdalena (hela enheten) men inte att det ar 
just denna dotter som har flyttat till Uppsala (fOrstadraget i sig (i sin 
kontext». Ett hypotetiskt motsvarande rent tillagg med frageinto
nation (den storsta?) skulle enligt min mening fungera pa ett helt 
annat satt (oeh fOrekomma under andra epistemologiska fOrutsatt
ningar): det skulle inte aIls ifragasatta att Magdalena har flyttat 
(eller overhuvudtaget inte havda auktoritet i fragan), men fraga om 
det ar den iildsta dottern som heter sa. 

B:s faktiska yttrande pa rad 33 kan ses som ett mycket skickligt 
satt att hantera de kontextuella fOrutsattningar som foreligger vid 
tiden fOr yttrandet. Hon bekraftar A sa myeket som over huvud 
taget ar mojIigt utifran hennes kunskaper om verkligheten: hon 
tyeks kanna till dottrarnas namn samt aven kunna placera dem kro
nologiskt, men kanner inte aIls till att nagon av dem har flyttat. 
Detta ar ett satt att skapa solidaritet i samtalet. B undviker samtidigt 
att aeeeptera eller bekrafta nagot som hon saknar kannedom om. 
Vidare delar B med sig avaIl sin kunskap i amnet. I hela utdraget 
slas man av hur B fOrsaker kombinera sina egna oeh A:s kunskaper 
pa ett sactant satt att maximal kunskap ska kunna uppnas fOr alla 
narvarande personer. 

De tva senast atergivna samtalsutdragen har fatt illustrera hur ett 
partikelavslutat andradrag kan anvandas for att bekrafta hela den 
samkonstruerade syntaktiska enheten utan att bekrafta fOrstadraget 
som sactant. Pa motsvarande satt som da det gallde framfOrstallda 
partiklar som anvands fOr att respondera pa fOrstadraget, kan vi 
notera att bekraftelse av innehallet i en hel samkonstruerad enhet 
ar en funktion som ar myeket val forenlig med att B har god kanne
dom om de sakfOrhallanden som enheten refererar till; de bacta sist
namnda egenskaperna ar i sjalva verket nara relaterade till var
andra. 

Den funktion hos vissa efterstallda partiklar som jag foreslar 
paminner om den som Gene Lerner har beskrivit i samband med 
sin forskning kring amerikanska samtal. I en fotnot till sin avhand
ling (1987 s. 125 f., not 5) papekar han att ett efterstallt yeah (eller 
annan medhallsmarkor) tyeks kunna anvandas av en ifyllande 
talarell for att havda ratten att bekrafta det A just har sagt, dvs. fOr-

11 Lerner diskuterar i detta sammanhang inte tilUiggande andradrag. 

178 © Fiirfattarna och Studentlitteratur 



Smd ord som forandrar var/den 

stadraget. Detta medfOr, anser Lerner, att en godkannande eller 
underkannande respons fran A:s sida efter andradraget gors irrele-. 
vant, varfor en sadan heller inte fOljer. Med andra ord "ersatter" den 
efterstallda medhallsmarkoren i ifyllnaden den fOrvantade med
hallsmarkoren fran A:s sida efter samkonstruktionen.12 Samma 
hypotes formuleras fOr ovrigt av Antaki, Diaz & Collins (1996 
s. 166) i analysen av ett samtalsutdrag dar en ratificering fran A:s 
sida saknas. 

Tesen att nagon respons fran A:s sida inte ar nodvandig efter en 
ifyllnad som avslutas med en medhallsmarkor stbds dock inte aIls 
av mitt empiriska material. Av 34 sekvenser har jag faktiskt inte en 
end a sekvens dar A inte avslutar enheten sjalv - vilket i sig medfOr 
att en respons inte forvantas, aven om en sMan anda kan fOlja 
(Bockgard 2001) - eller producerar en godkannande respons.13 Det 
finns med andra ord i mitt material inget som skiljer rena fran par
tikelavslutade ifyllnader med avseende pa A:s respons pa ifyllna
den. Att sa ar fallet kan indikera att den respons pa (oftast i form av 
bekraftelse av) den syntaktiska enheten som kan forekomma i B:s 
andradrag anda inte ar funktionellt ekvivalent med den respons pa 
(oftast i form av bekraftelse av) enheten som normalt produceras av 
A efter samkonstruktionen. 

12 Lerner ger oss bl.a. fOljande exempel pa en sekvens innehallande en partikelav
slutad ifyllnad (s. 126, not Si nagot fOrkortat): 

A: but when 'e tells you what t' co:ok, 
(0.3) 

-> B: then it's rilly bEd=yeah. yeah [didju- uh 
A: [he tol me t' be sure'n check iz 

minu up there on the wall 
Detta utdrag saknar den typ av bekraftande kvitto fran A:s sida som normalt 
brukar fOlja en ifyllnad i en sekvens dar inte ocksa A sjaIv avslutar enheten. A 
gar i stallet vidare i sin redogorelse i omedelbar anslutning till att B producerar 
sin a bi'tda bekraftande responspartiklar. 

13 Att A inte producerar nagra underkiinnande responser ar inte att fOrvanas over 
utifran det faktum att efterstallda (i likhet med framfOrstallda) partiklar typiskt 
fOrekommer i sakra andradrag. 
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Sammanfattning 
Ovan har jag diskuterat ett antal funktionella egenskaper hos de 
responspartiklar som kan fOrekomma i en samkonstruerad enhets 
andradrag. En viktig kontextberoende egenskap ar att en sactan par
tikel i de fiesta fall produceras av en talare som anser sig saker pa att 
andradraget ar acceptabelt, dvs. i nagorlunda overensstammelse 
med det A ha de tankt saga ell er med hur verkligheten ar beskaffad. 
Sett ur ett perspektiv som tar fasta pa kontextfornyande egenskaper, 
kan B anvanda en partikel fOr att manifestera och havda sactan 
sakerhet. 

Jag har vidare argumenterat for att en framfOrstalld partikel kan 
anvandas fOr att ge en respons pa A:s forstadrag. Inte minst kan B 
bekriifta att fOrstadraget aterger en sann utsaga. Ocksa en efterstalld 
partikel kan anvandas fOr annat an att (bara) markera sakerhet, 
namligen att respondera pa (normalt sett bekriifta) hela enheten 
men inte forstadraget som sactant. I ljuset av ovannamnda egenskap 
skulle man kunna generalisera och saga att manga responspartiklar 
lokaliserade i ett andradrag inte anvands for att respondera "i 
stOrsta allmanhet" (ospecificerat), utan fOr att respondera pa den 
del av enheten som foregar partikeln, men inte mer an sa. Det fOre
ligger saledes inte bara skillnader mellan andradrag med respektive 
utan en responspartikel, utan aven placeringen av partikeln ar 
manga ganger av stor vikt. (Det ar inte orimligt att en fortsatt forsk
ning kommer att visa att placeringen alltid ar pragmatiskt relevant.) 

Slutord 
Pa min jakt efter de partikelforsedda andradragens funktionella 
egenskaper har jag atergivit ett antal tydliga empiriska exempel pa 
att samkonstruerande av en syntaktisk enhet kan vara ett satt att 
visa stark samhorighet och solidaritet med en annan deltagare samt 
en effektiv metod att visa att man delar dennes uppfattning, erfa
renhet eller asikt. Detta ar dock inte hela sanningeni att parasitera 
pa en syntaktisk struktur som en annan talare har producerat kan 
ocksa vara ett satt att argumentera mot och distansera sig fran 
denna person. I det sociala spel som ett samtal innebar ar det 
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mi'mga ganger av storsta vikt att markera att man har (anser sig ha) 
bast kunskap ell er den primara ratten att uttala sig om det amne 
som ar pa tapeten (Heritage 2002). Vi har ocksa sett att en respons
partikel kan fungera som en vital resurs i dessa sammanhang. En 
sMan kan anvandas fOr att respondera pa eller pa nagot annat satt 
fOrhalla sig till nagot i kontexten. Produktion av en partikel kan 
aven utnyttjas fOr att uppratthalla eller forandra kontexten, varige
nom den efterfoljande interaktionen kan paverkas i bland annat en 
solidariserande eller distanserande riktning. 

Att producera ett andradrag ar med andra ord inte alls en "neu
tral" handling; B gor alltid nagot mer an bara "tala a A:s vagnar". 
Andradraget ar fyllt av sociala krafter fran en rik vapenarsenal. Till
gangen till responspartiklar utOkar ytterligare denna arsenal, och 
slipar dess vapen. 
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loch for sig i kontext 
jenny Nilsson 

Om man har som utgangspunkt att sprak oeh interaktion alltid 
ingar i sociala verksamheter kan man arbeta utifran ett dialogiskt 
perspektiv (se Linell 200S i denna volym).l Det dialogiska perspek
tivet innefattar dels en traditionellt grammatisk vinkel- ibland kal
lat yttrandets inre syntax -, dels hur interaktionen ar uppbyggd -
ibland kallat den yttre syntaxen (se Linell 200S samt Fillmore, Kay 
& O'Connor 1988). 

En grupp ord som ar speciellt intressanta ur denna synvinkel ar 
adverb oeh adverbiella fraser, eftersom deras funktioner tyeks vara 
myeket kontextbundna oeh alltsa beroende av att bade den inre 
oeh yttre syntaxen studeras. Syftet med det har kapitlet ar att 
undersoka hur det kan vara avgorande fOr tolkningen av ett adverbs 
funktion oeh innebord att man studerar bade dess relationer till 
andra formord inom ett yttrande oeh dess relationer till andra ytt
randen inom samtalskontexten. 

Jag kommer att illustrera hur det lexikaliserade adverbiella 
uttryeket i och fOr sig samarbetar med interjektioner oeh konjunk
tioner in om ett yttrande fOr att fa sin funktion, oeh hur dessa form
ord i sin tur signalerar hur yttrandet ska tolkas i fOrhaIlande till den 
yttre kontexten. Lika lite som manga formord har i och fOr sig nagon 
speciellt stark egen betydelse, utan tar sin betydelse oeh funktion i 
samverkan med element bade inom yttrandet oeh i den stOrre sam-

1 Stort tack till Lars-Gunnar Andersson, Maia Andreasson, Elisabet Engdahl, 
Susanna Karlsson, Erik Magnusson och Karolina Wirdenas fOr vardefulla kom
mentarer och synpunkter pa innehallet. Speciellt tack till Bengt Nordberg som 
korrekturlast manuset och aven kommit med viktiga synpunkter pa innehaIlet. 
Tack aven till 2002 ars OFTI-deltagare. Naturligtvis ar jag sjalv ansvarig fOr tex
tens innehall. 
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talskontexten. Grundtanken ar alltsa att i och fOr sig:s funktion i 
talat sprak till stor del ar kontextbunden. 

I och fOr sig behandlas i SAG pa flera stallen. Sammantaget 
beskrivs uttrycket som ett korrelativt adverb och aven jag kommer 
fortsattningsvis att tala om i och fOr sig som ett adverb. Enligt SAG 
signalerar i och fOr sig vanligtvis en semantisk motsattning och kor
responderar med konjunktionen men, som i "I och fOr sig fick han 
hora en hel del annat ocksa, men det ar sadant som inte hor hit" 
(SAG 4 s. 139, 931, 939 och 2 s. 678-679). Nedan har exemplet pla
cerats i SAG:s satsschema (SAG 4 s. 6). 

Forfalt Initialfalt Mittfalt Slutfalt 
Inledare Finit verb Sllbjekt Adverbial Resten av den (mita verbsatsen 

loch for sig tick han hora en hel del annat ocksa... 

10ch fOr sighamnar har i initialfaltet med verbet direkt efter och till
hor alltsa det som SAG kallar den inre satsen. 

10ch fOr sig (SAG 4 s. 142-143) sags aven i vissa fall i ungdoms
sprak kunna upptrada som initialt annex och da uttrycka en ny fas 
i handelsefOrloppet, som till exempel i "I och fOr sig, jag har ju lagen
het" som aterfinns inplacerat i SAG:s satsschema nedan. 

Forfalt Initialfalt Mittfalt Slutfalt 
Inledare Finit verb Sllbjekt Adverbial Resten av den finita verbsatsen 

loch fOr sig jag har ju Uigenhet 

Har tillhor i och fOr sig inte den inre satsen, utan hamnar i forfaltet 
med subjektet direkt efter. 

Detta sistnamnda ar ett exempel pa en samtalsfunktion i ungdo
mars talsprak, aven om exemplet i SAG ar kontext16st. For att 
undersoka hur i och fOr sig upptrader i interaktion har jag studerat 
uttrycket i en av de talsprakskorpusar som finns vid Institutionen 
for svenska spraket vid Goteborgs universitet, namligen "Gymnasis
ters sprak- och musikvarldar" (GSM). Korpusen bestar av 27 band
inspelningar med goteborgska gymnasieelever i aIdrarna 16-19 ar 
som diskuterar kring musikexempel som spelas upp, sammanlagt ca 
20 timmars transkriberat tal (se Norrby & Wirdenas 1998). 

I GSM-materialet aterfinns en rad funktioner av i och fOr sig. En 
del av dessa skiljer sig fran de funktioner som finns beskrivna i SAG. 
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loch fOr sig upptrader i GSM med 96 beliigg, i flera olika positioner: 
i yttrandets fOrfalt, inre sats (dar det fOrekommer i atminstone tva 
olika positioner) eller efterfalt (SAG 4 s. 6 och Lindstrom 2002). 
Adverbet kan ocksa upptrada som en egen tur tillsammans med en 
interjektion. 

I det har kapitlet koncentrerar jag mig pa hur i oc11 fOr sigfungerar 
da det upptrader initialt i ett yttrande, alternativt star som ett frista
ende yttrande. Sammanlagt finns det 29 belagg i materialet. I sex 
fall upptrader i oc11 fOr sig tillsammans med en interjektion som en 
egen tur. I ovriga fall utom ett (se exempel (1) nedan) fungerar i oc11 
fOr sig som ett fritt annex i fOrfaltet, det vill saga att i oc11 fOr sig i 
dessa fall atfoljs av rak ordfOljd som i det andra satsschemat ovan, 
inte som i det forsta i initialfaltet med verbet direkt efter (se SAG 4 
s. 23 och 4 s. 453-454 samt Lindstrom 2002). Jag undersoker i det 
har kapitlet inte hur i oc11 fOr sig anvands inne i ett yttrande eller i 
efterfaltet. Hur i oc11 fOr sig fungerar i interaktion nar adverb et star i 
nagon av dessa positioner behandlas i Nilsson u.a. 

loch for sig inom yttrandet 
Enligt Dahl (1995) brukar i och fOr sig upptrada i vad han kallar "p 
but q combinations" dar uttrycket korresponderar med en men-sats 
som bestar av en proposition som pa nagot satt motsager den fOrsta 
propositionen, t.ex. "loch fOr sig ar Johansson en utmarkt kandidat, 
men hans lOnekrav ar for stora" (korrelativ funktion i SAG). Denna 
typ av konstruktion ar ganska ovanlig i GSM - enbart tre belagg 
forekommer. Daremot samverkar i oc11 fOr sigpa andra satt med kon
junktioner och interjektioner inom yttrandet. Som namndes inled
ningsvis visar dessa formord framfOrallt i oc11 fOr sig:s koppling till 
andra yttranden i samtalskontexten och darmed vilken funktion 
adverb et har. Exempel (1) nedan far illustrera kopplingen mellan 
oc11 fOr sig och formordet inom yttrandet. 

(1 ) 

MM1 fast iMorsej tycker ja E-type= 
«skratt» 

MM1 =*e ganska bra* (.) han hailer fortfarande liksom 
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I exemplet ar iafOrsej kopplat till fast och tillsammans signalerar de 
att yttrandet kommer att fortsatta med information som talaren 
precis kom att tanka pa och att det, enligt SAG:s terminologi, inne
haIler en typ av semantisk motsattning. Sa har ryckt ur sitt kontex
tueIla sammanhang blir dock yttrandet ganska svartolkat. For att 
fuIlt ut kunna analysera i och fOr sig:s funktion maste vi darfor ocksa 
studera samtalskontexten. 

loch for sig i samtalskontexten 
Samtalskontexten ar den turstruktureIla och semantiska kontext 
som i och fOr sigupptrader i. Till denna kontext hor inte bara yttran
det som vi tittade pa i exempel (1) ovan, utan aven flera tidigare ytt
randen i diskursen. Genom att stud era kontexten till exempel (1) 
kan man fa reda pa vilken funktion i och fOr sig fyIler i interaktio
nen. Detta illustrerar exempel (2), dar en grupp med fyra unga man 
diskuterar artisten E-types musikaliska talang. 

(2) E-type hailer. 

MM1 se bara pa E-type han gjorde en (.) sketrutten demo han har ju- han e 
ju inte musikalisk ( ) (.) fyra ackord sa slangde han in den (.) sa 
fick han ett skivkontrakt 

MM2 ja ja vet inte 
MM1 fast iatorsej tycker ja E-type= 

((skratt» 
MM1 =*e ganska bra* (.) han hailer fortfarande liksom 

I exempel (2) blir det tydligt att i och fOr sig har en reviderande funk
tion i denna kontext. I exemplet ar i och fOr sig kopplat till konjunk
tionen fast inom yttrandet, vilken i sin tur visar kopplingen till 
andra yttranden och deras semantiska innehaIl i samtalskontexten. 
Darmed kan man ocksa tolka funktionen: MM1 reviderar sitt tidi
gare uttalande att E-type ar en rutten artist som knappast gjort sig 
fortjant av ett skivkontrakt. Det ar mojligt att reviderandet kommer 
som en fOIjd av att MM2 inte ar av samma asikti i sa fall ar fast i och 
fOr sig knutet bade till MM1:s eget tidigare yttrande och MM2:s 
invandande ja ja vet inte. 
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loch fdr sig upptrader patallande ofta i argumentationsstrukturer2 

med en reviderande funktion som den i exempel (2) ovan, oeh fOl
jer da vanligtvis ett monster som det nedan. 

Tur I, talare A: pastaende 
Tur 2, talare B: ifragasattande/invandning (ett problem med tur 1 
markeras) 
Tur 3, talare A: reviderande av tur 1 som ofta oeksa blir ett medgi
vande av tur 2 

Det normala for detta turmonster ar att tal are B i tur 2 explicit mar
kerar ett problem med talare A:s pastaende genom att komma med 
en invandning eller ett ifragasattande av turens innehall.3 Ibland 
kan problem et besta i att en annan samtalsdeltagare tyeks missfOr
sta pastaendet. Problemmarkeringen foljs av att talare A reviderar 
sitt pastaende. 

I vissa fall fOrekommer i och fdr sig nar en talare reviderar ett eget 
tidigare yttrande, trots att ingen annan talare har ifragasatt det 
semantiska innehallet, som i monstret nedan. 

Tur I, tal are A: pastaende 
Tur 2, tal are B: uppfattatsignal (inget problem med tur 1 markeras) 
Tur 3, talare A: revidering av tur 1 

I dessa fall markerar alltsa ingen samtalsdeltagare ett problem med 
tur I, men talare A reviderar and a sitt tidigare pastaende.4 

Naturligtvis reviderar samtalsdeltagare oeksa pastaenden inom 
samma tur med hjalp av i och fdr sig. Eftersom i och fdr sig i des sa fall 
inte star initialt i en tur beskrivs inte detta har (se Nilsson u.a.). loch 

2 Wirdenas har sammanstallt en delkorpus over samtliga pas sager med argumen
tationer i GSM-materialet. Mer an halften av materialets belagg (66 av 96) av i 
oell (or sig aterfinns i denna delkorpus som utgor ca en tredjedel av hela GSM
materialet (se Wirdenas 2002). 

3 Liknande typ av turmonster har beskrivits av flera forskare, bland annat i termer 
av reparation. Tur 2 har i des sa fall kallats fOr en Next Turn Repair Initiator, dar 
turen ses som en slags "triggare" av en reparation (se Schegloff 1992, Thompson 
& Couper-Kuhlen 2002). 

4 Den har typen av revidering har tidigare bland annat beskrivits som en "Third 
Turn Repair", dvs. att en talare reparerar ett tidigare pastaende trots att ingen 
annan samta[sdeltagare markerat nagot problem med det (se Schegloff 1992 och 
1997 samt Thompson & Couper-Kuhlen 2002). 
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fOr sig i reviderande funktion bade efter markerad och omarkerad 
problemkalla kommer att exemplifieras i det f61jande. 

Presentation och analys av i och for sig:s 
olika funktioner 
I syfte att belysa hur i och fOr sig samverkar med andra formord 
inom yttrandet fOr att markera relation en till samtalskontexten 
undersoker jag inledningsvis i och fOr sig efter rent formella kriterier: 

1 Ja/nej + i och fOr sig som sjalvstandigt yttrande 
2 Interjektion + i och fOr sig som initialt annex 
3 Konjunktion + i och fOr sig som initialt annex 
4 loch fOr sig som initialt annex 

1) Ja/nej + i och for sig som sjalvsUindigt yttrande 

Da i och fOr sig star som sjaIvstandigt yttrande (sex belagg i materia
let) foregas det alltid av en interjektion som alltid ar medhallande 
(ja ell er nej). loch fOr sig upptrader aldrig som ett helt sjalvstandigt 
yttrande i GSM-materialet. 

Den har konstruktionen upptrader genomgaende som ett medgi
vande av en annan talares invandning och saIedes ocksa som en 
revidering av det egna tidigare pastaendet. Rent turstrukturellt ater
kopplas alltsa i och fOr sig till bade det egna tidigare yttrandet och 
den andra talarens yttrande. Detta exemplifieras i (3). 

(3) Javla go stamning. 

S °na de gor dom inteO men den har sortens musik a de- TSK (.) a de typisk 
konsarmusik ell er a de san musik som (.) man sitter a Iyssnar pa hemma 
ell er va tror nil 

EMS konsarmusik ve [e () 
EM4 [men hade de vart konsar da hade ja nog kunnat tanka 

mej a ga pa de anda for de hade vart sa javla go stamning 
EMS ja men de e ju inte musiken du gar for 

[de e ju stamningen 
EM4 [na men- (.) jaja iilforsej 
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Tidigare i samtalet kom deltagarna overens om att de tyckte att 
hardcore-bandet Refuseds musik var dalig. I exempel (3) fragar sam
talsledaren om den typ av musik som Refused spelar ar nagot som 
samtalsdeltagarna tror att man sitter och lyssnar pa hemma eller 
om man lyssnar pa det da man gar pa konsert. EM4 svarar att han 
faktiskt hade kunnat tanka sig att ga pa en konsert med ett sactant 
band, trots att han tidigare gjort klart att han tycker musiken ar 
daIig, eftersom "de hade vart sa javla go stamning". EMS kommer 
med en invandning mot detta och anfOr att det i sa fall inte ar pa 
grund av musiken som EM4 skulle ga, utan enbart fOr stamningens 
skull och att detta alltsa inte strider mot vad de tidigare gemensamt 
enades om: att musiken ar dalig. EM4 paborjar en invandning mot 
EMS:s inlagg, men ger sedan med sig och markerar genom ja ja att 
han haIler med EMS (och kanske ocksa med det upprepade ja ja att 
EMS:s poang kanske inte ar sa viktig och framforallt att detta inte ar 
nagot han sjalv tagit i berakningen fOrran precis nu). I samverkan 
med ja ja fungerar i och {Or sig som ett reviderande som kan tolkas 
ungefar som 'det finns ett alternativ till mitt tidigare yttrande som 
jag kan ga med pa'. Exempel (4) nedan illustrerar samma sak: 

(4) Dansen viktig. 

S mm dom som a ute a dansar tror ni att dom Iyssnar pa musiken eller a de 
C.) a de dansen som a de viktia? 

LMl de e nog dansen C.) fOr dom kan bugga a bugga a sa sjalv 
LK2 bade och 
LM2 Chja de e de) 
LKl tycker man inte om 

musiken sa [gar man ju inte a dansar] 
LK2 [gM man ju inte a dansar] CCskrattar» 
LMl [neeej iMorsej 
LM2 [ne Cexakt) 
LKl Cde e nog) bade och 

Samtalsledaren fragar har en grupp vad de tror ar viktigast nar man 
lyssnar pa dansbandsmusik - dansen eller sjalva musiken. LMl sva
rar genast att det nog ar dansen medan LK2 svarar att det nog ar lika 
viktigt, vilket aven LM2 haIler med om. LKl och LK2 kommer till
sammans med en invandning mot LMl:s pastaende att det skulle 
vara dansen som var viktigast eftersom man knappast gar och dan
sar "om man inte tycker om musiken". LMl anvander da ett med
hallande nej + i och {Or sig for att revidera sitt eget tidigare yttrande 
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samtidigt som han istallet haIler med om LKl och LK2:s invand
ning. Aven har tycks alltsa i och fOr sig signalera att talaren valjer att 
revidera sitt pastaende i ljuset av den nya information som en 
annan tal are presenterar. 

2) Interjektion (ja/nej/m) + i och for sig som initialt annex 

Nar en interjektion + i och fOr sig star som annex till ett fortsatt ytt
rande (elva belagg) ar det alltid kopplat till en annan talares ytt
rande genom interjektionen som i samtliga fall har funktionen av 
svarsord. 

Liksom nar i och fOr sigupptrader med interjektion i ett sjalvstan
digt yttrande (se ovan), ar aven i dessa utbyggda fall interjektionen 
alltid medhallande vilket i sin tur innebar att talaren reviderar sitt 
eget tidigare yttrande. 

I tva av fallen fOljs medhallande svarsord + i och fOr sig av en 
invandning (inledd av men/fast) och i och fOr sig samverkar med 
interjektionen till ett "skenmedhall" som alltsa blir ett medgivande 
med patOljande reservation. I dessa fall skulle man kunna tala om i 
och fOr sig som ett retoriskt knep. Dahl menar att i och fOr sig ar "ett 
kraftfullt retoriskt vapen" av just denna anledning, att man till 
synes haIler med och sedan kommer med en invandning (Dahl 
1995, se aven Skoldberg 1999). Ett exempel pa den typen av kon
struktion aterfinns i (5). 

(5) Fugees ar enformiga. 

EK5 ja de e ganska en- de- ja tycker de e 
bra rytm sahar men de e ganska enformit 
a en [tonit Csjalva) hela IMen 

EK6 [valdit enformit 
EMl de e ganska likt [ocksa om du har hart den= 
EK5 [nja 
EMl = sa vet du hur de andra kommer ga ocksa 
EK5 ja iatarsej C.) fast inte dom fiesta 

man kan Iyssna pa de nan gang nan sadar 

I exemplet framfor EK5 att hon tycker att ett musikexempel av 
gruppen Fugees ar "ganska enformigt och entonigt". Hon far bifall 
av EK6 och EMl, som ocksa utvecklar resonemanget till att om man 
har hart en av gruppens latar vet man ocksa hur de andra kommer 
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att lata. EKS tyeks med ja idfOrsej markera att hon forstar EM1:s 
poang oeh anvander sig av invandande fast for att visa att hon inte 
riktigt haIler med EM1; hennes fOrsta yttrande var troligen inte 
menat som ett avfardande avaIl Fugees musik (vilket EKS:s invan
dande nja pa rad 6 oeksa tyder pa). Fragan kvarstar dock om detta 
verkligen ar ett exempel pa ett retoriskt knep. Visserligen far i och fOr 
sig en skenmedhallande funktion till f6ljd av en korresponderande 
invandning, men det verkar anda snarare som om EKS reviderar sitt 
tidigare yttrande eftersom de andra samtalsdeltagarna tyeks ha 
missfOrstatt vad hon menade med detta. lnte heller det andra exem
plet i material et dar ett medhall korresponderar med ett men-led ar 
ett solklart exempel pa ett skenmedhall som ett retoriskt knep. 

Ovriga nio belagg korresponderar inte med men/fast-sats oeh ar 
till sin funktion medhallande av en annan talares asikt. Saledes ar 
de oeksa reviderande av en egen tidigare asikt eftersom dessa, lik
som vid sjalvstandigt yttrande med interjektion, upptrader efter en 
markerad problemkalla. I exempel (6) illustreras detta, dar en gan
ska lang diskussionssekvens leder fram till ett medgivande oeh revi
derande i och fOr sig. 

C 6) Lyssna pa klassiskt. 

S CCskrattar» ehe ja vicka a de som Iyssnar pa den har musiken da? 
HM3 de tror jag e [aila till och med den tyngsta= 
HMS [jo 
HM3 =hardrockare som hailer pa me dodsmetail 

[satter pa de ibland 
HM4 [a men de e liksom a C.) man kan inte saja C.) 

under femton 
HM3 *under femton?* 
HMS jo 
HM6 na mer vuxna an ungdomar 
HM3 ja de e klart C.) [men ja menar- ja menar-
HMS [ja tror de forekommer i aila-
HM4 +du satt- du satt inte a Iyssna+ pa klassisk musik 

nar du va tolv ar [C.) de gjorde inte du kan= 
HM3 [jo 
HM4 =inte komma a saja att du gjorde de 
HM3 jo 
HM4 na [men vafan skarp dej 
HMS [inte tolv kanske men [tretton 
HM3 [ja har en mor ja har en mor som inte ar av 

denna varlden C.) na men ja har en mor som e C.) ja vet inte-
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HM4 men du Iyssnade ju inte pa de ba ja nu viII ja Iyssna pa musik C 
HM3 na inte sahar att man kom hem inte so m- inte som de e nu da de har du 

ratt i iMorsej na de har du ratt i de e klart C.) na de har du ratt i C.) men 
de e klart att man Iyssnade pa de ibland de e val klart C.) ja menar de va 
ju inte eh- C.) de horde ju inte till ovanligheterna 

HMS na 
HM4 men de va ju inte pa grund av att du 

satte pa [en skiva 
HM3 [na 
HM3 nana C.) iMorsej C.) inte alltid C.) na men inte ofta C ) de hande val ibl

de hande val ibland men- C.) jaja nu ska vi inte bli ovanner om de har 
tycker inte ja 

HM4 na vi e inte [Covanner) 
HM3 [eeeh C.) ja 

I exemplet far gruppen fragan om vilka som kan tankas lyssna pa 
klassisk musik. En livlig diskussion satter igang dar HM4 menar att 
lyssnarna knappast kan vara under femton ar. Detta pastaende ifra
gasatter HM3 med skrattande rost och HM4 kontrar med att ifraga
satta huruvida HM3 verkligen lyssnade pa klassisk musik nar han 
var tolv ar, vilket HM3 havdar att han faktiskt gjorde. HM4 motsat
ter sig da sannolikheten att HM3 pa egen hand satte pa en skiva 
med klassisk musik, vilket han ocksa medger genom niinii ia{Orsej. 
Han backar da en aning och reviderar sitt eget tidigare pastaende, 
aven om han i samma yttrande tillagger att det "hande val ibland". 
Den har typen av tillagg som talar for ursprungspastaendet fOre
kommer i ytterligare ett par fall, aven om flertalet ar helt medgi
vande och reviderande. 

3) Konjunktion (fast/men) + i och for sig som initialt annex 

Nar en konjunktion kommer fOre i och {Or sig (fern belagg) i forfaltet 
fungerar det i materialet inom yttrandet som ett annonserings
kolon: nu kommer det ny information. I samtalskontexten fungerar 
det antingen som en markor for modifiering av ett eget tidigare ytt
rande som i exempel (2) ovan, eller som en markor av ett tillagg till 
innehallet i en annan talares yttrande. Detta exemplifieras i (7). 

I exemplet riktar sig samtalsledaren till GK1 angaende att hon 
tidigare i samtalet namnt att hennes far- och morfOraldrar aldrig 
lyssnar pa musik. GK1 utvecklar detta med bevis fOr hur sallan de 
lyssnar pa musik. GK4 kommer da att tanka pa, vilket markeras med 
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(7) Farmor Iyssnar inte pa CD. 

5 ja den a ganska gammal den a fran trettitalet satte-dom som va unga da 
(.) dom kanske inte finns sa lange till (.) (de a sant) men de va intressant 
de har du sa att du inte kan tanka dej att (.) dina faramorforaldrar Iyss
nade pa musik 

GKl na men do m- dom gor ju nastan inte de eller dom har ju aid rig haft nan 
eh (.) nan musikanlaggning sadar eller nu skaffade dom sej CD-spelare 
men dom har nastan inga skivor a ja har aldrig hort dom anvanda den (.) 
sa de va mer-

GK2 dom har tv:n star pa [kanske 
GKl [+men ja vet inte+ de e inte riktigt likaa-
GK4 fast iMorsej dom va val ute a dansade ratt mycke de maste dom ju ha 

vatt 
GKl ja jojo men de e ju mer (.) pa sa satt men liksom att man sitter hemma a 

Iyssnar pa musik de tror ja e ganskaa-
GK4 kanske inte sa (vanligt) 

fast iafOrsej, att de maste ha haft tillgang till musik: "dom va val ute 
a dansade ratt mycke de maste dom ju ha vatt". Forutom att mar
kera att detta ar nagot som GK4 precis kom att tanka pa, signalerar 
fast i och fOr sig aven att hon inte tycker att GK1 direkt har fel, men 
att det finns information att tillagga. 

4) loch for sig som initialt annex 

Nar i och fOr sig upptrader som ett ensamt initialt annex uttrycker 
det i tre av sex fall en revidering, antingen i en struktur dar en pro
blemkalla inte markeras, vilket illustreras i (8), eller i en struktur dar 
en problemkalla markeras, vilket exemplifier as i (9). 

(8) Jag tycker om Fugees. 

EK3 mycke utav den musiken som ja tycker om har inte spelats *nu* «skrat
tar» ocksa (.) eller typ sahar 
(7 rader utelamnade) 

5 va a de for musik som Dl gillar da? 
EK3 namen ja- [de e val mer typ grupper sahar= 
EK4 [vanlig pop «skrattar» 
EK3 =(.) ja tycker om eh (.) eh Cranberries (.) tillexempel (.) Cardigans tycker 

ja om ocksa 
(.) de e ju ocksa lite jazzigt sa 

() m 
EK4 iMorsej ja tycker om Fugees (om vi sager sa) 

(.) sa de e val bra att dom e me 
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I (8) papekar EK3 att den musik sam han gillar inte ar med bland de 
musikexempel sam samtalsledaren spelat upp. Samtalsledaren fra
gar da vilken musik samtalsdeltagarna gillar. EK4 svarar att han gil
lar "vanlig pap". EK3 svarar samtidigt att han gillar grupper sam 
Cranberries ach Cardigans. EK4 markerar da med i och fOr sig att 
han precis kam att tanka pa nagat ach reviderar sitt eget tidigare 
yttrande en aning: han gillar atminstane ett av musikexemplen 
sam spelades upp. Revideringen sker har utan att nagan annan 
samtalsdeltagare ifragasatt hennes tidigare yttrande. 

I ett fall dar i och fOr sig star helt initialt i ett yttrande korrespan
derar det med ett men-led (se aven resanemanget am exempel (S) 
avan). Detta exemplifieras i (9). 

(9) Techno overallt. 
BK9 de e ju typist- ( ) san musik man hor ute (.) som 

man verklien kan (.) sliippa loss till om 
[man viII 

BK6 [niiii de e viii inte san musik de e de ja (.) gar 
omkring a gniiller over jiimt att man aid rig hor nan 
hip-hop ute de e bara [techno overallt 

BK7 [men (.) Cashbar hade mycke 
hip-hop vet ja nar ja va dar 

BK7 [(.) eller lite mer (.) [X X 
BK10 [ja (ja vet) 
BK6 [nar ja va nere pa Kompaniet 

sa spela dom techno [dar 
BK10 
BK7 
BK9 

BK10 

[m 
ja techno 
iatorsej de kanske inte e pa samma- alia stallen men just pa (.) dar vi 
brukar ga sa e de verklien sahar mycke soul a R'n B a lite sant (.) 
de e kul de e rolit 

I (9) diskuterar en grupp musikexemplet med Fugees, ach BK9 kan
staterar att det ar sMan musik sam brukar spelas pa dansstallen. 
BK6 invander mat detta, han tycker inte alls att man hor den har 
typen av musiki snarare spelas det techna overallt, vilket iiven BK7 
ach BK10 haIler med am. BK9 madifierar sitt tidigare yttrande en 
aning: man hor kanske inte den har musiken pa alIa dansstaIlen, 
men han tillagger acksa att just pa de staIlen han brukar ga pa gor 
de det. loch for sig fungerar sam en aterkapplare till hennes eget 
tidigare yttrande, samtidigt sam det markerar att han uppfattat de 
andra samtalsdeltagarnas invandning ach reviderar det tidigare ytt-
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randet. Eftersom det korresponderar med men inom yttrandet kan 
det inte ses som helt oeh hall et medgivande (majIigen i fOrstone 
oeh da kan man tala om Dahls retoriska knep), utan det far uttolkas 
ungefar som 'ok, jag ger med mig till viss del, men jag kan ha ratt 
fastan ni oeksa har ratt'. 

I tva fall ar i och fOr sig som initialt annex svart att analysera. I 
bada fallen ar det kopplat till samtalsledarens fraga som en slags tur
tagare. 

(10) Lyssna pa Fugees. 

S men de a har a nanting som ni sjalva Iyssnar pa (.) har ni skivan hemma 
eller? 

HI<3 na men ja Iyssnar-
HI<6 @.g har de men ja har faU den i *present* 
HI<4 iatorsej ja (.) skulle inte ga a kopa den (.) om man sajer sa 
HI<3 jo de hade ja (kunnat tanka mej) 

I (10) fragar intervjuaren gruppen om de har den aktuella skivan 
med gruppen Fugees hemma. HK3 svarar att hon inte har den men 
lyssnar pa gruppen anda, oeh HK6 svarar att hon har den eftersom 
hon fatt den i present. HK4 svarar att hon inte skulle ga oeh kapa 
den pa egen hand, vilket hon inleder med i och fOr sig, ungefar som 
en markar fOr att hon just kom att tanka pa det. Det ar svart att 
avgara om hon relaterar sig till HK6:s yttrande om att hon fatt den 
i present oeh drar en parallell till det, eller om hon anvander i och 
fOr sig som ett slags tankeadverb. 

Sammanfattning av funktionerna 
loch fOr sig tyeks i de 29 undersakta belaggen i GSM anvandas far 

att signalera att man precis kom att tanka pa nagot (antingen pa 
egen hand eller genom att nagon annan samtalsdeltagare kommit 
med ny information) oeh att den eventuella motsattning som finns 
mellan tva yttranden enbart beror pa att man inte tankt pa just 
detta tidigare: kanske kan man kalla i och fOr sig far ett ansiktsbeva
rande adverb. loch fOr sig initialt i ett yttrande verkar diiremot inte 
anvandas fOr att markera att en invandning ska komma senare i ytt
randet. 
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Det star ldart att i och fOr sig kan ha flera olika funktioner, vars 
monster till stor del beror pa samverkan med olika formord. Har fol
jer en sammanfattning av hur de olika funktioner jag funnit i mate
rialet upptrader. 

Medhallande och reviderande 
Den vanligaste anvandningen av i och fOr sig i materialet ar fOr att 
revidera ett eget tidigare yttrande och i nastan samtliga av dessa fall 
ocksa visa att man haIler med en annan talare. 

Den overlagset vanligaste struktur som i och fOr sig upptrader i ar 
da en annan samtalsdeltagare markerat ett problem (genom att ifra
gasatta, invanda eller ha en annan asikt). Sammanlagt forekommer 
19 av de 29 undersakta belaggen i en sadan struktur. Vanligast ar att 
interjektion + i och for sig som initialt annex (elva belagg) eller ja/nej 
+ i och fOr sig som ett sjalvstandigt yttrande (sex fall) aterfinns efter 
en markerad problemkalla. Ett belagg var av konjunktion + i och for 
sig som initialt annex och enbart i och fOr sig som initialt annex ater
finns ocksa efter en markerad problemkalla. 

Det ar daremot inte speciellt vanligt bland de undersokta belag
gen att i och fOr sig anvands far att revidera ett tidigare yttrande 
utan att nagon annan ifragasatt det. Sammanlagt finns tre fall varav 
tvcl ar da i och fOr sig star som ensamt annex, och ett fall med en 
konjunktion i annexet. 

Tillaggsmarkor 
I materialet finns tvcl fall dar i och fOr sig fungerar som en tillaggs
markar, det vill saga att en tal are markerar att information knuten 
till en annan talares tidigare yttrande fOljer. I bacta dessa fall foregas 
i och fOr sig av en konjunktion i det initiala annexet. 
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Tan keadverb/tu rtagare 
I tva svaranalyserbara fall tycks i och fOr sig fungera som ett slags tur
tagande tankeadverb fOr att markera att talaren precis kom att tanka 
pa nagot. I bi'tda fallen star i och fOr sig som ett ensamt initialt annex. 

Avslutning 
Det ar intressant att i och fOr sig i de 29 undersokta fallen sa gott som 
alltid upptrader som annex i fOrfaltet. Det ar ocksa intressant att det 
alltid upptrader med ett formord fOre da det utgor en ensam tur. 

Analysen av i och fOr sig:s funktion ar i de fiesta fall beroende av 
andra formords medverkan och hur dessa ihop med i och for sig sig
nalerar en relation till resten av yttrandet och samtalskontexten. 
Sammanfattningsvis kan man saga att i och fOr sig:s funktion upp
kommer bade genom hur adverbet struktureras inom yttrandet och 
hur yttrandet upptrader i samtalskontextens turstruktur och 
semantiska sammanhang. 

Jag har har inte undersokt hur i och fOr sig anvands i den inre sat
sen eller i efterfaltet. Hur i och fOr sig fungerar i interaktion nar 
adverb et star i nagon av dessa positioner beskrivs i Nilsson u.a. En 
intressant framtida fraga ar ocksa huruvida andra adverb samarbe
tar med formord pa liknande vis som i och fOr sig och vilka funktio
ner det i sa fall resulterar i. Det yore aven mycket intressant att 
undersoka huruvida i och fOr sig oftast upptrader i forfaltet da det 
star turinitialt aven i andra material (bade med ungdomar och 
vuxna), eller om det ar som SAG sager just typiskt fOr ungdoms
sprak. 
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Cajsa Ottesjo 

Inledning 
Syftet med detta kapitel ar att genom en specifik diskursmarkor, 
namligen iallafall, spegla de atergaende handlingar som emellanat 
ar nodvandiga for att fullfOlja ett kommunikativt projekt (Linell1998 
s. 207 ff.) i fierpersonerssamta1.1 Forutsattningen fOr att jag ska 
betrakta en handling som atergaende ar att det finns ett for delta
garna tydligt pagaende kommunikativt projekt som tillfalligt 
avbryts och sedan aterupptas. Avbrottet kan vara en utvikning fran 
amnet initierad av talaren eller av nagon annan deltagare, bade i 
syfte att utreda nagon oklarhet i det som sagts eller fOr att kommen
tera detta, ell er det kan vara ett lokalt situerat avbrott SOID tillfalligt 
avbryter ett pagaende projekt, dvs. ett intrang i en pagaende tur. 

FramfOrallt kommer kollokationerna men iallafall och jo iallafall 
att analyseras, emedan dessa ar de tydligaste exemplen pa hur det 
tidigare adverbet har fatt en diskursstrukturerande funktion som 
atergangsmarkor. I det samtalsmaterial jag haft att tillga fOrekom
mer turinitialt iallafall (utan fOregaende men eller jo) som atergangs
markor mycket sallan. Istallet inleder iallafall oftast ett tillagg till 
den fOregaende turen Ofr Eriksson 2002). De yttrandeavslutande, de 
fokala satsadverbiella och de turtillaggande forekomsterna av ialla
fall kommer inte att behandlas i den har studien. Beskrivningen 
kommer att innefatta bade den inre syntaxen, dvs. hur iallafall 

1 Studien ingar i mitt avhandlingsprojekt om iltergangar i samtal och har delvis 
presenterats pa IPrA i Budapest 2000 och pa Svenskans Beskrivning i Abo 2001. 
Arbetet finansieras av Hvitfeldtska stiftelsen i Goteborg i form av ett fyraarigt 
doktorandstipendium. Sedan hasten 2001 ar jag associerad medlem i projektet 
Samtalssprakets grammatik. Till Leif Granqvist riktar jag ett sarskilt tack fOr den 
tillmodiga hjalp han gett mig med att precisera de reguljara uttrycken som 
behovts fOr sokningarna i GSLC. 
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fungerar i satsen, och den yttre syntaxen, dvs. det sekventiella sam
manhang av turer som iallafall ingar i, samt vilka sprakliga hand
lingar som utfOrs av de yttranden i vilka iallafall fOrekommer. 

Jag inleder min framstallning med en allman beskrivning av dis
kursmarkorer och fortsatter med en beskrivning av iallafall, fOr att 
darefter overga till att analysera den atergaende funktionen hos dis
kursmarkoren. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskus
si on av syntax och funktion hos atergangsmarkoren iallafall. 

Diskurspartiklar och diskursmarkorer 
Diskurspartiklar strukturerar samtalet och markerar hur ett yttrande 
ska uppfattas i det sekventiella sammanhang dar det fOrekommer. 
De kan aven markera hur en talare forhaller sig till nagot som sags, 
vilken installning talaren har till det som sags, till sig sjalv ell er till 
den som lyssnar och hur saker talaren ar pa innehallet i det som 
sags. Genom att modifiera ett yttrande med en eller flera diskurspar
tiklar kan talaren uppna flera interaktionella syften, mildra styrkan 
i ett pastaende eller ta udden av en kontroversiell asikt, signalera 
grad av (0 )sakerhet infOr det som sags och inte minst visa pa hur det 
aktuella yttrandet fOrhaller sig till tidigare och kommande yttran
den (Wirdenas & Norrby 2002). I alla dessa funktioner upptrader 
iallafall. 

Termen diskurspartikel innebar ett fOrnyande av ordklassindel
ningen anpassad till det talade spraket. Diskurspartiklar utgors av 
ord som inte forekommer i andra an diskursstrukturerande funktio
ner. De indelas bl.a. i dialogpartiklar (ja, jOt nii) och yttrandepartik
lar (vetdu, jag menar) aUt efter vilka positioner de kan inta i ett ytt
rande (se Lindstrom 2005, jfr ISK 2004). Diskursmarkor ar den 
funktionella benamningen pa de ord som strukturerar diskursen 
och kan bast fOrstas som en "satsledsbeteckning". Diskursmarkorer 
rekryteras fran ordklasserna diskurspartiklar, adverb, konjunktio
ner, verb och pronomen. Ytterligare en diskursstrukturerande funk
tion utfOrs av en prosodisk markering av ett yttrandes inledning, 
genom tonal aterstallning och starkare volym an i omgivande tal 
(Ottesjo u.a.). I den beskrivning av diskurspartiklar som gays ovan 
(Wirdenas & Norrby 2002) anvander man termen diskurspartikel fOr 
det jag, efter Lindstrom, fOredrar att benamna diskursmarkor. 
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I Svenska Akademiens grammatik (1999, harefter SAG) behandlas 
inte diskurspartiklar som en egen ordklass. Daremot anvands det 
funktionella begreppet diskursmarkor. Termen betecknar: "[ett] 
uttryck som anger hur en (syntaktisk, semantisk eller pragmatisk) 
enhet fOrhaller sig till textsammanhanget eller talsituationen i 
bvrigt" (Termfbrklaringar, SAG 1 s. 163). Detta ar fbljaktligen att 
betrakta som ett satsled och motsvarar ratt val den beskrivning som 
jag vill ge diskursmarkbrer. 

Jag kommer fortsattningsvis att behandla iallafall som diskurs
markbr, med utgangspunkt i hur ordet fungerar i ett yttrande, som 
i sin tur ligger inbaddat i den omgivande sprakliga kontexten. Det 
ar inte tillrackligt att beskriva semantik och syntaktisk place ring av 
diskursmarkbrer, utan en fullstandigare beskrivning nbdvandiggbr 
ett dialogiskt perspektiv pa grammatik och en beskrivning av det 
sekventiella sammanhang i vilket yttranden innehallande t.ex. 
iallafall ingar, dvs. den yttre syntaxen hos yttrandet (Line1l2005). 

lallafall som diskursmarkor 
Vilken ordklass tillhbr da diskursmarkbren iallafall? Eftersom jag ar 
av den uppfattningen att den tidigare treordsfrasen lexikaliserats 
och fungerar som ett enda ord (darav sammanskrivningen), sa lig
ger valet mellan den traditionella ordklassen adverb och den nyin
troducerade diskurspartikel. Det ar alltsa inte mbjligt att i det sam
mansatta ordet iallafall infoga exempelvis ett pronomen, som i 
adverbfrasen "i alla dessa fall", och samtidigt bibehaIla diskursfunk
tionen hos iallafall. Jag vill, genom de transkriptionsutdrag jag 
kommer att analysera, visa att iallafall fOrst och framst utvecklats 
till en diskurspartikel. 

SAG behandlar inte iallafall explicit i de paragrafer som rbr mbj
liga diskursmarkbrer, utan beskriver framst iallafall som satsadver
bial. Man skriver att de fokuserande satsadverbialen i alla falll i alla 
hiindelserl i varje fall framfOrallt fungerar som konjunktionella sats
adverbial (SAG 4 s. 165). Fbrfattarna ar dock medvetna om att 
denna kategori av satsadverbial kan vara diskursmarkbrer. 

Ocksa konjunktionella (t.ex. fOr ovrigtl emellertid) och fokuserande 
adverbial (t.ex. hara, ocksa) anvands garna med avseende pa sjalva 

© Forfattarna ach Studentlitteratur 203 



Cajsa Ottesjo 

sprakhandlingen eller som markorer av granser i textfiodet. Denna 
typ av satsadverbial har ibland kallats talaktsadverbial. Sadana satsad
verbial ar vanliga sarskilt i talsprak (SAG 4 s. 86). 

Eriksson (1997 s. 122) behandlar iallafall som en diskursmarkor och 
skriver: 

Utmarkande for dem [i alla fall, hur som helst m.fi.] ar att de anvands 
fOr att aterknyta till berattelsen eller huvudlinjen i denna efter en 
utvikning. Denna utvikning beror vanligen pa att lyssnaren ingriper i 
berattandet. 

I alla fall verkar ha funktionen att markera att det som fOljer utgor en 
atergang till handlingen. Samtidigt pekar ocksa uttrycket bakat. Det 
tonar ned det som fOregatt och markerar att det saknar direkt relevans 
fOr berattelsen. 

I det studerade material et fOregas diskurspartikeln (adverbet) ialla
fall oftast av konnektorn men och dialogpartikeln jo. Konnektorn 
men fungerar som kontrastmarkor nar den inleder ett yttrande. 
Londen (2000 s. 234) skriver att limen [---] fungerar som markor for 
att turen inte har samband med fOregaende tur(er) utan till nagot 
tidigare." Den anvands for att signalera en invandning mot eller en 
annan aspekt av det som nyss sagts. Konnektorn fOljs ofta av (ytter
ligare) en diskurspartikel, som hOrdu, alltsa ell er att. Londen noterar 
aven att men i denna funktion ar betonat. I en diskussion eller i ett 
samtal med flera deltagare, dar turtagningen inte ar fOrutbestamd, 
signalerar men tillsammans med diskursmarkoren iallafall att tal a
ren gar tillbaka till huvudtraden i den pagaende topiken efter en 
parentes, dvs. efter nagon sorts exkurs inom talarens tur, ell er efter 
en sidosekvens, dvs. ett avbrott bestaende av minst tva olika talares 
turer. Talaren kan ha utvidgat och preciserat beskrivningen av 
berattelsens bakgrund eller preciserat ett vasentligt element i sin 
redogorelse. Digressionen kan ha foranletts av en fraga fran nagon 
annan deltagare ell er genom en kommentar fran talaren sjalv. 

Dialogpartikeln jo (utan efterfoljande partikel) fungerar som dis
kursmarkor i turinledningar. Den ar da prosodiskt markerad genom 
tonal aterstallning och betoning. I SAG beskrivs partikeln jo som ett 
svarsord och som en samtalsreglerande signal. "Talaren anger att 
han atervander till huvudtracten: jo, na, naja, naviil" (SAG 2 s. 756). 
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Om jo skriver man" att talaren anger att han bortser ifran det senast 
sagda och i stall et aterknyter till det dessfOrinnan sagda." Vidare att 
"i en monolog markerar talaren pa detta satt att han atervander till 
huvudtraden" (SAG 2 s. 758). I kollokation med iallafall anvands jo 
fOr att krava tillbaka ordet och markera en atergang till ett tidigare 
kommunikativt projekt som fortfarande ar tillgangligt i deltagarnas 
medvetande. Tillgangligheten bekrattas av att deltagarna omedel
bart orienterar sig mot det tidigare projektet i sin respons pa tala
rens initiativ. 

Olika diskursiva anvandningar tar olika partiklar i bruk, nagot jag 
utvecklar betraffande atergangsmarkorer i min studie av atergaende 
och fortsattande handlingar i flerpersonerssamtal. De olika diskurs
markorerna har i nagon man kvar sin ursprungliga betydelse och 
denna avspeglas i anvandningen. Vad galler iallafall har partikeln 
kvar mycket av sin ursprungliga adversativa betydelse. 

Placering i satsscheman och i turer, samt prosodisk 
utformning av iallafall 
Iallafall har en syntaktiskt rorlig placering i bade sats och tur mot
svarande den alltsa har i ledigt talsprak (Lehti-Eklund 1997). Frasen 
fOrekommer i samtliga annexpositioner, initialt, finalt och medialt. 
"Det fria annexet fungerar semantiskt som ett slags kommentar till 
den inre satsen eller den sprakhandling som yttrandet av satsen 
innebar" (SAG 4 s. 439). Om iallafall inleder ett yttrande utgor det 
antingen den inre satsens fundament (ex. 4 i schema 9.1) ell er ett 
initialt annex till denna (loch 2). Yttrandefinala iallafall star 
antingen i den inre satsens slut (6) ell er som ett finalt annex (7). Ial
lafall kan aven inga i den inre satsen och dar fokusera nagon av sat
sens delar (5) eller utgora ett medialt annex (3). I ett turtillagg star 
iallafall fOrst i enheten. Turtillagget utgor i sin helhet ett efterfalt i 
en utbyggd sats (8). Frasen men iallafall aterfinns i samtliga annex
positioner, medan jo iallafall enbart fOrekommer som turinledare 
och initialt annex. 
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Forfalt Inre sats Efterfalt 

Initialfalt Mittfiilt Slutfalt 

Annex Fundament Finit Annex 

1 jo iallafall sa liirdejagmej namlien 
2 men iallafall tva manader till skulle l10n ha stannat 
3 men nu iallafall1 ska vi till Bratton 
4 men iallafall haja fatt sagt de har 
5 han ar iallafall syndikalist 
6 du har ingen kansla av att du last pa iallafall 
7 det var inte precis nan de{lnition men iallafall 
8 a i min varZd sa ar de sa att de som inte {Inns dar iallafall inte i 

de {Inns inte min varld 

Schema 9. 1 Fiiltschema over iallafall i olika syntaktiska position er. 
1 Det {Inns ingen natl/rlig plats fOr ett medialt annex i schemat. 

Wir iallafall ingar i en turs fOrbegynnelse (Lindstrom 2002) eller i 
dess post-slut har den prosodiska och syntaktiska enhet i vilken dis
kursmarkoren ingar en tydligare diskursstrukturerande funktion an 
nar iallafall forekommer i en yttrandemedial position. Enheten 
fungerar som en grans mellan delar av samtalet. Inleder iallafall ett 
turtillagg till en TKE har den en adversativ funktion och modifierar 
det fOregaende pastaendet. 

Rackvidden hos iallafall stracker sig fran den hos ett fokuserande 
satsadverbial, som knyter an till det narmast foregaende elIer efter
foljande ledet i satsen och dar betydelsen ligger nara den hos 
atminstone, till diskursmarkorens med en rackvidd manga yttran
den bakat i diskursen. 

Den prosodiska realiseringen av iallafall varierar fran att alIa de 
ursprungliga morfemen uttalas till en kraftig reduktion, som i sl<rift 
skulIe motsvaras av gfa. Prosodisk reduktion ar typisk fOr fraser och 
ordgrupper som lexikaliserats till diskurspartiklar och anvands som 
diskursmarkorer Ofr hOrru, vettu och assa). Samforekommer iallafall 
med men, yttras kollokationen antingen som en intonationsenhet 
eller med en mycket kort paus fore iallafall. Slutstavelsen ar ofta 
betonad och enheten avslutas vanligen med fallande tonkurva. Av 
samtliga 32 forekomster i GSLC (se nasta avsnitt) av men iallafall ar 
31 transkriberade utan uttalsreduktion pa men (sokningen gjordes 
2003-06-11). Detta tolkar jag som relativ prominens i uttal och dar
med overensstammande med den funktion frasen har fOr att signa-
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lera samtalets andrade inriktning. Frasen jo iallafall uttalas alltid 
som en enhet och oftast med prominens pa det inledande ordet. 
bverhuvudtaget ar pauser och prosodiska granser fOre ell er efter ytt
randeinitiala iallafall vanligt fOrekommande. 

Material, metod och frekvenser av iallafall 
Materialet fOr studien utgors huvudsakligen av tva audioinspel
ningar och en videoinspelning av samtal forda under tre middagar 
i en sexpersoners famiIj i Bohuslan. Middagsinspelningarna ar 
gjorda av forfattaren for Talsprakskorpusen GSLC (Gothenburg Spo
ken Language Corpus), som finns pa Lingvistiska institutionen i 
Goteborg. De bacta audioinspelningarna ar transkriberade enligt 
institutionens standard GTS (Gothenburg Transcription Standard) 
och aterfinns i institutionens karnkorpus som GSLC:A8209011 
(Middag1) och GSLC:A8211011 (Middag2). Dessutom har jag excer
perat transkriptioner ingaende i GSLC via konkordanser over ialla
fall, samt transkriptioner ingaende i projektet Samtalssprakets 
grammatiks (GRIS) karnkorpus. Dessa transkriptioner ar samlade i 
Korpus Ottesjo. Olika typer av analys staller olika krav pa noggrann
het och pa vad som uttrycks i transkriptionen. De excerpter som 
hamtats ur GSLC har jag darfor, efter avlyssning, reviderat till den 
standard som anvands inom Samtalssprakets grammatik,2 

Att studera ett sprakligt uttryck i dess anvandning och i dess se
kventiella sammanhang ar den metod som anvands inom samtals
analys (Steensig 2001) och da sarskilt av de forskare som fOrenar 
studiet av sprak med studiet av social praktik, Detta perspektiv har 
kommit att kallas interaktionelllingvistik. Det tillampas av forskarna 
in om projektet Samtalssprakets grammatik och saIedes anvands 
metoden aven i detta kapitel. 

Jag kommer att presentera nagra av exemplen som fallstudier 
(single case analysis) av langre sekvenser, eftersom de atergaende 
handlingarna och strukturen hos sidosekvenser blir tydliga fOrst i 
langre utdrag. Ford & Thompson (1996 not 20) argumenterar for att 
lingvister som analyserar spraket i dess ursprungliga kontext maste 

2 For dessa transkriptionskonventioner se bakparmens insida. 
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tillata sig Hingre utdrag an vad studier av dekontextualiserat sprak 
hittills behovt. Exempel maste presenteras med mer kontext an vad 
som varit gangse tidigare ifall vi ska betrakta spraket i dess verkliga 
anvandning i interaktionen. 

Studien har kompletterats med sokningar i GSLC med hjalp av 
Korpusbrusaren, ett konkordansverktyg som utvecklas av Leif 
Gronqvist (Gunnarsson 2004). Dessa sokningar innebar ett kvanti
tativt inriktat arbetssatt genom att man excerperar specifika ordfO
rekomster ur en betydligt stOrre korpus. Harvid bor man notera att 
definitionen av ett yttrande i transkriptionsstandarden GTS i GSLC 
skiljer sig fran den som anvands in om interaktionelllingvistik, vil
ket kan paverka frekvensen av iallafall i olika positioner i ett ytt
rande eller i en tur. Inom den interaktionella lingvistiken ar yttran
det en sprakhandling som utgors av en grammatiskt definierbar 
enhet i talet (ord, fras eller sats) och fungerar som ett relevant kom
munikativt bidrag i sitt sekventiella sammanhang (Lindstrom u.a.). 
Detta innebar att en tur kan innehalla manga yttranden. "Ytt
rande" ar en neutralare term an "turkonstruktionsenhet" - TKE, vil
ken betecknar de enheter som turer konstrueras av. I goteborgsstan
darden definieras yttrandet som ett sprakligt bidrag som utgors av 
en sekvens av ord yttrad av en deltagare och avgransad av antingen 
tystnad eller det oavbrutna talet fran nagon annan deltagare ell er av 
att en aktivitet borjar eller slutar. Man fOredrar att tolka pauser som 
ingaende i en talares bidrag och att lata ett bidrag i transkriptionen 
avgransas endast av nagon annan deltagares oavbrutna tal eller av 
tystnad enbart nar det star klart att en aktivitet ar avslutad (GTS 
s. 4). GTS:s "yttrande" sammanfaller darmed narmast med begrep
pet "tur". 

I GSLC (30 maj 2003) ingar 940 forekomster av olika uttalsvarian
ter av iallafall. Knappt 30 % av dessa forekomster ar turfinala, dvs. 
de avslutar ett yttrande sa som GTS definierar begreppet. Endast ett 
fatal inleder turer (yttranden). Detta innebar att majoriteten star 
inne i en langre tur. Samma frekvensforhallande galler for kolloka
tionen men iallafall. Frasen inleder oftast yttranden, men dessa 
ingar manga ganger i en langre tur. De fa fOrekomsterna av jo ialla
fall yttras alIa i inledningen till en ny tur (korpus Ottesj 0). 

Det finns inga turinledande belagg av atergaende iallafall i mitt 
eget material och endast nio turinledande iallafall i GSLC, av vilka 
tre har en mindre tydlig atergaende funktion. (GSLC ar en forhaI-
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landevis stor talsprakskorpus men utgor naturligtvis inte en full
standig representation av det talade svenska spraket.) Daremot 
finns i de bada korpusarna manga yttrandeinledande belagg som 
inleds med iallafall, utan att inleda en ny tur. Dessa kan karaktarise
ras som turtillagg (Eriksson 2002). Att den turmediala placeringen 
av men iallafall dominerar beror pa att frasen anvands fOr att aterga 
till huvudtraden efter nagon form av utvikning under en pagaende 
tur. Manga av belaggen ingar i langre (monologiska) turer, dvs. i 
anfOranden, redogorelser ell er berattelser. De fataliga belaggen pa 
turinledande och atergangsmarkerande iallafall har inneburit att 
beskrivningen av diskursmarkoren har fokuserat pa samfOrekomst
erna med men och jo. 

I alia fall- en diskursmarkor for 
atergaende handlingar 
Atergangen till ett kommunikativt projekt sker efter olika typer av 
avbrott, som parenteser, sidosekvenser och langre avbrott under 
vilka andra talare ell er aktiviteter dominerat samtalsrummet. I det 
foljande ska jag redogora for och exemplifiera hur yttranden som 
innehaller iallafall anvands fOr att aterga efter sadana avbrott i sam
talet. Jag inleder med ett kortare utdrag i vilket ett parentetiskt 
avbrott ingar. Darefter fOljer ett langre utdrag som avser att illu
strera hur iallafall fungerar som atergangsmarkor efter en projekt
anknuten sidosekvens. Det tredje utdraget visar en atergang efter ett 
lokalt situerat avbrott. Slutligen foljer ett utdrag med en atergang 
efter ett byte av topik. 

Atergang efter en parentetisk utvidgning av den 
egna turen 
En parentes innebar enligt Routarinne (2003) att talaren initierar en 
utvikning fran den pagaende strukturen, fOr att darefter aterga till 
det som foregick parentesen. Hon beskriver parenteser som en typ 
av sjaIvavbrott. Parentesen kan vara en utvikning fran huvudtraden 
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i en berattelse ell er en kommentar till det som just sagts. Talaren 
kan t.ex. ange en fOrutsattning fOr det som senare kommer att 
berattas eller fOrdjupa beskrivningen av en av berattelsens delta
gare. Den parentetiska kommentaren ror talarens eget beteende 
ell er hur denne fOrhaIler sig till det som sags. Den infogade par en
tesen strukturerar berattelsen eller redogorelsen (se aven Duvallon 
& Routarinne 2005). 

Parenteserna "uppstar" ,och ar darmed mojliga att analysera som 
sactana, nar talaren pa ett identifierbart satt atergatt till den 
avbrutna strukturen i redogorelsen eller huvudtracten i berattelsen. 
Frasen men iallafall, och mera sallan enbart iallafall, fungerar som 
en atergangsmarkor efter parentetiska avbrott och utvikningar. Den 
fOrebadar en atergang till huvudlinjen i en redogorelse ell er hand
lingen i en berattelse. 

Utdrag (1) kommer fran en videoinspelning ingaende i GRIS-kor
pusen. Fyra kvinnor samtalar medan de van tar pa kaffe. A, B och C 
har gemensamt berattat fOr D om en resa (med dans) som de delta
git i. Darefter har samtalet rort andra topiker. I utdraget initierar A 
en atergang till berattelsen om dansen man deltog i under resan. 
Hon vander sig forst snabbt mot D, medan hon yttrar diskursmar
koren men hOrro, ser sedan ater pa B, som godkanner hennes erbju
dande, och fortsatter darefter med maste ju beriitta, introt (Eriksson 
1997)3 till berattelsen, rad 1-4. Innan A inleder sjalva berattelsen 
avbryter hon sig emellertid, vander sig mot D och kommenterar sin 
egen sjalvkansla med tur att man inte e fallen at att, rad 4-5. Genom 
den fOranledda ifyllnaden (Bockgard 2003) pa rad 6 visar B att hon 
gissat vilken episod A har fOr avsikt att beratta. Ifyllnaden foranleds 
av A:s tvekan och B:s bidrag omvandlar parentesen till en sido
sekvens. A upprepar yttrandet och de skrattar gemensamt innan A 
pa rad 9 "rattar" formuleringen. Diskursmarkoren vet ni va markerar 
overgangen till berattelsens inledning. Efter annu en tvekan, rad 
12, lagger A till det parentetiska yttrandet som varderar hennes eget 

3 Eriksson skiljer pa intron och inledningar till berattelser. Ett berattelseintro ar 
den fOrsta turen i en introduktionssekvens (pre-sequence). Introt annonserar att 
en berattelse (eller annan langre diskursenhet) ar att vanta. Introt kan aven 
innehalla en vardering eller summering av den kommande berattelsen. Inled
ningen innebar att berattelsen bi:irjar och den anvander sig ofta av formalise
rade uttryck som det ar ... , det var ... och en gang. Introt pabi:irjar berattandet 
medan inledningen pabi:irjar berattelsen (a.a. 72). 
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uppforande yid tilWillet. Parentesen yttras tyst och snabbt medan 
hon bojer ner huvudet. Nar hon yttrar diskursmarkoren men ialla
fall tittar hon upp pa D och C, de utvalda lyssnarna. 

(1) SAINF 2 1: Dansen (videoinspelning). 

01 A: .hh Men horro d!,! nar ja eh beratta de har 
02 om d~nsen kommer ja ihagL e:hhheihe 
03 B: ja:. 
04 A: maste ju ber.iitta. (0.4) t!,!r att man inte 
05 e (.) f,9.lIen eh at att .hh= . 
06 B: =>satta sej a< gr~taL 
07 A: satta sej a gr~ta, 
08 B: [hehahahah 
09 A: [hehahah ( ) eller att k.iinna sej minderva~rdig? 
10 vgt ni va [, da va ju vi tva da vardinner d.iir, pa 
11 C: [ehehehe 
12 A: pa: eh a a j,9. jah .hh j,9.h o>sprang a fj,9.nta me,<o 
13 >ah men iallafalk (.) .hh sa sa t.iinkte ja 
14 sahar, na man kanske skulle d~nsa lite grannL 
15 a sa borja ja ehoh bjo !,!pp alltsa, men vet ni 
16 fgm karlar na- nubba na va heter de, 
17 B: nob[ba 
18 C: [nobba 

Diskursmarkoren men iallafall (r. 13) skjuter undan parentesen och 
markerar att berattelsen kommer att fortsatta. Syntaktiskt utgor fra
sen ett annex till den efterfoljande sa-inledda satsen. Den yttras 
som en prosodisk enhet och fOljs av en kort paus, vilket ytterligare 
markerar frasen som en sjalvstandig enhet liggande utanfOr den 
inre satsen. Som vi kommer att se i fiera av de f61jande utdragen ar 
detta en vanlig konstruktionstyp nar iallafall ingar i eller ensamt 
utgor ett initialt annex. 

Atergaende handlingar efter sidosekvenser 
En sekvens bildas av tva eller fier turer och ar en serie av handelser 
som hor ihop och foljer pa varandra. Inom en sekvens kan kortare 
avgransade sidosekvenser Gefferson 1972) ligga inbaddade pa 
samma satt som en langre tur kan innehalla parentetiska utvik
ningar. Den pagaende aktiviteten avbryts tillfalligt for att senare 
aterupptas. For att ett yttrande eller ett kommunikativt projekt ska 
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uppfattas som avbrutet kravs att yttrandet ell er projektet ska ha pro
jicerat en fortsattning, yttrandena eller projekten ska inte vara prag
matiskt fullbordade. 

Jefferson (1972 s. 316) beskriver strukturen hos samtalssekvenser 
som innehaIler en sidosekvens som treledad. Det fOrsta ledet bestih 
av en pagaende social aktivitet eller ett samtalsamne (on-going 
sequence). Det andra ledet utgors av ett tillfalligt avbrott eller ett 
uppskjutande av den pagaende sekvensen (side-sequence). Det tredje 
ledet ar en atergang till den tidigare aktiviteten (return to on-going 
sequence). Sidosekvensen "uppstar" forst nar talarna gemensamt 
orienterar sig mot det som fOregick avbrottet, dvs. atergangen till 
den tidigare pagaende sekvensen konstituerar sidosekvensen. Ater
gaendet kan utformas som en fortsattning (continuation), dvs. tala
ren fortsatter sekvensen som fOregick sidosekvensen utan att sar
skilt markera atergaendet, eller genom en markerad atergang 
(resumption). (Se Ottesjo u.a. fOr ett resonemang om valet av ter
mer.) Rad 21 i utdrag (2) han va he It otro- ar utformad som en fort
sattning pa talarens yttrande medan de men iallafall-inledda yttran
dena, pa raderna 14 och 29 i samma utdrag, utgor markerade 
atergangar. Andra atergaende markorer ar t.ex. hursomhelst, men all
varligt taIat, nii men. Atergangsmarkorerna utgor en resurs fOr 
talarna som de anvander fOr att markera en sidosekvens eller paren
tetisk utvikning som en sido- eller underordnad aktivitet. 

Den typ av sidosekvens som uppstar vid ett tillfalligt byte avakti
vitet berors inte iJeffersons artikel. Jag har dock valt att betrakta ett 
sactant avbrott som en sidosekvens emedan det fOljs av en atergang 
till den tidigare sekvensen och darmed av deltagaren behandlas 
som sidoordnad. Utdrag (3) avser att illustrera en sadan lokalt situ
erad sidosekvens, i vilket atergangen till det avbrutna projektet sker 
med hjalp av diskursmarkoren jo iallafall. 

Atergang efter en projel<tanlmuten sidosel<vens 

Den atergaende funktionen hos iallafall vill jag visa med ett langre 
utdrag ur Middagl. Sekvensen utgors av en berattelse som framfOrs 
av Evert, pappan i familjen. Utdraget stracker sig till berattelsens 
poang. Forst presenteras utdraget och darefter fOljer analysen av 
den interaktion som skapar berattelsen, med sarskild hansyn till 
diskursmarkoren iallafall. 
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Evert har tidigare erbjudit sig att beratta en historia med berattel
seintrot: ska ni hijra en sedelarande historia, utan att nagon av delta
garna da antagit erbjudandet. For att en talare ska kunna dominera 
samtalsrummet under en langre stund maste de ovriga deltagarna 
samarbeta och godkanna att samtalandet tur-fOr-tur (Sacks, Scheg
loff & Jefferson (SS&J) 1974) tillfalligt satts ur spel och tillerkanna 
den som vill beratta mojligheten till en utstrackt tur. Ett intro ber 
om tillatelse for en sadan utstrackt tur och ar nadvandigt for en 
talare som vill beratta en historia som kraver manga sammanhang
ande yttranden (i form av turkonstruktionsenheter) innan den ar 
avslutad. Nar Evert, ca 5 minuter senare, aterigen erbjuder sin his to
ria accepteras genast erbjudandet av Ulla och Viking, mor och son i 
familjen. Det kravs emellertid en hel del fOrhandlande innan Evert 
kan komma igang med sin berattelse. Han blir avbruten flera ganger 
bade for att hans tatt till en utstrackt tur ifragasatts och fOr att inne
hallet i hans berattelse ifragasatts. De farbegynnande elementen jo 
jo, pa rad 1 i utdraget, utgor en respons pa det resonemang som just 
fOregatt (om vilka ben man oftast bryter da man aker snowboard). 
Signalerandet av turtagandet ar en viktig funktion hos fOrbegynnel
sen (Auer 1996, Lindstram 2002), sactana element i turens inled
ning visar att talaren tanker utnyttja ratten till turutrymmet, aven 
om han behover lite tid innan han kommer igang med det som han 
har tankt saga. Yttrandet na de va iafall markerar atergangen till 
historiens barjan. Evert valjer den konventionella berattelseinled
ningen de var fOr att tydligt markera att en berattelse ska fOlja. En 
viktig funktion hos inledningen ar att signalera intradet i berattel
sevarlden sa att deltagarna ratt kan tolka de handlingar som 
omnamns. De konventionaliserade berattelseinledningarna funge
rar darfar som diskursmarkorer. 

(2) Middag 1: En sedelarande historia. 

01 E: jo jo J,na de va iaf211, (0.7) 
02 <han den har: e,> 
03 (1.5) 
04 5?: oh hhho 
05 U: Frl;.tz 
06 (0.4) 
07 E: <som: har hand .Qm> (1 .5) han som har hand om 
08 no:dslakten i Ytterlanda hans pa~ppa 
09 (0.5) 
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10 E: de va en sim har rikti g2:lning som bara 
11 jobba: som en full:standit (0.7) v2nsinni 
12 allsa 
13 (1.1 ) 
14 E: (.h) tMen iallaf~:1I sa hade ha- sa (ha-) 
15 lasta han av nan: kvi:ga elle nanting 
16 [0 ] 
17 U: [pap]pan elle Sti:g, 
18 (0.6) 
19 E: pappan 
20 (1.1 ) 
21 E: han va helt otro- han han jobba sa de va 
22 inte S2nt 
23 V: ja typ som du ra pappa [j2h 
24 E: [san ha jo men han 
25 va anna som: fgllstandi hansynslas ja a: ju 
26 lugn a sansad= 
27 U: =ja 
28 V: ja[: 
29 E: [mgn >ia(lI)falk (0.3) sa: (.) 
30 (jo:h) 
31 ((telefonen (1.1) ringer» 
32 U: svara fli[ck]or 
33 E: [sa,] 
34 (1.4) 
35 E: hadde den da kvigan anna som hoppat ut a han 
36 (hadde kommit under en I!l,:m) 
37 ((telefonen ringer» 
38 (0.4) 
39 E: sa ha- brat av armen ha:r 
40 (2.0) 
41 E: men de tyckte han spela val ingen roll sa 
42 han fortsatter a jobba me de 
43 (0.5) 
44 5: °huhhho 
45 E: a sen= 
46 U: =huhuu [ ((flabbar» [((flab bar»] 
47 5: [ °huhhho 
48 V: [sa da akta ] 
49 bo:nn[e 
50 E: [jaa (.) nae han va inte bQnde 
51 [han va bara ( )] 
52 U: [de kan val inte va ha gjort] 
53 speciellt ja mena du vet val hur de kanns 
54 a bry:ta sake[r a ting 
55 E: [ja me han 
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56 
57 V: 
58 U: 
59 
60 E: 
61 
62 E: 
63 
64 
65 
66 U: 
67 U: 
68 E: 
69 
70 
71 
72 U: 
73 E: 

[bro:t (.) han bRO ]:T armen] 
[ja: en som: (du) ] 
[Odu bruka juO (.) du bru] ju ligga de] 
pa soffa [n 

[ha- han brot armen, 
(0.6) 
a Isen >afalk (0.4) framat middan sa fick 
nan: (0.6) ass a klippa ay: (0.4) assa 
klockan fo da hade ju a- assa armen svullna 
sa [mycke da] va 

[m::mhm] 
forvana oss inte ett ogonbl [ick 

[a sen sa framat 
kv.1!:lIen da da da hh nar de va sla- dags a 
sluta da halka han se i vag ti lasarettet 
(0.5) 
m:m 
a sen dog han pa natta. 

lallafall som diskursmarki5r 

Huvudpersonen introduceras h'mgsamt och eftertanksamt. Nar 
Evert drojer kommer Ulla med ett namnforslag Fritz, som lamnas 
obeaktat. Huvudpersonen namns aldrig yid namn och troligen vet 
inte Evert eller nagon av de andra vad han heter. DarfOr blir en 
langre beskrivning av huvudpersonen nodvandig. 

Efter ytterligare en paus fortsatter Evert med historiens handling. 
Han markerar atergangen pa rad 14 med Men iallafall. Yttrandet 
avslutar introduktionen och projicerar en fortsattning av berattel
sen. Evert blir emellertid aterigen avbruten. Ulla kraver ett klargo
rande av vem berattelsen handlar om: pappan elle Stig. Tillsammans 
med Everts svar, pappan, utgor dessa tva yttranden en minimal sido
sekvens. Efter en langre paus lagger Evert till ytterligare en varde
ring av huvudpersonen och fororsakar darigenom ytterligare en 
sidosekvens. Varderingen av pappan pa rad 21-22 fOranleder Viking 
att ironiskt jamfOra huvudpersonen med sin egen far. Evert svarar 
fOrst med en ansats till fOrklaring san ha, avbryter sig och kontras
terar sin egen sans mot huvudpersonens hansynslOshet, ett ytt
rande i samma lustfyllda anda som sonens. Sidosekvensen avslutas 
med tva korta ironiskt uttalade ja pa rad 27 och 28. 

Anyo atergar Evert till berattelsens handling med men ia(ll)fall, 
rad 29. Berattaren tvekar lite innan han hittar tracten igen. Samti
digt ringer telefonen och Ulla uppmanar "flickorna" att svara. Nu 
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berattar Evert den dramatiska handelsen, med borjan pa rad 35, kar
nan i berattelsen, namligen att mannen brOt armen men anda fort
satte att jobba. Ulla kvitterar (Green-Vanttinen 2001) informatio
nen med att flabba och den aldsta dottern Sofie fnissar tyst. Viking 
faller den lakoniska kommentaren sa da akta bonne pa rad 48. 

Det som kunde ha stannat yid en vardering av historien sa langt 
utvecklas till en sidosekvens nar Evert informerar om att huvudper
sonen inte var bonde. Everts yttrande omvandlar en sidoordnad 
kommentar till forsta ledet i en sidosekvens. Bade Viking och Ulla 
forminskar det hjaltemodiga i mannens beteende och de talar sam
tidigt som Evert havdar allvaret i handelsen. Nar de tystnat uppre
par Evert: han brat armen och avslutar pa sa vis sidosekvensen. Efter 
en paus gar han vidare med en avdramatiserande fortsattningsform 
a sen foljt av ett snabbt uttalat afall som skjuter undan intermezzot 
med invandningarna. Genom att upprepa a sen fran rad 45 knyter 
han an till den tidigare handlingen med ytterligare ett element som 
fOr berattelsen framat. Berattelsens handling ar sa langt kommen 
att en kraftfullare markering av aterupptagandet inte langre ar nod
vandig. A sen ar en tillrackligt projicerande inledning fOr att lyss
narna ska fOrsta att en fortsattning ar att vanta. Berattelsen kommer 
till sin hojdpunkt och sitt slut. 

Enligt SAG ar iallafall att betrakta som ett adversativt konjunktio
nellt satsadverbial. Men iallafall kan ocksa fungera som fokuserande 
satsadverbial av atminstone-typen. Om dessa star i satsens mitWilt ar 
de oftast obetonade Cifr han ar iallafall syndikalist i schema 9.1). Pa 
rad 1 har iallafall en jamn intonation med en svag hojning av ton
hojden pa fall. Ett inskjutet iallafall i en sMan har konstruktion sig
nalerar att nagot skiljs ut. Ar det nodslaktaren som skiljs ut fran 
andra tankbara huvudpersoner? Eller syftar iallafall pa att det SOID 

tidigare sades (om vad historien handlar om och om att bryta hand
leder) nu skjuts at sidan och det vasentliga - historien - kan pabor
jas? Liknande exempel visar pa den senare fOrklaringen. Iallafall har 
saledes fOrst och framst en diskursfunktion. 

Det var-konstruktioner ar en vanlig berattelseinledning (Eriksson 
1997 s. 72); vanligen innehaller den dock inte nagon diskursparti
kel. Iallafall Higger till nagot och forandrar funktionen hos inled
ningen. Enheten far en riktning bakat, samtidigt som den skapar 
fOrvantningar pa en fortsattning. Det blir tydligt fOr deltagarna att 
berattelsen borjat och de tillater en utstrackt tur. 
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Den andra forekomsten (rad 14) ingar i en intonationsenhet som 
yttras med stark ansats: Men iallafall sa hade ha-. Enheten ar tydligt 
prosodiskt markerad som nagot nytt i sekvensen och i berattelsen. 
Men betonas medan i ar knappt horbart. Den tredje forekomsten av 
iallafall (rad 29) har en liknande funktion som den foregaende, att 
markera atergfmgen till berattelsens handling efter en sidosekvens. 
Den ingar i samma fras men ia(ll)fall, men frasen yttras som en pro
sodiskt sjalvstandig enhet. Uttalet ar bade svagare och snabbare, 
med ett mycket kort brott efter men, samt med uttalsreduktion pa 
alla. Den fjarde £Orekomsten (rad 62) yttras mycket snabbt med 
kraftigt reducerat uttal av iallafall. Frasen A sen afall utgor en sam
manhaIlen prosodisk enhet och markerar att talaren fortsatter med 
berattelsens handling. Nit de va iafall inleder nagot nytt i samtalet, 
en berattelse inleds, medan frasen men iallafall inleder en ny fas i en 
pagaende berattelse. Bacta fraserna ger samtalet en annan inriktning 
an den som just forevarit, medan frasen a sen afall visar att berattel
sen fortsatter. 

Alla fyra forekomster av iallafall i utdraget yttras nar talaren redan 
har ratten till turutrymmet men efter olika slag av forhandling ell er 
utredande. Fore den £Orsta forekomsten, rad 1 de va iafall, enades 
deltagarna om vad berattelsen skulle handla om. Darefter £oljde 
forekomsterna, pa rad 14 Men iallafall och 29 men ia(ll)fall, efter de 
bacta avbrotten som rorde dels huvudpersonens och de Is beratta
rens karaktar. 

Den sista forekomsten a sen afall, pa rad 62, £Oregicks av en £Or
handling om allvaret i det som hant. Den ursprungliga adversativa 
funktionen hos iallafall finns kvar genom att det som £oljer skjuter 
undan och hoppar over (skip-connecting) det som foregick (Sacks 
1992 s. 349). Som tidigare namnts, skiljer Jefferson (1972) pa 
resumption (atergang) och continuation (fortsattning). Hon skriver 
att deltagarna kan valja en fortsattande formulering, och darige
nom foreslar de att det inte ar nagot problem med interaktionen 
och att det inte finns nagot behov av att sarskilt markera ater
gangen till den tidigare pagaende aktiviteten (a.a. s. 320). Har har 
atergangen, rad 62, £Oregatts av att lyssnarna har ifragasatt bade 
berattelsens huvudperson och sjaIva berattaren. Genom att utforma 
atergangen som en fortsattning behandlar talaren den som oproble
matisk, aven om det adversativa iallafalllagger till en markering av 

© Forfattarna och Studentlitteratur 217 



Cajsa Ottesjo 

atergaende. De tva darpa £oljande a sen (rad 68 och 73) utformas 
som oproblematiska fortsattningar. 

Samtliga forekomster i utdraget har en diskursiv anvandning. De 
tre senare (men- och a sen iallafall) fungerar som diskursmarkorer 
och har en sjalvstandig syntaktisk stallning som annex till den inre 
satsen. Den efterfoljande inre satsen har sa som fundament (a sen 
har aven en dubblering av annexet genom adverbet framatmiddan), 
medan na de va iafall £oljs av en utbyggd nominalfras (han den 
har ... ) som i sin tur f61js av den parentetiska utvidgningen (de va en 
san hitr ... ) och egentligen aldrig blir en fullbordad enhet (se schema 
9.1). Det hela kunde kanske betraktas som en expanderad initial 
dislokation (jfr Lindholm & Lindstrom 2004) till det som foljer pa 
rad 14 sa hade ha-. Annexet Men iallafall far en narmast diskurs
strukturerande funktion och liknar i viss man den som tilldelas sa i 
SAG:s satsanalys, dvs. att markera en syntaktisk grans mellan forfiilt 
och inre sats (SAG 4 s. 39). Av detta £oljer att ett syntaktiskt adjunk
tionellt element ar en funktionell enhet sedd utifran den yttre syn
taxens perspektiv. Den globala diskursfunktionen aterspeglas i den 
lokala yttrandesyntaxen. Vart att notera ar att varje fOrekomst av 
iallafall i utdraget £Oregas av en partikel: den disjunktiva dialogpar
tikeln na, samt de bMa konnektorerna: kontrastivt men och additivt 
a sen. 

Atergang efter en avbrytande sidosekvens 

I det £Oregaende utdraget analyserade vi frasen men iallafall i dess 
funktion som atergangsmarkor. Vi overgar nu till frasen jo iallafall, 
som enbart har den diskursstrukturerande funktionen att aterga till 
ett avbrutet projekt efter nagon form av avbrott. 

I flerpersonerssamtal ar det flera talare som konkurrerar om turut
rymmet, vilket kan leda till att projekt avbryts, samtalsutrymmet 
delas upp i flera turtagningssystem (schisming, Egbert 1993, 1997) 
eller att sidospel samtidigt pagar (Goodwin 1997). Detta behandlas 
utforligare i Ottesjo u.a. Aven i tvapersonerssamtal forekommer det 
att topiker avbryts (jfr utdrag 4) for att senare aterupptas. Ett avbrott 
kan, som i ut drag (3), vara fororsakat av har-och-nu-situationen 
(local sensitivity, Bergmann 1990) eller innebara att nagon annan 
deltagare tagit over initiativet och fort ivag samtalet bort fran tal a
rens pagaende projekt, vilket innebar att den som varit primartalare 
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inte Hingre innehar denna roll. Efter bacta dessa typer av avbrott 
anvands jo iallafall for att aterga till det avbrutna projektet. 

I utdrag (3) ar enbart tva av deltagama aktiva i den del av samtalet 
som innehaller det analyserade avbrottet och samtalet liknar darfor 
ett tvapersonerssamtal vad gall er turorganisationen. Samtalsaktivi
teten som pagatt, en utfragning av sonen Viking om hans prov i 
engelska, ar pa vag att avslutas. Efter en sammanfattande kommen
tar fran mamman (rad 1-2) tar den aldsta dottem Sofie ordet. Inter
aktionen fOrsiggar till en borjan enbart mellan mor Ulla och Sofie. 
De ovriga deltagama sitter tysta. Senare initierar brodern ett paral
lellt samtal med den yngre system, vilket innebar att tva separata 
turtagningssystem verkar samtidigt. 

Pa rad 4-5 i utdrag (3) knyter Sofie an till mammans avslutande 
kommentar om att forsta talad engelska. Genom att ateranvanda 
fOrsta kontrasterar hon sin nyvunna fOrstaelse mot broderns (fOr
modade) brist pa forstaelse. Turen inleds med mamma uttalat med 
betydligt starkare volym an den hon anvant tidigare i samtalet. Hon 
pakallar modems uppmarksamhet och vander sig direkt till henne 
med du (m) pa rad 7. (Sofie ater samtidigt, darav de langa pausema.) 
Efter det starkt projicerande explanativa adverbet niimligen tystnar 
Sofie, men den syntaktiska utformningen tillsammans med fortsatt
ningsprosodin har byggt upp en fOrvantan pa en fortsattning. 
Under den tystnad som foljer passar Ulla pa att erbjuda henne pota
tisar och rodbetor. (Den deklarativa formen pa erbjudandet det iir 
potatisar till dej fOrklaras av att Sofie inte ater samma mat som de 
andra eftersom hon ar vegan.) Ullas yttrande kommer att overlappa 
Sofies fortsattning, som utgors av ett parentetiskt yttrande, en sorts 
metakommentar yttrad i ett snabbare tempo typiskt fOr sactana 
inskott. 

(3) Middag 1: Potatis. 

01 U: tycke dele k.Qnstigt du borde verkligen lagga de 
02 vinn om a forsta: talad engelska 
03 (0.4) 
04 S: MAM/A NU HA JA forstatt en sakI (0.6) tack vare 
05 Mary. ja ha aid rig fOrstatt de tidigare n£\mligenl 
06 (1.2) 
07 S: .hh >de [skulle ru sakert redan< [s@vfallet aa 
08 U: [d e pot.9. t i s a r [ti dej °ocksa 
09 a aO rQbetterl 
10 (1.0) ((tuggljud)) 
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11 s: hh mamm- varfor kan ni inte ta sk,9.lad potatis de 
12 fa vi ti a me i skolan 
13 U: ja men du halla den ar for dali 
14 [kvalit~: pa potati]sen for a ha oskaladl 
15 s: [elle .Qskalad allsa] 
16 (0.5) 
17 U: man far anda sta a skara bort halva potatisen 
18 a de 9ar faktiskt [forta]re a sk,9.:la rom, sa'tt 
19 s: [jaha ] 
20 (0.6) 
21 U: dom a j~tte[traki](a) 
22 s: [JQ i]allaf,9.:II, 
23 U: ja:? 
24 (1.9) «tuggljud, bestickljud)) 
25 s: s~: I~rde jag mej namligen att (1.6) «tuggar)) 
26 man ska inte-

Innan Sofie hinner till turens egentliga begynnelse blir hon saIedes 
avbruten av Ullas erbjudande. Sofie avbryter sig och svarar (r. 7) 
(j)aa pa erbjudandet. (Mojligen ingar aven sjiilvfallet i svaret.) Efter 
ytterligare en paus fOr att ata, kritiserar hon pa rad 11 de - ni -
ansvariga fOr skalningen av potatisen. Det ar Ulla som lagat maten 
och hon ansvarar ocksa for att de andra far vad de behover. Erbju
dandet om mat utvecklas till en sidosekvens genom Sofies kritiska 
fraga. Ulla svarade inte pa det tidigare tilltalet och Sofie utnyttjar 
erbjudandet om mat fOr att fanga modems uppmarksamhet.4 En 
fraga gor ett svar relevant och valjer samtidigt ut naste talare (SS&] 
1974). Sofies yttrande pa rad 5, ja ha aldrig fOrstatt de tidigare niimli
gen, projicerar en explanativ fortsattning och avslutas inte yid 
nagon pragmatiskt mojlig turbytesplats. Fragan varfOr kan ni inte ... 
pa rad 11, daremot, gor ett turbyte relevant. Hade Ulla inte svarat 
med en forklaring, skulle ett uteblivet svar ha varit markbart franva
rande. Nu har Sofie fOrsakrat sig om Ullas uppmarksamhet. 

Redan innan Ulla avslutat sitt fOrsvar godtar Sofie forklaringen 
med ett jaha, som visar att hon fOrstatt och ar beredd att avsluta 
sidosekvensen och ga vidare. Ulla avslutar sin tur med ett borttyn
ande saatt fOljt av en paus. Att markera slut et pa ett yttrande pa 
detta satt innebar att talaren villlamna over turen till nagon annan 

4 Tack till Anna Lindstrom fOr det perspektivet. I min fOrsta analys hade jag inta
git det motsatta perspektivet och antagit att det ar Ulla som utnyttjar tillfallet 
fOr att erbjuda Sofie mat, di'i Sofie redan har uppmarksamheten vand mot Ulla. 
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tal are och inte gor ansprak pa att fa fortsatta. Den prosodiska 
utformningen pa TKE:n har den borttynande kvalitet som hos Jef
ferson kallas trail-off, den handling som Steensig (2001) och Londen 
(2002) benamner p.t. talarstatus (pro tempore 'for narvarande'). 

Sofie har implicit, genom den fOrklaringsprojicerande inled
ningen, bett om en utstrackt tur och kan forvantas fortsatta nar Ulla 
besvarat hennes fraga. Men Sofie tar inte ordet sa Ulla fortsatter 
efter tystnaden med ett tillagg, som prosodiskt och syntaktiskt kny
ter an till sa att. Utan att invanta enhetens slut tar emellertid Sofie 
snabbt ordet och avbryter Ulla med ett fOrbegynnande: jo iallafall 
pa rad 22. Prosodiskt ar den tydligt inledande, volymstark och med 
hogt tonlage. Ulla svarar genast, visar att hon ar beredd att lyssna 
och bekraftar darmed Sofies ratt till turutrymmet. Sofie kanner sig 
saker pa ratten till turen och tillater sig en paus innan hon fortsat
ter. To iallafall skjuter undan det som just varit och projicerar att ett 
langre yttrande ska folja. Harefter fOljer ett langt resonemang mel
lan Sofie och Ulla for att reda ut vad det ar Sofie egentligen har fOr
statt. 

Yttrandet som fOljer efter jo iallafall, rad 25, ar inte bara utformat 
som en fortsattning genom sa-konstruktionen utan ocksa som en 
atergang genom upprepningen av delar av det tidigare yttrandets 
innehiHl (rad 4-5). Att ha lart sig nagot ar innehallsligt parallellt till 
att ha fOrstatt nagot. BMa yttrandena implicerar nya insikter och 
Sofie anvander samma ord, niimligen, fOr att projicera en kom
mande fOrklaring av vad insikten gall er. 

Rad 4-5: MAM'A NU HA JA forstatt en sak, ( .. .) ja ha aldrig forstatt de tidigare 
niimligen 

Rad 25: sa liirde jag mej niimligen 

Diskursmarkoren jo iallafall kraver turen ater, medan ateranvandan
det av tidigare element knyter det kommande till det fOregaende 
och hjalper lyssnaren att satta in det fOljande yttrandet i sitt ratta 
sammanhang. En talare kan upprepa nagot, som hon yttrade innan 
ett avbrott eller en utvikning, for att markera atergangen till detta. 
Upprepningen fungerar enligt Eriksson (1997 s. 130) aterankny
tande efter ett kortare avbrott. Detta ar ytterligare en resurs som 
tal are har fOr att strukturera samtalet och skilja olika delar fran var
andra. 
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Alla belagg av diskursmarkoren i korpus Ottesjo ar initiala annex 
och samtliga belagg fOrekommer efter avbrott som inte fOrt primar
talarens kommunikativa projekt framat, dvs. de har inte varit 
sekventiellt implikativa. Frasen jo iallafall analyseras har som ett 
syntaktiskt annex i en utvidgad sats i vilken sa utgor fundament (jfr 
schema 9.1). 

o 0 

Atergang efter byte av topik 
Utvidgningar av en pagaende tur leder emellanat till att samtalet tar 
en annan vandning an den projicerade. En fraga fran lyssnaren kan 
tillfalligt leda in samtalet pa ett annat spar. Detta ar inte en sido
sekvens i egentlig mening utan snarare ett byte av topik. Utdrag (4) 
avser att illustrera en atergang till ett tidigare projekt efter ett sadant 
avbrott. Atergangen markeras med bade jo och iallafall, men inte 
som en tvaordsfras utan med ett mellanliggande tidsadverb igar 
som utvidgar diskursmarkoren. 

Tva kvinnor, Sara och Eva, samtalar. Narvarande ar aven Evas lilla 
barn, Elin. Sara har just inlett en berattelse om nagot som hant 
henne kvallen innan. Hon avbryter sig fOr att upplysa om att hon 
kom hem sent, eftersom hon varit pa bio. Eva ber att fa veta vem 
Sara var tillsammans med, vilket leder till att de diskuterar film 
(dessa turer ar utelamnade) fOr att sedan agna sig at barnet. 

(4) GSLC:A3202011 :jimmy. 

01 5: (.hh) fraga hen ne i natt vet du ja elle i natt 
02 ja kom hem ratt sent fa [ja va pa ] bio igar 
03 E: [vem va du] 
04 E: vem va du me? 
05 5: ja va med Marie a sag den ha VaninnornaL 

(25 turer ar utelamnade, under vilka S och E talar om filmer och 
agnar sig at det lilla bamet.) 

06 5: ser du nan smuts pa mattan £linL (2.7) 
07 .h jo ig!r iall(e)f~:1I nar ja kom hem da, sa (.h) 
08 >fa ja va hos Marie (farst) efter=da ringer 
09 telefonen a da va de °Jlmm:~t 
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Saras fraga pa rad 6 riktas till Elin, som sitter pa mattan, i ett "barn
tillvant" tonfall. Efter en paus iitergar Sara i normalt tonlage, rad 7, 
till sin berattelse om vad som hande kvallen innan. Nar hon 
inledde sin berattelse avbrots hon av Evas fraga, rad 3 och 4. Det 
framgar inte om hon skulle ha namnt vem hon gick pa bio med, om 
hon inte hade fiitt fragan. Upplysningen om att hon var pa bio info
gades som en parentes och rorde inte det hon egentligen skulle 
beratta, att Jimmy ringde. Den prosodiska utformningen av jo sig
nalerar en andrad, narmast adversativ, riktning av samtalet. Igar 
tidsfaster det som ska folja och iallafall tydliggor att talaren atergar 
till nagot tidigare, istallet fOr att fortsatta tala till barnet, och skjuter 
darmed undan den mellanliggande sekvensen. Talaren fortsatter 
med en omformulering, niir ja kom hem da, av det yttrande som 
avbrots av den fOrsta utvikningen, rad 2, fOr att ytterligare forsakra 
sig om att lyssnaren fors tar vad det ar hon syftar pa. 

Eftersom samtalsfokus varit ett annat under sa lang stund tvingas 
talaren att explicitgora atergangen. Detta kan ske genom att som i 
utdrag (4) infoga en atergangsmarkor, jo igar iallefall, men aven 
genom att iiterintroducera den tidigare topiken (Svennevig 1999), 
nagot som inte ar lika nodvandigt nar atergangen sker inom ett pro
jekt. Utdraget visar att ett diskursstrukturerande iallafall aven fOre
kommer som ett inskjutet annex i ett yttrande som inleds med jo. 
Funktionen liknar den hos de va iafall i utdrag (2) rad 1. Det visar 
ocksa att dialogpartikeln jo mera generellt ar en resurs fOr att aterga 
efter olika former av avbrott i kommunikativa projekt. 

Sammanfattning 
For att aterga till nagot tidigare pagaende som avbrutits, ar iallafall 
med dess vastsvenska (och norska) variant iallefall vanligt forekom
mande i svenskt talsprak. Oftast foregas frasen av men, men aven jo 
och na forekommer. Kollokationen men iallafall kan ha olika place
ringar i yttrandet. I ett positions schema (Lindstrom 2002) kan fra
sen upptrada bilde i en TKE:s fOrbegynnelse och i dess expanderade 
slut, post-completion, men den kan aven sta inne i en tur, mellan tva 
yttranden, och vara en axel i vilken tva olika TKE:n faster. 
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Den exakta fordelningen melIan turinitial och turmedial place
ring av men iallafall ar beroende av hur yttrandena analyseras och 
transkriberas. Det vasentliga ar att de fiesta fOrekomsterna finns i 
sammanhang dar talaren dominerar turutrymmet och har ratt till 
langre turer. Vart att notera ar ocksa franvaron av overlapp. Lind
strom (2002 s. 70) papekar att fOrfaltsled, sasom annexplacerade 
diskursmarkorer, orienterar sig "mot legitima TRP:n", samt att de 
anvands fOr att tidigt ta ordet, redan innan den som talar tystnat. 
Forklaringen till att men iallafall sa salIan yttras i overlapp ar att 
talaren redan har ratten till turen och att frasen markerar over
gangar melIan delar av en tur snarare an att paborja en ny tur (elIer 
kommunikativt projekt). Men iallafall ar oftast en prosodiskt sam
manhalIen enhet, men den tillater en kortare paus melIan men och 
iallafall. 

KolIokationen jo och iallafall fOrekommer enbart i turens fOrbe
gynnelse och alItid som ett annex. Samtliga belagg i korpus Ottesjo 
ar emelIertid alIa av samma talarej dock finns faltanteckningar fran 
tva olika manliga talare. 10 iallafall delar den gransmarkerande 
funktionen med yttrandeinledande men iallafall, bacta fraserna skju
ter undan det som just forevarit och signalerar samtidigt en ater
gang till den tidigare aktiviteten. 10 iallafall har en fastare placering 
i turen an men iallafall och utgor i samtliga belagg turens fOrbegyn
nelse. Tillsammans med dialogpartikeln jo forlorar fokalpartikeln 
iallafall sin syntaktiskt rorliga placering i en sats och ett yttrande. 

Frasen jo iallafall fungerar uteslutande som diskursmarkor. Forsta 
ledet i frasen io iallafall signalerar den andrade inriktningen, det 
andra ledet projicerar en atergang. Dialogpartikeln io kan aven 
ensam fungera som diskursmarkor och t.ex. markera att talaren 
plockar upp huvudtraden i en berattelse elIer en redogorelse. Den 
yttras da med en markerad prosodi, vilket inte ar falIet i alIa io ialla
fall-belagg, aven om en pro so disk markering ar vanligast. Frasen 
kan sagas ha en mer turkravande funktion an vad men iallafall har. 
Denna funktion bekraftas av att io iallafall i fyra av sex belagg fOljs 
av ett godkannande fran den avsedda mottagaren. 

I utdragen (2) och (3) utgor men iallafall och io iallafall initial a 
annex till den efterf61jande sa-inledda satsen. Lyssnaren ar beredd 
pa en fortsattning efter atergangsmarkoren men/io iallafall och det 
sa-inledda yttrandet uppfylIer forvantningarna pa en fortsattning 
av ett tidigare projekt. Enligt Eriksson (1997 s. 125) har den narra-
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tiva satsen "ofta nagot annat led an subjekt i fundamentet, normalt 
ett adverbiellt led av nagot slag. Vanligen ar det sa, men sen och i 
vissa fall da forekommer." Eriksson ansluter sig till Ekerot (1988) i 
beskrivningen av sa-konstruktioner. De betraktar sa som funda
ment och en initial adverbfras av typen men/jo iallafall som fritt 
fundament, dvs. ett annex. I SAG daremot behandlar man sa i en 
sactan har syntaktisk position som adjunktionellt. Jag ansluter mig 
till Erikssons och Ekerots beskrivningar av sa som fundament, efter
som iallafall-konstruktionerna fungerar diskursstrukturerande och 
star relativt sjalvstandiga i fOrhallande till den efterfoljande enhe
ten. Aven Steensig (2001 s. 232) behandlar sa som horande till en 
turkonstruktions begynnelse, dvs. sa utgor satsens fundament, och 
betraktar ordet som en adverbiell pro-form. Denna analys innebar 
att sa refererar till innehallet i det som avhandlats och darmed syf
tar tillbaka till det som sagts innan. 

I utdrag (3) utgor frasen jo iallafall en tydlig grans mellan de olika 
aktiviteterna, redogorelsen for vad Sofie lart sig och resonemanget 
om potatisen. Om hon hade inlett fortsattningen efter avbrottet om 
potatisen med enbart sa, hade det varit en mindre tydlig atergang 
till det tidigare amnet. Sa-inledningen kunde ju ha varit en fortsatt
ning pa resonemanget om potatisskalningen, men jo iallafall omoj
liggor den tolkningen. Frasen skjuter undan och hoppar over det 
narmast foregaende yttrandet. Samma funktion har men iallafall i 
utdrag (2); lyssnarna far hjalp att tolka det fOljande yttrandet inte 
som en direkt fortsattning pa det som just sagts utan pa nagot tidi
gare. Frasen hjalper lyssnaren att "hoppa over" det som just sagts. 
Aven i utdrag (1) skjuter men iallafall undan det nyss sagda medan 
sa tankte ja fortsatter berattelsen. Nar iallafall utgor ett medialt 
annex, som i utdrag (2), det var iallafall sahar och utdrag (4), jo igar 
iallefall, fOrandras ett yttrande som primart projicerade en fortsatt
ning till att ocksa skjuta undan och "hoppa over" det som just sagts. 

Gemensamt fOr de situationer dar de har behandlade fraserna 
ingar, ar att de har berattande drag och utgors av urskiljbara kom
munikativa projekt. De fataliga turinledande iallafall-belaggen, i 
vilka frasen fungerar som diskursmarkor, yttras aven de av talare 
som fortsatter pa en langre diskursenhet, dvs. en redogorelse eller 
berattelse. Betraffande fraserna men iallafall och jo iallafall skiljer sig 
talsituationen at mellan dessa. Den forra yttras nar talaren har ratten 
att do miner a turutrymmet, utvikningarna ar relaterade till den 
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pagaende topiken och huvudtalarens kommunikativa projekt. Det 
samma galler nar partikeln ingar i presenterande konstruktioner av 
typen det ar/var iallafall saharj talaren har farsakrat sig om lyssnarens 
(lyssnarnas) intresse. Nar det galler frasen ja iallafall yttras den i tal
situationer dar andra talare eller aktiviteter konkurrerar och talaren 
inte ensam kan do miner a turutrymmet. En liknande situation rader 
far ja igar iallafall, talarna har lamnat den ursprungliga topiken och 
barnet konkurrerar dessutom om uppmarksamheten. Men iallafall 
fungerar som en etablerad diskursmarkar far atergaende handlingar, 
en atergangsmarkar, och "kraver" darfar inte en uppbackning. la ial
lafall framkallar en respons fran mottagaren och detta visar att den 
uppfattas som en begaran om att fa turen. Den ar annu inte lika eta
blerad som diskursmarkerande helfras, vilket bade de totalt sett fa 
farekomsterna ar ett uttryck far och att det ar majligt att infoga ele
ment i frasen. Partikeln ja i sin prosodiskt markerade form fungerar 
daremot som en etablerad markar fbr atergang, bade som egen 
enhet och i kollokation med iallafall eller en vokativ. 

I alla fall dar de tre orden i alla fall har farekommit i min egen 
korpus och i GSLC har de fungerat som diskursmarkarer ell er sats
adverbial. Jag pastar att de lexikaliserats till en diskurspartikel, aven 
om de tre ingaende orden aven fortsattningsvis kan anvandas i kol
lokation och med den betydelse som de tre separata orden tillsam
mans ger. Far att markera lexikaliseringen har jag valt att samman
skriva diskurspartikeln iallafall. 
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En dialogisk grammatik? 
Per Linell 

Inledningl 
Huvudfragan som jag vill diskutera i detta kapitel ar: Vilka konse
kvenser tar en dialogisk teori for synen pa det levande samtalsspra
kets grammatik?2 Upplaggningen ar i grova drag faljande. Jag barjar 
med att sammanfatta vissa dialogteoretiska utgangspunkter. Daref
ter diskuterar jag nagra korta samtalsutdrag och tar fram en del av 
deras dialogiska drag. Sedan fOljer ett antal exempel pa gramma
tiska konstruktioner i svenskt samtalssprak, som jag uppfattar som 
dialogiskt sarskilt intressanta och som ocksa i de fIesta fallen fatt en 
ganska styvmoderlig behandling i svensk grammatikforskning.3 

Ofta rar det sig om grammatiska konstruktioner som ar typiskt 
(sam)tal(s)sprakligaj de farekommer mera sallan i skrift och har ofta 
inte godtagits i normativa grammatikbeskrivningar. Pa dessa data 
applicerar jag nagra dialogteoretiska begrepp. Detta utgar huvudde
len av uppsatsen. Mot slutet (s. 301 ff.) tar jag upp nagra av de pro
blem med innebarden av termen grammatik som galler dess till-

1 Denna text ar ett bidrag till projektet "Samtalssprakets grammatik" (Nordberg 
m.fl. 2000), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Det som jag valt att saga 
i min text ar helt och hallet mitt eget ansvar. Dock har jag sjalvfallet dragit nytta 
av synpunkter fran manga, inte minst projektets medlemmar. Sarskilt bar har 
namnas Jan Anward, Anna Lindstrom och Bengt Nordberg. 

2 En del av bakgrunden fOr detta projekt finns i min bok Approaching Dialogue 
(1998), som emellertid inte alls sager nagot om grammatik. Vid sidan om denna 
text har jag skrivit nagra artiklar i amnet (Linell1990, 2003a,b, 2004a). 

3 Om man letar tillrackligt lange, hittar man de flesta talspraksegna konstruktio
nerna aven i SAG Ofr aven Teleman 2000). Men de behandlas ofta kortfattat och 
delvis oenhetligt (Anward 2000b), och det sker inte utifran nagot slags dialogiskt 
ramverk av en typ som, menar jag, ar nodvandigt om (tal)sprakets natur och 
struktur ska kunna fOrklaras och forstas. 

I det har kapitlet har jag ingen ambition att konsekvent fOrhiilla mig till SAG. 
Dock gors en del hanvisningar dit. Jag ar Staffan Hellberg tack skyldig fOr hjalp 
med att lokalisera ett flertal relevanta paragrafer. 
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Himpning pa samtal och talsprak. Jag kommer ocksa in lite mera 
allmant pa vad det skulle kunna innebara att bedriva praxisling
vistik. 

Innan jag borjar vill jag emellertid kommentera de tva innehalls
barande orden i kapitelrubriken. Forst: "grammatik" ska har fOrstas 
som allman teori fOr vad grammatik ar (eller kan vara) i (sam
tals)sprak. Det ar i det har sammanhanget inte tal om att skriva 
grammatik i den konkreta betydelsen av en handbok eller uppslags
bok som dokumenterar ett visst spraks grammatiska resurser. Ett 
viktigt skal ar att mycket forskning aterstar att utfora om de olika 
enskilda grammatiska konstruktionerna i talsprak. 

Den andra termen i titeln, "dialogisk", ska jag forklara narmare i 
det f61jande, sarskilt i de inledande avsnitten. Det ar viktigt att fran 
borjan gora klart att jag syftar pa ettgenerellt teoretiskt ramverk for 
forstaelsen av sprak, kognition och kommunikation (se Linell1998, 
2004c), ett ramverk som skiljer sig fran den dominerande "monolo
gismen" i t.ex. lingvistik och kognitionspsykologi. Termen dialo
gisk ar darfOr i detta sammanhang inte en teoretiskt neutral, refere
rande term som bara syftar pa att vi ror oss med data fran "talad 
interaktion mellan tva eller flera parter" (annars en vanlig tolkning 
av term en dialog). (Nar jag i detta kapitel begransar mig till just 
sactana data, ar det avgorande att det sker just in om den generella 
dialogteoretiska ramen.) For det andra vill jag understryka att ter
men dialog(isk) i detta sammanhang inte har nagot att gora med 
normativa teorier om ideal kommunikation (ytterligare en inne
bard av "dialog"); jag ar i stallet intresserad av att beskriva och fOr
klara faktiskt samtalssprak, med utgangspunkt i empiriskt grundade 
generaliseringar och teorier. 

Nagra dialogteoretiska utgangspunkter 
Dialogteori och dialogism 
Jag anvander ibland term en dialogteori fOr det som ofta kallas "dia
logism". For manga ar detta knutet till idearvet efter den ryske litte
raturteoretikern Mikhail Bakhtin, men jag lutar mig mot ett all
mant teoretiskt ramverk fOr sprak, kognition och kommunikation 

232 © Forfattarna och Studentlitteratur 



En dia/ogisk grammatik? 

till vilket manga fier teoretiska riktningar kan raknas.4 I Linell 
(1998, 2004c) har jag sammanfattat ett antal sactana, och aven refe
rerat till m'tgra av dialogteorins ovriga idehistoriska rotter. Har ar det 
pa sin plats att konstatera att den etnometodologiska samtalsana
lysen (Conversation Analysis = CA) kan fOras hit, sarskilt vad betraf
far det som nedan kallas situationsdialogen. Mycket av det jag kom
mer saga mera specifikt om grammatiken i samtalssprak 
overensstammer ocksa med vad som framkommit inom s.k. inter
aktionell lingvistik, 5 en riktning som pa de senaste aren utvecklats 
i anslutning till CA-traditionen in om samtalsanalys. 

Dialogismen kan som overgripande teori stallas i motsats till 
monologismen, som i nagot tillspetsad form kan sagas fOrsta kogni
tionen som informationsprocessande inom individer, kommunika
tionen som overforing av information och budskap mellan indivi
der, och spraket som en overindividuell kod av enkla och komplexa 
tecken, vart och ett en fast fOrbindelse mellan ett uttryck och en 
spraklig betydelse. Jag ska aterkomma till den monologistiska synen 
pa grammatik. 

4 Som Morson & Emerson (1990 s. 117 o.f!. stallen) framhAller, var Bakhtin pa det 
hela taget avogt installd till olika fi:irsok att formulera generella teorier och sys
tem pa det humanistiska och kulturvetenskapliga omradet. Min, och andras, 
stravan efter att (i viss man) fi:irvandla den dialogistiska filosofin till "dialogte
ori" skulle, i ljuset av en sadan installning, kunna tolkas som en "monologise
ring" av kommunikations- och samtalsteorierna. Som jag fi:irsokt argumentera i 
Linell 1998 kap. 14 kan detta emellertid i vissa lagen vara bade onskvart och 
nOdvandigt. 

5 lfr sarskilt Ochs m.f!. 1996, Schegloff 1996, Selting & Couper-Kuhlen 2001, Ford 
m.f!. 2002, Couper-Kuhlen & Ford 2004 och Hakulinen & Selting 2005. Pa skan
dinavisk botten finns en oversiktsbok av Steensig (2001). Bland enskilda studier 
av svenskan inom interaktionelllingvistik och grammatik kan namnas A. Lind
strom 1999, Lindholm 2003 och Bockgard 2004. I anslutning till vart projekt (se 
n. 1) finns samlingsvolymer som denna, jamte Nordberg m.fl. 2003 och tid
skriftsnummer (Sprak och stilll (2002), FolkmaIsstudier 42 (2003». 

Det finns naturligtvis relevant forskning om talsprak ocksa utanfOr den inter
aktionella lingvistiken. Man kan exempelvis uppmarksamma de brittiska Bir
mingham- och Nottingham-skolorna (Brazil 1995, Carter & McCarthy 1995), 
som dock i huvudsak far sagas vara monologistiska. Andra talspraksgrammati
ker som har stravat efter att formulera sig i dynamiska ell er dialogiska termer, ar 
Hopper (1998) och Du Bois (2000). 
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Dialog med andra och med kontexter 
Adjektivet "dialogisk" har att gora bade med "dialog" i bemarkelsen 
'samtal eller kommunikation mellan tva eller flera deltagare' (mot
sats: monolog) och med "dialogicitet" och "dialogism" (motsats: 
monologism) i mer abstrakta inneborder. Bakhtin (t.ex. 1981, 1984) 
talar darfOr om det dialogiska i sprak och kommunikation pa flera 
nivaer (t.ex. Holquist 1990, Morson & Emerson 1990). Har ska ter
men tas framst i mer abstrakta bemarkelser. 

Varje individ som agnar sig at tankande, talande och samtalande, 
eller forfattande och lasning av texter, befinner sig "i dialog med" 
andra personer och med olika kontexter. Den andre paverkar tala
rens talande pa olika satti i egenskaperna av att vara fOregaende talare 
(den som just sagt nagot och som talaren responderar pa), adressat 
(den som ar fOremal fOr talarens "recipient design", en vars perspek
tiv talaren maste ta hansyn till), aktiv uttolkare av och aterkopp
lingsgivare under talarens utsaga och mojlig niiste talare, vars 
respons talaren i viss man forsoker foregripa. Detta galler tydligast i 
samtalet med samtidigt narvarande person er som ar direkt tillta
lade, snarare an enbart ahorare eller tjuvlyssnare. Men ocksa annan 
diskurs omfattar dialog med andra: en franvarande andre, en tankt 
andre, en generaliserad andre, ell er en annan del av det egna sjalvet 
(nar man reder ut nagot for sig sjalv). Den som laser en text, ell er 
tolkar nagon annan symbolbarande artefakt, gar i dialog med tex
tens ell er artefaktens "inskriptioner" och darmed indirekt med 
dessas upphovsman. 

Om den talande och tankande individen alltid befinner sig i dia
log med andra personer, sa galler det dialogiska i hans ell er hennes 
aktivitet lika obligatoriskt samspelet med olika kontexter. Att saga 
att talaren star "i dialog med" olika kontexter ar naturligtvis att 
uttrycka sig metaforiskti det betyder narmast att talaren aktivt for
haller sig till, och orienterar sig mot, situationer, verksamhetsfOr
vantningar och traditioner (inklusive spraksystemet). 

Kontexterna omfattar allt som ar (eller snarare gors) relevant fOr 
forstaelsen av vad som gors och sags dar-och-da, och som i nagot 
avseende ligger utanfor det som just processas (sags, uppfattas eller 
lases). Analytiskt grupperas de relevanta kontexterna ofta i tre 
huvudkategorier: (i) den yttre situationen diir-och-da, (ii) "ko-texten" 
(det som (just) har sagts), samt (iii) olika abstrakta antaganden och 
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kunskaper, t.ex. situationsde(initionen (hur man farstar och vad man 
fbrvantar sig av den aktuella verksamheten), antaganden om hur 
varlden ar beskaffad, om det specifika samtalsamnet, om de sam
talspartners man har, om den institution man verkar i, om spraket 
man anvander osv. Kontexterna genererar, tillsammans med yttran
dena, en mangd farvantningar, rattigheter och skyldigheter som 
styr produktionen och tolkningen av det som sags och gars i situa
tionen. Omvant beror det som blir till "relevanta kontexter" av vad 
som sags och gars. Yttranden och kontexter konstituerar varandra 
amsesidigt (Line1l1998 kap. 8). 

Den obligatoriska kopplingen hos all kognition och kommunika
tion till andra manniskor och till olika kontexter galler som namnts 
inte bara talad interaktion. Samtidigt kan man saga att den kon
kreta dialogen, det faktiska samtalet mellan tva eller flera amsesi
digt narvarande parter, utgar det tydligaste fallet och det mest 
uppenbara demonstrationsexemplet. Man kan saga att dialogteorin 
anvander samtalet som metafor for andra sorters diskurser. (Bakhtin 
har dock tillampat teorin framst pa litterara texter, t.ex. Dostojev
skijs romaner.) Men det rar sig inte bara om en metafor; till grund 
ligger ocksa antaganden om att manniskan av fadseln ar en dialo
gisk varelse (t.ex. Trevarthen 1992) och att samtalet ar den naturliga 
milja, dar sprak, kommunikation och tankande utvecklas. 

Talspraket: forkroppsligat och sociokulturellt bestamt 
Sprakliga praktiker och tankande ska inte primart beskrivas som 
nagot som sker i folks huvuden. (Detta galler bara i den bemarkel
sen att det ar dar det nadvandiga neurofysiologiska processandet 
sker.) Snarare lever sprak och dialog i varlden mellan de kulturellt 
inbaddade individerna och kulturen sjalv (varvid kulturen bestar, 
bland annat, av andra individer som ar inbaddade pa liknande satt). 
Det situerade tankandet och det enskilda samtalet sker i granssnit
tet mellan individen, den andre och de i situation en relevanta kon
texterna (se ovan s. 234).6 

6 Jfr Rommetveit 1998. Liknande formuleringar om manniskans psyke som ett 
gransfenomen finns hos Bakhtin (1984 s. 287 ff.) och flera andra teoretiker (se 
Line1l2004c). 
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Det individuella medvetandet ar infiatat ell er inbaddat i kulturen, 
och kulturen farkroppsligas i och genom individerna. Samtal ar dar
fOr verksamheter som karaktariseras av den till synes markliga kom
binationen av att samtidigt vara forkroppsligade och tillhoriga en 
kulturell gemenskap (pa engelska: "embodiedness and embedded
ness" 7

). Att talspraket ar (Orkroppsligat betyder att det ar beroende 
av kroppens (hjarnans, talorganens etc.) majligheter och begrans
ningar nar det galler att planera, avervaka och realisera komplexa 
motoriska beteenden, och att fOlja och tolka sactana beteenden hos 
andra. Det betyder ocksa att sprakets semantik i viss man samman
hanger med den manskliga kroppens orientering i rummet (John
son 1987). Som en aspekt av farkroppsligandet skulle man kunna 
betrakta vikten av de prosodiska och kroppssprakliga dimensio
nerna i samtalet. 

Vidare sammanhanger det farkroppsligade med att tal et ar distri
buerat i tiden. Det ar underkastat temporala begransningar, dels 
sadana som har att gara med talarens (och lyssnarens) begransade 
kapacitet nar det gall er att mobilisera perceptuellt och kognitivt 
material (t.ex. i sakandet efter ord och grammatiska konstruktio
ner), dels sadana som sammanhanger med interaktionella villkor i 
kampen far att eravra och behalla ordet i de olika momenten. I 
samtalet yttrar man sig i samspel med, och inte sallan i konkurrens 
med, andra. Villkoren far produktion, fOrstaelse och tolkning ar 
radikalt annorlunda an far skrivna texter; i det senare fallet ar tiden 
far ostOrd planering och omarbetning ofta betydligt stOrre, och det 
ar rimligt att anta att de sprakliga produkterna darfar kommer att se 
annorlunda ut. 

Det sagda innebar att vi maste anta att samtalsspraket formats till 
vad det ar som en konsekvens av bade "kognitiva" begriinsningar 
pd informationsprocessande och "kommunikativa" begriins
ningar som bl.a. sammanhanger med hur man turas om, i viss man 
tavlar om, att fa och behalla ordet. Om det farstnamnda kommer 
jag inte ha mycket mer att saga i detta sammanhang; jag najer mig 
med att hanvisa till ideer som att varje informationsenhet i det 

7 Ragnar Rommetveit (muntlig formulering). Den korrekta engelska glosan ar 
egentligen "embodiment". Schegloff m.ft. (1996 s. 19) lagger "temporality" till 
"embodiment" och "activity-implication" (dvs. sociokulturell inbaddning). 
Men temporalitet ar, atminstone i viss man, en aspekt av fDrkroppsligandet. 
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kommunikativa fladet tenderar att bara innehaIla en ny, viktig ide 
(Chafe 1994), och att yttrandeplaneringen tenderar att hall a sig 
inom en sats at gangen (Pawley u.a.). Sadana tendenser hindrar fOr
stas inte att skickliga talare kan averskrida granserna och producera 
Hingre yttranden med mera, eller tatare packad, information. 

Yttranden ar sprakligt strukturerade bl.a. genom syntaktiska 
dependenser mellan ord och fraser. Aven om de hierarkiska struktu
rerna inte ar sa omfattande som mangen strukturell grammatik 
velat anta, staller de krav pa en viss framatplanering (Linell 1983). 
Samtidigt innebiir det en majlighet till projektion fOr bade talare 
och lyssnarej det som sags nu fOrebadar vad som kan eller maste 
komma senare (Auer 2005). Det gar vissa fortsattningar in om och 
aver turer relevanta.8 Jag ska Hingre fram peka pa att bakatblickande 
responsiva anknytningar och framatsyftande projektioner ar vik
tiga resurser i yttrandeproduktionen (s. 239), och att yttranden ar 
bade responderande och instruerande handlingar (s. 275-276). 

Man kan se pa ett samtal som en interaktiv process i vilken tva 
(eller flera) medvetanden synkroniseras. Men det ar samtidigt en 
ordnad sekvens av handlingar. Yttranden ar inte ratt och slatt 
motoriska beteenden eller fysiska signal er. De ar istallet meningshii
rande handlingar knutna till tid, rum och person (situationen). 
Handlingarna ar "signerade" i bakhtinsk terminologi (Morson & 
Emerson 1990 s. 69). De bestar av menande gester, som utgar delar 
av kommunikativa projekt och olika avergripande verksamheter. 
Aven om yttranden regelmassigt har referenser och kognitiva inne
barder, sa ar handlingen en mer grundlaggande premiss far och 
funktion hos (tal)spraket an vad representationen av det omtalade 
ar. Mening och handling ar sociokulturella fenomen. 

8 Begreppet "projektion" kan anvandas pa olika nivaer in om interaktionell ling
vistik och grammatik (Auer 200S). I snav grammatisk mening handlar det om 
att ytterligare sprakliga element ar strukturellt fOrutsagbara (p.g.a. syntaktiska 
och prosodiska dependenser) fran det som redan sagts. I svagare mening tycks 
"projektion" bara allmant betyda att nagon (mer eller mindre bestamd) typ av 
fortsattning av samtalet gjorts relevant. 
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Dialogicitet i situationen och i traditionen 
Man brukar saga att texter har en dubbel dialogicitet. Dels innehal
ler texten en inre dialog, dels responderar den (ofta) pa tidigare tex
ter, och/eller foregriper mojliga kommande texter. Den senare inter
textualiteten kan stracka sig over langre tidrymder, vad man skulle 
kunna kalla traditioner. Talande och samtalande ingar pa liknande 
satt i sociokulturellt definierade verksamheter dar-och-da, pa plat
sen ell er i situationen ("in situ"), och de ar ocksa delar i en konti
nuitet av sociohistoriskt konstituerade, situationsoverskridande 
praktiker. Dessa senare praktiker ar "sega strukturer" i de fOrandras i 
allmanhet Iangsamt, som ett resultat av manga mikrointeraktioner 
som ackumulerats over tiden. 

Det ar alltsa viktigt att samtalet ingar bade i en kortlivad process, 
mikrointeraktionen i situationen, och i mer langlivade praktiker 
och mer omfattande verks amhetstyp er, i traditionen. Vi kan tala 
om situationsdiaiog och traditionsdiaiog. Det nodvandiga i att 
postulera en sadan dualitet, en dubbel dialogicitet, har ofta beto
nats i analysen av sprakbruk, diskurs, kunskap och kultur, medan 
det ar nagot mera oklart vad det betyder fOr sprak, grammatik och 
interaktion. Jag foreslar att vi talar om situationsdialog och tradi
tionsdialog aven betraffande dessa senare fenomen. Lingvister 
skulle kanske hellre kalla dem situationsberoende och systembero
ende. Man kan da pasta att det overgripande sociala perspektivet, 
den relativa stabiliteten och de langsamma historiska fOrandring
arna hos grammatiken, varit det dominerande perspektivet inom 
grammatikteorin, medan CA-studier av samtal och sprakande nas
tan uteslutande fokuserat pa situationsdialogen. 

Tre dialogiska principer 
En dialogteoretisk forstaelse av samtal och texter bor kunna relate
ras till de tre dialogiska principerna om sekventialitet, omsesidigt 
beroende mellan handling och verksamhet, samt gemensam kon
struktion (Linell1998 kap. 5). Dessa principer kan ses som ett annat 
satt att beskriva den dialogicitet som relaterar individen och hans/ 
hennes yttrande till den andre och till olika kontexter. 

238 © Forfattarna och Studentlitteratur 



En dia/ogisk grammatik? 

Sekventialitet karaktariserar alIa nivaer i samtalet, fran enskilda 
turer till tursekvenser, episoder och episodsekvenser. Yttranden ar 
inte autonomai de kan inte fOrstas som uttryck fOr en enskild indi
vids talarintentioner, som individuelIa talakter enligt Searle (1969), 
utan maste delvis forklaras som responser pa tidigare yttranden och 
som interaktionelIa initiativ som syftar till att framkalIa nya respon
ser. Yttrandenas former och inneborder beror darfOr av deras sek
ventielIa positioneri det enskilda yttrandet responderar pa tidigare 
yttrande(n) och projicerar, dvs. fastlagger mojligheter fOr och 
begransningar pa, mojliga och relevanta f61jande yttranden. Med 
lite annorlunda terminologi: yttranden har bade respons- och initi
ativegenskaper, dvs. interaktionelIa drag som pekar bakat resp. 
framat mot angransande enheter i den lokala sekvensen. Ofta ar 
dessa angransande enheter den andres yttranden ell er turer, vilket 
innebar att sekventialiteten ar uttryck for en social, dialogisk 
dimension. 

Det kan ibland vara motiverat att utveckla analysen fran tva till 
tre aspekter hos yttrandet (turen): 

responsiva egenskaper 
ini tiativegenskaper 

{ 
karninnehall 
projektiva egenskaper 

Yttrandets responsiva egenskaper avser saIedes sadant som ankny
ter till och utgor "svar" eller reaktioner pa fOregaende yttranden, 
eller den omgivande situationen som for ogonblicket ar aktuell. 
"Karninnehall" avser har den semantiskt-pragmatiska tolkningspo
tential som de ingaende lexikaliska enheterna och den inre gram
matiska strukturen ar associerade med, framfOr allt det som explicit 
sags men ocksa det som tydligt impliceras (Carston 2002). De fram
atsyftande initiativegenskaperna hos yttrandet ar de som har (eller 
har "designats" for att ha) en projektiv och formativ paverkan pa 
samtalets mojliga fortsattning, det fOljande bidraget. Traditionellt 
har grammatiken nojt sig med att beskriva syntaktiska enheters inre 
struktur. Vi ska infOra begreppet "yttre syntax" fOr att referera till 
vissa responsiva och projektiva dimensioner hos yttranden. 

Prosodin,9 i synnerhet i borjan och slutet av turer och TKE:n, kan 
ha tydliga responsiva och projektiva funktioner. Genom att fort
satta pa ungefar samma tonhojd (och volym, tempo etc.) som i 
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fOregaende yttrande signalerar talaren sammanhang och fortsatt
ning, medan prosodisk nystart (hogre tonhojd ["pitch step-up"], 
okad volym, eventuellt hogre tempo) markerar borjan pa nagot 
nytt, kanske en ny topik (Local 1992, Couper-Kuhlen 2004). I slutet 
av yttranden kan prosodin markera (temporar) avslutning (elicite
rar inte nagot svar) alternativt en direkt begaran av respons (elicita
tiv funktion), eller ocksa kan talaren med s.k. (egen)fortsattnings
prosodi signal era att hon vill behalla turen for att fa mera sagt. 

Det omsesidiga beroendet mellan yttrande (handling) och verk
samhet innebar att all kommunikation ingar i nagot Qvergripande 
sammanhang dar det sker eller ska goras nagot speciellti yttranden 
tillhor alltid en verksamhetstyp, genre eller social situation. Verk
samhetstypen paverkar deltagarnas forvantningar pa vad som kan 
sagas och vagleder deras fOrstaelse av de enskilda yttrandena. Sam
tidigt realiseras sjalva verksamheten genom de olika enskilda bidra
gen. Yttrandena och deras inbaddande verksamheter implicerar 
och konstituerar saIedes varandra. Analysen i verksamheter och 
genrer infor ett slags "meso"-niva mellan sprak och samhalle pa 
makro-nivan och den lokala yttrandeproduktionen och handling
arna pa mikro-nivan (Line1l2004b). 

Begreppen samfOrfattande (" co-authoring") och samkonstruktion 
("co-construction") syftar pa det faktum att adressaten ar "narva
rande" i varje yttrande (se s. 234). Talaren utgar ofta fran vad den 
andre sagt och fOrestaller sig hur han ell er hon kan komma att rea
gera pa det som nu ska sagas. Yttranden ar delar av samordnade pro
jekt och verksamheter dar bada (eller flera) parter deltar. Ofta ingri
per mottagaren under loppet av talarens turkonstruktion och lagger 
till, reagerar, fOrandrar etc. Man kan darfor tal a om att yttranden 
och texter (i varierande grad) ar samforfattade. 

I dialogen lanar vi ord och mening av varandra hela tiden. 
Genom att det sagda kan dynamiskt uttolkas och omtolkas i nya 

9 Prosodin ar siHedes en integrerad del av samtalets grammatik. Anda har vi fort
farande bara en ofullstandig kunskap om prosodin i samtal (men se Couper
Kuhlen & Selting 1996, Szczepek 2000). Tyvarr ar prosodin mycket ofullstandigt 
och inkonsekvent behandlad ocksa i detta kapitel. Transkriptionerna ar av 
nagot vaxlande kvalitet (av olika skal, se n. 11) men generellt ar de prosodiskt 
otillrackliga. 
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yttranden, som i sin tur kan kommenteras och tolkas, lever samtalet 
vidare. Det finns ingen bestamd punkt dar forstaelseprocessen (teo
retiskt sett) tar slut eller ar avslutbar;lO en annan sak ar att vi ofta 
avslutar samtal och samtalsepisoder av andra skal, sasom tidsbrist, 
darfor att vi trottnar eller att vi fatt veta tillrackligt for de fOr tillfal
let aktuella syftena. 

Olika typer av samkonstruktion fOrekommer bade i samarbetsin
riktade och tavlingsbetonade situationer. Kommunikativa hand
lingar ar nodvandigtvis del av samordnade ell er gemensamma pro
jekt (Clark 1996); de ar inte monologiska talakter (som hos Searle 
1969). En fraga kraver ett svar (av ett adekvat slag) fOr att ha funge
rat som fraga, i annat fall forblir den ett fOrsok att fa ett svar (frage
fOrsok, misslyckad eller obesvarad fraga). I manga fall samarbetar 
parterna genom att bidra med olika delar av samma syntaktiska 
konstruktioner; har kan man saledes tal a om samkonstruktion i en 
konkret mening (se s. 291). 

Tesen om det dialogiska samfOrfattandet innebar ingalunda att 
parterna har, annu mindre maste ha, symmetriska och likstallda 
roller i samtalet. Tvartom ar asymmetrier i forvantningar, bak
grundskunskaper och deltagande det typiska for manga nivaer i 
samtalet (t.ex. Linell 1998 s. 14, 221 ff.). I exempelvis fraga-svars
utbytet ar den kommunikativa arbetsdelningen asymmetrisk; den 
utmarks av komplementaritet, dvs. parterna utfOr olika men var
andra kompletterande handlingar. 

Dia/ogen in om turer och over turgranser 
Ut oss nu konkretisera de dialogiska principerna i anslutning till 
nagra autentiska exempel. ll Vi borjar med en samtalsepisod med 
ganska frekvent turvaxling. 

Samkonstruktion av samtalsepisoder. Mitt fOrsta samtalsutdrag 
hanor fran borjan av ett inskrivningssamtal pa en modravardscen
tral. Barnmorskan moter for fOrsta gangen i en serie moten en gra-

10 lfr Bakhtins begrepp oavslutbarhet ("unfinalizability") (t.ex. Morson & Emerson 
1990). 
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yid kvinna och samlar in olika uppgifter om henne (jfr Linell & 
Bredmar 1996, Bredmar 1999): 

(1) ROKER DU? (TemaK: B,6,6). 

01 B: rQker du? 
02 M: ja. 
03 B: hur pass m~cke da? 
04 M: ja, eh mellan f~m a tio cigaretter per dg, 
05 [f6rsQker ja halla mej till, 
06 B: [mm 
07 B: mm. °later brao 
08 (0.8) 
09 B: du f6rsQker dra ner pa de?= 
10 M: =*ja f6rs6ker* slgta. 
11 B: ja ((B skrattar, M ansluter sig till skrattet» 
12 (2.0) 
13 M: men de e (.) Ode e viildit sv~re 
14 B: de e sv~rt, ja men >de e att man da liksom tycker 
15 att man e< lite dgkti da dom dagarna du klarar 
16 dej me f~m va. 
17 M: javisst [CXXXO)] 

Bidragen till dialogen ar responser pa det som sagts tidigare, men 
innehaller ocksa initiativelement som fOr samtalet vidare. Inget ytt
rande i samtalet kan fOrstas lOsryckt fran sitt dialogiska samman
hang. Det galler naturligtvis med sarskild tydlighet fOr minimala 
responser som ja (r. 2) eller mm. later bra (r. 7); vad responspartikeln 

11 Alla exempel i detta kapitel ar autentiska exempel frim samtal. (Undantag ar 
nagra exempel som lanats fran SAG.) Exempel med kallangivelse, t.ex. (Tema 
K:SB1:1) har transkriberats fran, eller lanats fran transkriptioner av, bandade 
samtal. Exempel utan kallangivelse har jag antecknat fran autentiska samtal 
utan att ha tillgang till dem pa ljud- eller audioband; det sager sig sjalvt att 
sactana data har nagot lagre kvalitet och tillfOrlitlighet an bandinspelade data. 

242 

Alla plats- och personuppgifter i excerpterna har av konfidentialitetsskal 
ersatts av fiktiva motsvarigheter. 

Transkriptionskonventionerna fOljer, med nagra justeringar, dem som ar 
gangse inom CA (t.ex. Ochs m.fl. 1996 s. 461-465). Interpunktionstecknen 
punkt (.), komma (,) och fragetecken (7) anger skilda intonationsmonster 
(avslutnings-, (egen)fortsattnings- och frageterminal, grovt sett fallande, kvar
hallen resp. (latt) stigande intonation). Ofta finns dock inga terminaler marke
rade i transkriptionerna. Detta sammanhanger delvis med att det ofta ar svart 
att kategorisera intonationer i 16pande samtal och att det inte alltid forekommer 
nagon tydlig terminal yid slutet av en syntaktiskt fullbordad enhet (sats), nagot 
som ocksa visats av fonetiker (Hansson 2003). Se f.o. transkriptionsnyckeln pa 
bakparmens insida. 
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ja bekraftar kan man bara veta om man kanner till den foregaende 
fragan (raker du?). Men ocksa langre, och darmed mera substanti
ella, turer, t.ex. M:s r. 4-5 ell er B:s r. 14-16 kraver sin ko-text. 

Respons och initiativ ar abstrakta, relationella egenskaper hos 
dialogbidrag snarare an konkreta segment av yttranden. Det ar 
alltsa inte sa (i de fiesta yttranden) att talaren fOrst avger en respons 
och darefter tar ett initiativ; i stallet ar hela yttrandet (turen, 
TKE:n12

) samtidigt respons och initiativ. Barnmorskans fraga pa r. 3 
(hur pass mycke dil?) ar saIedes i sin helhet en respons pa kvinnans 
svar (r.2) pa hennes foregaende fraga (r. 1); det ar m.a.o. en 
responsiv fraga, en fOljdfraga som syftar till att precisera ett tidigare 
svar. Samtidigt ar ju fragor definitionsmassigt initiativ; de fOr oftast 
in en ny aspekt i samtalet (den som befragas) och de begar alltid en 
foljande kommunikativ atgard, ett svar, av den andre. 

Att ett samtal bestar av bidrag (turer, TKE:n) vars respons- och ini
tiativrelationer binder ihop dem med tidigare resp. mojliga nasta 
bidrag gor dialogen till en samkonstruerande process och den resul
terande texten till en samfOrfattad produkt. Vad den ene sager ar 
inte oberoende av vad den andre sager och gor. Man fOrhandlar om 
varandras inneborder och fOrsoker ofta komma fram till tolkningar 
som atminstone tills vidare, "fOr de aktuella praktiska syftena", ar 
tillrackligt overensstammande. Pa r. 4-5 sager M att hon fOrsaker 
hillla sig till fern till tio cigaretter om dagen. Detta kan tolkas som att 
hon nu aktivt forsoker minska sin rokning, och denna tolkning for
muleras av B i r. 9. M accepterar den tolkningen, och forstarker den 
dessutom (hon sager sig fOrsaka siuta), aven om den utsagan modi
fieras med ett skratt (r. 10). 

SamfOrfattandet i dialogen manifesteras i att en talare ofta lanar 
mening och form element fran den andres fOregaende repliker. Man 
orienterar sig mot strukturen i andras yttranden och ateranvander 
delar. Nar den blivande mamman anvander (det fokusbetonade) 
ordet fOrsaker om sina anstrangningar att minska sin rokning (r. 5), 
tas detta ord upp av barnmorskan (r. 9) och anvands sedan ater av 
M i r. 10. Pa liknande satt approprieras delar av M:s de e viildit svilrt 
(r. 13) av B nar hon responderar i r. 14. Ateranvandningen, de par
tiella eller ibland exakta upprepningarna, av andras (och egna) ord, 
vad man skulle kunna kalla en intratextuell rekontextualisering av 

12 TKE = turkonstruktionsenhet, se vidare nedan. 
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ord och begrepp, ar ett typiskt samtalsdrag som bidrar till koherens 
i dialogen och till intersubjektiviteten mellan deltagarna. 

En annan aspekt av samfOrfattandet ligger i perspektivovertagan
det, t.ex. nar B upprepar M:s de e svart (r. 14) och darmed ansluter 
sig till hennes perspektiv. I viss man manifesteras detta ocksa i pro
nomenbruketi anvandningen av man (tva ganger pa r. 14-15) impli
cerar att B inkluderar sig sjalv bland dem som tycker att man e lite 
dukti. B gar sedan tillbaka till du, men genom glidningen fran man 
far detta kanske en nyans av generiskt du (r. 15-16) (jfr ocksa den 
fortsatta vaxlingen mellan man och du i (2) nedan). Det omsesidiga 
perspektivtagandet visar sig ocksa i gemensamma skratti M sager ja 
forsaker med skratt i rosten (r. 10), vilket f61js av ett kort skratt av B, 
till vilket M ansluter sig (r. 11). 

Den samtalsepisod, vars inledning citeras i (1), bidrar till att kon
stituera den verksamhet som inskrivningssamtalet pa modravards
centralen utgor (se Bredmar 1999). Samtidigt far de enskilda yttran
dena delvis sin mening fran det overgripande verksamhetssamman
hang dar de ingar (jfr den andra dialogiska principen, s. 240). Att 
nagon staller en fraga om en samtalspartners rokvanor (r. 1) hander 
bara i vissa samtalstyper. FramfOr allt ar det dock sattet att introdu
cera och genomfora det kommunikativa projektet att reda ut den 
andres rokvanor som avs16jar den institutionella omgivningeni 
topiken tas upp abrupt, orelaterat till tidigare topiker (vilket jag inte 
kan visa genom den korta excerpten) pa ett satt som verkar agenda
styrt, den fragande parten kommer med rad och milda fOrmaningar 
(som hanvisar till vad modrahalsovarden och dess professionella 
utovare anseri se ocksa fortsattningen i (2) nedan), och topiken bol
las inte tillbaka, dvs. M fragar inte B om hennes rokning (visas inte 
heller har). 

Den dialogiska uppbyggnaden av den enskilde talarens tur. I 
huvuddelen av detta kapitel ska jag anvanda utdrag av samtal dar 
flera talare deltar och dar det dessutom fOrekommer en relativt fre
kvent turvaxling. Men jag ska anda inledningsvis inflika ett par 
exempel pa nagot langre samtalsrepliker av enskilda talare. Sactana 
repliker ar monologiska i den meningen att samma person talar 
oavbrutet over ett antal mojliga turbytesplatser (TBP, eng. "transi
tion relevance place", TRP), men som jag redan papekat ar de dialo-
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giska pa ett djupare plan. Dessutom ar det ganska latt att pavisa hur 
dialogiciteten visar sig konkret i turens uppbyggnad. 

FOljande utdrag ar den omedelbara fortsattningen av utdraget om 
den gravida kvinnans rokvanor (1) ovan (raderna 15-16 aterges pa 
nytt): 

(2) LITE DUKTI (TemaK: BA6). 

15 B: man e< lite dgkti da dom dagarna du klarar dej me 
16 f~m va. 
17 M: javisst WXXXO)] 
18 B: [ ja ty]cker de e battre att man-
19 M: .ja 
20 (1.0) 
21 B: man kan inte ga ut a saja att nu ska du slgta a 
22 roka darfor att (0.3) du ska ha bg.rn va, 
23 (.) 
24 B: darfor att e man v~n a roka sa e de svb.rt, utan 
25 man kan kanna sej dgkti dom dar dagarna du 
26 klarar (.) dej me bara f~m 
27 M: o.jaO 
28 B: for da kan de handa att de blir fl~r sana dar, 
29 M: jo 
30 B: ~n om du hela tiden gar a kanner ja borde slgta, 
31 ja borde slgta, va. 
32 M: o.jaO 
33 (0.8) 
34 B: [sen] efterhand sa har man da kommit n~r till de= 
35 M: [jo ] 
36 B: =har att man ligger pa fem om dan, sa kan de va 
37 lattare a *dra ner* (.) nanting [pa de va. 
38 M: [jo, de e Idart 

Man kan betrakta (2), atminstone fr.o.m. r. 18, som en end a Iang tur 
av barnmorskan (B), aven om den ar interfolierad av ett par pauser 
och minimala instammanden fran den blivande mamman (M). De 
senare har i flera fall formen av lagmalda inandnings-ja (r. 19, 27, 
32). Sactana yttranden har funktionen att halla med; man visar att 
den andre sagt sactant som man sjalv skulle kunna ha sagt (jfr Halm
linen 1993). 

Alternativt kan man se avsnittet i (2) som en tat sekvens av nara 
anknutna turer av samma talare; vad som ar olika turer (och TKE:n) 
ar ofta flertydigt och fOrhandlingsbart. Flera bitar ar av typen for
langande turtillagg (se s. 284-291); se sarskilt raderna 24,28 och 30, 
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som via olika subjunktioner (darfOr att, fOr, an) anknyter direkt till 
fOregaende TKE:n. Oavsett vilket beskrivningsalternativ man valjer 
betyder det att den aktuella turen eller tursekvensen knappast kan 
ha planerats fdm borjan som ett sammanhallet yttrande. Tvartom 
talar allt fOr att B sueeessivt utCikar sin tur ell er tursekvens med nya 
TKE:n oeh turtillagg, bit for bit ("inkrementellt"). Redan r. 18 ar 
relativt komplex; ett forfalt ja tycker fOljs av en konstruktion som 
inleds av de e oeh som avbryts nar B just kommit in i den komple
mentara att-satsen (i traditionell terminologi det egentliga (satsfor
made) subjektet till battre). Har kommer ytterligare ett minimalt 
inandnings-ja fran M (r. 19), vilket kan tolkas som att M oeksa 
tyeker att hon ar lite dukti som klarar sig med fern cigaretter. Lyss
narstodet ar ocksa en signal till B att hon kan fa fortsatta, oeh efter 
ett kortare uppeh<l11 (dar M kunde ha tagit ehansen att utCika sin 
respons men inte gor det) gor B en omstart (man kan ... ). I det fol
jande laggs nya TKE:n till inom ett argumentativt inlagg, dar flera 
av komponenterna, ofta satsformade TKE:n, pragmatiskt sett ar 
motiveringar, fOrklaringar eller slutsatser som ar syntaktiskt utfor
made som turtillagg (s. 284 f.). De olika TKE:na har en responsrela
tion till det foregaende, samtidigt som de for in nya inslag ("initia
tiV"). Barnmorskan fOr ett slags resonemang med sig sjalv, men det 
sker infOr samtalspartnern vars minimala responser (vi har inte 
nagon video oeh saknar darfor tillgang till det icke-vokala) sakert 
spelar in. Nar det tidigare inte tyeks raeka (ingen substantiell 
respons fran M, jfr pausen pa r. 33), sammanfattar B sin poang pa r. 
34-37. Efter att ha skrattat till oeh efter en mikropaus gjort ett intet
sagande turtillagg (r. 37: minting pa de va) far hon en tydligare mar
kering (som ovedappande replik) att M fOrstar (r. 38). 

Nasta exempel (3) ar en replik tagen ur en helt annan samtalstyp. 
Det ror sig om ett radioprogram, "Spanarna", dar tre gaster oeh en 
programledare pa ett underhallande oeh ofta utstuderat satt ska 
argumentera fOr olika trender i dagens samhalle. Programmet ar pa 
satt oeh vis en egen speciell mediegenre. I vart exempel handlar 
"spaningen" om olika kulturyttringar (film, litteratur, m.m.) som 
anses visa pa en problemfylld sjalvsyn som overgatt i sjalvplageri. 
Programledaren IS staller en fraga till gastenJG: 

246 © Fiirfattarna och Studentlitteratur 



En dia/ogisk grammatik? 

(3) ANTLlGEN VITT pA SVART (TemaK: NK: SP:4; jfr Korolija 199813). 

01 IS: =eh:: (.) >assa de finns ju en form av< 
02 nj!,!:tning i plagan ocksa 
03 (0.3) 
04 IS: eh g de inte s[aL 
05 JG: [jo >ja tror att de g- ja tror 
06 att de e assa de e att vi skulle aid rig ha 
07 trott att vi vi- ja tror att de e assa att 
08 .hh vi som dessutom e v- v- !,!ppvuxna i de eh: 
09 j9.ntiska eh: Sk9.ndinavien .hh sa tror ja att 
lOde:: e- h~r e ~ntligen far vi vitt pa sV9.rt 
11 att vi aldrig skulle ha (.) fi:irh~;.vt oss. 

JG:s replik, som produceras i en situation dar man maste kampa om 
talutrymmet, borjar med en rad upprepningar, avbrott och om star
ter pa ett satt som ar ganska typiskt fOr snabbtalare. Segmentet ja 
tror att de e ass a fOrekommer tva ganger (r. 5-7), och ytterligare ja 
tror och de e skjuts in pa olika stallen. Segmentet vi skulle aldrig ha (r. 
6) kommer att ateranvandas (med andrad ledfOljd) langre fram (r. 
11). Nar talaren kommer in pa det substantiella innehallet, avbryter 
han ater sin konstruktion (vi som dessutom e uppvuxna i de jantiska 
Skandinavien), och i fortsattningen producerar han en s.l<. apokoi
nou14 (r. 10: har e antligen far vi vitt pa svart) (jfr s. 293). I flera fall 
foljs att av huvudsatsordfOljd (r. 6, 7),15 dock inte pa r. 11, dar vi ald
rig skulle ha {Orhavt ass ar tydligare underordnat det fOregaende far vi 
vitt pa svart att. 

Exempel (4) kommer fran ett annat radioprogram, den mera 
seminarieliknande "Filosofiska klubben". Aven har galler det emel
lertid att fa ihop langre argumenterande repliker. I vart exempel 
handlar diskussionen om religion, och man diskuterar varfOr Gud 
inte visar sig fOr manniskorna: 

13 Exempel (3) och (4) har jag lAnat av Niklas Noren. 
14 Om apokoinou, se Noren 2005 och nedan s. 293-296. 
15 Niir jag talar om "huvudsatsordfOljd" resp. "bisatsordfOljd" i detta kapitel refe

rerar jag till de satstyper som SAG (IV s. 7) kallar "fa-sats" resp. "af-sats". 
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(4) MIN STAENDE FRAGA (Filosofiska klubben, transkription: Niklas Noren) (KS 
== diskussionsdeltagare). 
01 KS: ja:L (.) men man kan ju fraga se tmint staende 
02 fraga allti .hh:::: e ju varfor har g.!:!d eh: (0.4) 
03 Qrdnat de s~ i tillvaron for oss manniskor att vi 
04 9.ldrig tillf.!:!1I0 kan lara k~nna gud pa de sattet 
05 som vi lar kanna vatr9.ntdra, .hh >a de g< for mej 
06 en:: (.) en eh:: sprlngande .hh stQtesten som ja 
07 tror ja kommer fa 9.rbeta me sa lange ja Igver, 
08 .hh men de e de obegripliga (.) for mgi (.) hos 
09 g.!:!d att gud inte uppenbarar tsejt for oss (0.4) 
10 a dar .!:!ndrar ja ocksa over va e de for 
11 karleksfullt i ett beteende dar man inte far 
12 .hh rejE[la tbesked om hur en persont eL 

Aven har har vi ett konstruktionsbyte i borjan; r. 2-3 kan analyseras 
sa att min staende fraga ar centralelementet i en apokoinou (s. 293), 
vars initialelement ar man kan ju fraga se och som fortsatter med ett 
nytt finit verb (r. 2: e) fOljt av lang fortsattning. Tva ganger anvan
der talaren en direkt kvesitiv fraga (r. 2. varfOr har gud ... i r. 10-11: va 
e de fOr karleksfullt) i en position som kunde ha haft en indirekt fra
gekonstruktion med bisatsordfOljdi interrogativa bisatser med 
huvudsatsordfOljd16 kan tolkas som ett tecken pa att satser och 
TKE:n i den fortlOpande interaktionen ofta har en sjalvstandigare 
status an i skriftspraket. Talaren i (4) tillampar dock annars ganska 
ofta bisatsordfOljd. 

Dessa exempel antyder flera mojliga slutsatser: turer och TKE:n 
produceras lokalt och stegvisi de resulterande yttrandena och deras 
sprakliga strukturer ar den emergenta produkten av manga olika, 
seriellt ordnade, lokala besluti de emergerande yttrandena under
kastas "moment-to-moment re calibration, reorganization and 
re completion" (Schegloff 1996 s. 56). Darfor innehaller samtals
spraket relativt sett farre konsekvent underordnade satseri talare 
och lyssnare orienterar sig mot TKE:n som sjalvstandiga enheter, 
vilka darfOr konstrueras delvis som satser med vissa huvudsatsegen
skaper. Gransen mellan huvudsatser och bisatser ar alltsa mindre 
tydlig. Talare tolkar dessutom ofta om sina egna yttranden under 
loppet av turkonstruktioneni ett yttrande som paborjats pa ett satt, 

16 Interrogativa bisatser med huvudsatsordfOljd har pa senare ar blivit allt vanli
gare i samtalssprak (SAG I s. 27, IV s. 467, 555 n. I, Kallstrom 2000). 
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fortsatts pa ett annat och implicerar darfor en retroaktiv omtolk
ning av inledningen. Detta ar vad Schegloff (1996 s. 78) kallar 
"retrokonstruktion" av yttranden. Det finns sannolikt flera samver
kande orsaker till sadana fenomen som retrokonstruktionj talare 
samspelar med och anpassar sig lOpande till vad andra samtalsdel
tagare gor (interaktionella beroenden), och de arbetar kognitivt 
med mindre bitar i sin planering och sitt genomfOrande av yttran
den (kognitiva begransningar, se s. 236). 

Poangen med att titta pa lite langre, till synes monologiska repli
ker, dar talaren argumenterar fOr nagot, reder ut nagot och avger 
motiverade omdomen ar att de visar oss hur tal are tvingas till att 
lamna de korta turerna (som ofta har satsform) och knyta ihop del
vis andra slags TKE:n med delvis annan grammatik och textbind
ning an i skriftsprak. (Det aterstar forstas att precis era hur annor
lunda grammatiken ar. Mera darom alldeles i slutet av min text.) 

Nasta exempel ar hamtat fran ett TV-program, dar personer i 25-
30-arsaIdern i samtalsform far recensera musikvideor. FOljande ar 
en del av en langre enstaka replik: 

(5) KAN VAL BLI EN HIT C6qvist 2000; fran TV-programmet "Tryck till", John 
svarar pa fragan vad han tycker om Glenmarks video "l min sang"). 

01 JT: a::h C.) sa svart a koncentrera sej pa. ja satt a 
02 fOrsokte liksom "nu ska ja titta pa de har nu ska 
03. ja verkligen, a va ere va handlar den om va ere 
04 som hander" a sa bara C.) halvvags igenom sa 
05 marker att ja sitter a tittar breve a e sar 
06 "va a: just de visst ja videon" s'att de kan 
07 ju'nte va sarskilt gott betyg at sjalva videon a 
08 sen e re val C.) sen e re val C.) a: de e val 
09 som han brukar lata de e val Glenmark 
10 MA: mm 
11 JT: som later som Glenmark som later som Glenmark. 
12. a de ju som e: de lisom, de som ja faktist aldri 
13 tankt pa de fOrut me Glenmark, f'ratt de sar 
14 som ja int Iyssnar pa sa de gar mej ganska 
15 sparlost forbi .hhh men att han Cp) 
16 me're har ryckia fraseringen me'ren har Iilla 
17 Ijusa lilla rosten han har sa forsoker han sjunga 
18 om allvarlia grejer, karlek a han kan inte soya a 
19 de e sa hemskt. .hhh a de de blir liksom inte 
20 inte sa allvarlit nar nan sjunger sahar om att 
21 de e sa labbit a jobbit, ja vet inte s'att 
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22 eh .hhh men de kan viii bli en hit i fOr sej de 
23 vet ja'nte. 

Hela utdraget (5) ar ett lokalt projekt, dar JT ska avge ett om dame 
och motivera det. Det barjar med ett preliminart uttalande (svart a 
kancentrem sej pa, eventuellt en "disclaimer" i vilken talaren i fOrvag 
vill (latsas) ta udden av vad han strax kommer att saga. I det har fal
let projiceras en fortsattning dar talaren uttrycker att det ar svart att 
engagera sig i vide on ifraga, och det hela slutar med ett oengagerat 
de kan viil bli en hit i (a) fOr sej avslutat med de vet ja inte i den sista 
TKE:ns efterfalt. JT:s langa monologiska tur har en dialogisk karak
tar, dar]T (i r. 1-9) omvaxlande beskriver vad som hande nar han 
sag pa videon, refererar (konstruerade) yttranden han £allt eller tan
kar han haft, darefter beskriver lite mer, refererar ett nytt yttrande/ 
tanke, och drar en varderande slutsats (kan ju'nte va sarskilt gatt 
betyg, r. 6-7). Man kan se manstret som talarens vaxling mellan en 
beskrivande "rast" och en citerande "rast" som bada bidrar till en 
recenserande eller, med ett mera vanvardigt ord, "tyckande" verk
samhet. 

Ett karaktaristiskt inslag i (5), och ganska generellt i samtalsrepli
ker, ar de stereotypa upptakterna i TKE:nas inledningar: a sa bam, 
s'att de kan, a sen, a de ju, a de blir. Dessa upptakter bildar ett slags 
ramar fOr det egentliga f61jande innehallet, ofta ett predikativY All
wood (2000) har i omfattande frekvensundersakningar visat att en 
hag procent satser i talsprak barjar med sactana kollokationer. 
TKE:nas grundstruktur ar ofta enkla satser, sam-satser, att-inledda 
satser med huvudsatsordfOljd. Det ar gott om omstarter, upprep
ningar av relativt intetsagande upptakter och eftertakter (exempel
vis sa att-eh utan fortsattning), parentetiska reflektioner och omfor
muleringar (r. 15-16), delvis asyndetiskt infogade appositioner 
(karlek (loo., r. 18). 

Begreppet "rost" ar centralt i dialogteori (Voloshinov 1973, 
Bakhtin 1981). Ofta tolkas begreppet ratt abstrakti om man talar 

17 Anward (2000a) talar om grundHiggande och generella strukturer i talspriikliga 
konstruktioner i termer av ramar och "fillers". Ramen ar en generaliserad syn
taktisk konstruktion bestiiende av en inramande del, med allmanna uttryck av 
den ovan exemplifierade typen, eller exempelvis ja menm; ja tycker, ja maste siija, 
och en "oppen, variabel position" dar olika innehiillstunga element kan sattas 
in som "fillers". 
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utifre:'m en viss position ell er ste:'mdpunkt, ger man uttryck at en 
"rost". En talares utsaga ger ofta plats at flera roster ("flerstammig
het"). Man kan saledes tala om en inre ell er inkorporerad dialog i 
den enskilde talarens yttrande.18 Sadana inre dialoger kan besta i att 
talaren resonerar med sig sjalv, eller att hon tar in andras tankar 
eller yttranden, antingen i form av direkt eller indirekt anforda 
citat, eller i form av dolda "citat". I (6) blir andras "roster" mer 
patagliga, nar talaren Madde i sina repliker gestaltar en dialog fran 
ett annat tillfalle: 

(6) A DU LAT ELLER? (ISK: Linda Jonsson; 19 M = Madde, J = Jenny, tva av sju 
tjejer som ar deltagare i en s.k. tjejgrupp).20 

01 M: jo: han a j.!ivlit k.Q.nsti den dar grabben [ibland] 
02 J: [ja: (.)] 
03 ibl£!nd ja 
04 M: ida satt han dar !lte ba ((nynnar)) 
05 ja ba ska du komma in eller? "de a sa I~ngt a g~" 
06 J: he he hehehe 
07 M: he a du I£!t eller? na[: 
08 J: [naa 
09 M: jamen du tyckte ju de va I~ngt. "naa de har ja 
10 inte sagt" ((skratt)) ja ba n.!i:ej 
11 J: a assa ska vi ta s'ar (.) f.§bertermometern a--

Exemplet (6) illustrerar en annan av samtalets dialogiska mojlighe
ter, att talare inuti sina repliker kan aterskapa andras och egna repli
ker fran ett annat (verkligt ell er fiktivt) tillfalle. Sadana citat aT, som 
bl.a. Tannen (1989) argumenterat fOr, konstruerade for att pass a i 
den dialogsituation som utgor deras ram, dvs. den "citerande" kon
texten, alltsa de repliker i det nu aktuella samtalet dar de citeras och 
fogas in. For att astadkomma detta anvander talaren ofta en citat
konstruktion, som pa det abstrakta planet (som "grammatisk kon
struktion" enligt s. 252 ff.) kan antas besta av leden NP (ofta ett pro
nomen) + ev. anforingsverb + partikel (ba) + foregivet citat i direkt 
anfOring, ofta med fOrstalld rost + ev. efterstalld partikel (ba, sar) (jfr 
Nordberg 1985, Eriksson 1997, JOnsson 2005). 

18 Om inre dialoger av olika slag, se Salazar Orvig 2004. Om "roster" och "virtuella 
deltagare", jamfOr ocksa Anward 2002 och Adelsward 2004. 

19 ]fr andra exempel ijonsson 200S. 
20 Observera att " " inramar tal med fOrstalld rost. 
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Grammatiska konstruktioner i 
samtalssprak 
En dialogisk syn pa grammatiska konstruktioner 
I den dialogiska beskrivningen av samtalssprak kommer jag att 
anvanda begreppet grammatisk konstruktion. Det ar en term som 
anvants i olika beslaktade betydelser inom skilda sprakvetenskap
liga skolor. Pa de senaste aren har den framfOr allt forknippats med 
s.k. konstruktionsgrammatik, en riktning som dock hittills anam
mat mycket lite av ett dialogiskt perspektiv. Icke desto mindre finns 
vissa likheter mellan min framstallning och konstruktionsgramma
tiken. 21 Mitt begrepp grammatisk konstruktion har ocksa en hel del 
gemensamt med det som Ono & Thompson (1995), efter bl.a. 
Langacker (1987), kallar konstruktionsschema ("constructional 
schema"). 

En grammatisk konstruktion kan i korthet definieras som en kon
figuration, i form av ett aterkommande monster, av tva ell er flera 
morfosyntaktiskt och prosodiskt konstituerade och Hinkade 

21 Konstruktionsgrammatiken ("Construction Grammar") i snav mening har del
vis utgatt frim arbeten av Charles Fillmore och Paul Kay (t.ex. Fillmore 1988, 
Fillmore m.fl. 1988, Kay 1995, Kay & Fillmore 1999). Nagra andra centrala arbe
ten ar Goldberg 1995 och Michaelis & Lambrecht 1996. En aktuell introduktion 
ges av Fried & Ostman (2004). Till de ideer som framfOrts av konstruktionsgram
matiker och som ocksa aterfinns i min framstallning hor fOljande: 
1. Grammatiska konstruktioner har betydelse och mening (som nedan omtalas 

som "funktionell potential"). 
2. Konstruktionerna ar abstraktioner over konkreta yttrandemonster och inte 

harledda fran underliggande ("djup"-)strukturer. Grammatiken har i denna 
tekniska bemarkelse bara en niva (Kay 1995 s. 171: "monostratal"). 

3. Grammatiken ska beskriva hela skalan av konstruktioner fran de mest all
manna och regelbundna till de perifera och/eller specifika (t.ex. mer idiomlik
nande). 

4. Gransen mellan grammatiska konstruktioner och lexikaliska enheter ar bitvis 
suddig. 

5. Specifika konstruktioner (t.ex. utbrytningskonstruktionen) "arver" ofta drag 
fran mer generella monster (t.ex. den predikativa det iir-satsen) Ofr ex. (19) 
nedan) ("inheritance"). 

6. Grammatiska konstruktioner har bade "inre" och "yttre" syntax. Konstruk
tionsgrammatiker tillampar dock oftast denna distinktion pa relationer inom 
satseni en verbalfras har saledes en "ime" struktur (verb et och dess komple
ment) och en "yttre" till subjektet inom satsen. Jag kommer (s. 268 ff.) att tala 
om "yttre syntax" med hanvisning till relationer som gar utanfor satsen, mak
rosyntagmet och ofta den enskilde talarens yttrande. 
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uttryckselement,22 och till denna konfiguration hor en relativt sta
bil semantisk-pragmatisk (funktionell) potential som handlar om 
hur den bidrar till att genom fOra kommunikativa uppgifter (lokala 
"kommunikativa projekt"; jfr Linell1998). 

Ono & Thompson exemplifierar konstruktionsscheman i engel
skan med sactana valbekanta fenomen som exempelvis deklarativ
satser, frageordsfragor, passiver, agentiva nominaliseringar, relativ
satser och anforingskonstruktioner ("quote schemas"), och de visar 
att dessa syntaktiska strukturer kan ges en interaktionell (och talpla
neringsrelaterad) fOrklaring. Antalet grammatiska konstruktioner i 
spraket ar inte begransat Ofr punkt (d) nedan). Utover de svenska 
motsvarigheterna till de scheman som Ono & Thompson namner 
kan vi lagga ytterligare en mangd av vilka en del beskrivits inom 
bl.a. projektet "Samtalssprakets grammatik". Nagra diskuteras i det 
f61jande. Dessa ar fOretriidesvis av tva kategorier som inte sa ofta 
beskrivs som grammatiska konstruktioner i grammatiker, sannolikt 
darfor att de ar mer eller mindre typiska fOr just samtalssprak: 
antingen ar de responsiva (eller responsiva-och-elicitativa) Ofr s. 
255): x-och-x, vada+x, verbinledda deklarativer, kvesitiva fragor med 
deklarativ ledfOljd, lucklamnande fragor (s. 266), etc., eller sa ar de 
(familjer ay) mera omfattande konstruktioner (ofta bestaende av 
flera turkonstruktionsenheter): citatkonstruktioner (Jonsson 2005), 
apokoinou (Noren 2003,2005), flerledade fragor (s. 277). 

Ono & Thompson namner ett antal olika egenskaper hos sina 
konstruktionsscheman, som jag har har organiserat i ett antal 
punkter: 

a) Formellt sett kan konstruktionsscheman vara fraser, satser 
("clauses"), eller flersatsiga strukturer (Ono & Thompson a.a., 
s.220). 

b) Konstruktionsscheman ar relativt stabila monster fOr uttryck 
som ar analoga till varandra; "schematizations over sets of 
expressions parallel in formation, which are their instantia
tions" (a.a., s. 220). En grammatisk konstruktion representerar 
saledes ett monster, ett slags schema fOr hur sprakliga element 

22 Jag ska inte ge mig in pa att har specificera vad syntaktisk konstitution innebar, 
men antar pa tamligen traditionellt maner att det omfattar bade ordningen mel
lan grammatiskt specificerade ordformer och funktionella relationer mellan 
dessa. De fiesta grammatiska teorier torde del a dessa allmanna antaganden. 

© Forfattarna och Studentlitteratur 253 



Per Linell 

konfigureras fOr att lOsa en viss kommunikativ uppgift. Sadana 
monster har etablerats over tiden genom tal am as och talar
gemenskapemas sprakliga erfarenheter. 

c) Dessa abstrakta scheman ar i sig sjalva "schematiska" (abstrakta) 
snarare an "specifika" (s. 219), men de instantieras i situerade 
interaktioner (s. 227). Detta innebar med andra ord att gramma
tiska konstruktioner ar abstrakta i den bemarkelsen att de over
skrider de enskilda situationemaj de tillhor (samtals)spraket och 
har emergerat ur talamas ackumulerade erfarenheter av yttran
den med sinsemellan likartad struktur (Anward 2000a). Samti
digt menar emellertid Anward att de ar just generaliserade (typi
fierade) yttranden, snarare an nagot slags underliggande 
abstrakta strukturer ur vilka yttrandetyper kan harledas. I den 
bemarkelsen ar de saledes konkreta. 

d) Schemana ar abstrakta prototyper (s. 217) med otydliga grans er 
(s. 220), och "[they] do not form a finite set, but are best under
stood as a dynamic and constantly changing inventory" (s. 220). 

e) Schemana kan kombineras med, anslutas till och inbaddas i var
andra pa olika satt (s. 220). 

f) Schemana hanteras och forhandlas lokalt, paverkas kraftigt av 
kognitiva begransningar och av sociala begransningar som upp
kommer genom interaktionen (s. 217). 

g) Det enstaka konstruktionsschemats uppbyggnad samman
hanger med principer som "en sats at gangen" ("one clause at a 
time", Pawley & Syder 1977) och "en ny icte per intonations
enhet" ("one new idea per intonation unit", Chafe 1994, s. 234). 

De teser och hypoteser som Ono & Thompson har for fram forefal
ler mig hallbara och insiktsfulla. Grammatiska konstruktioner ar 
saIedes abstrakta scheman, dynamiska, relativt stabila, kombiner
bara (en kan innefattas i en annan, "nestedness"), och varierar i 
omfattning fran ganska specifika "idiom", t.ex. x-och-x-konstruktio
nen (s. 261j en TKE med en relativt specifik "yttre syntax"), till all
manna monster, t.ex. flerledade fragor (bestaende av flera TKE:n 
och med relativt stor variation i den inre och yttre syntaxen, s. 277). 
Vissa grammatiska konstruktionsmetoder har prototypiska struktu
rer (eller underkategorier) men ocksa mer perifera eller mindre 
typiska instanser. 

254 © Forfattarna och Studentlitteratur 



En dia/ogisk grammatik? 

Jag ska fOrsoka ga vidare fran Ono & Thompson och speciellt 
peka pa nagra egenskaper hos grammatiska konstruktioner som 
framstar som sarskilt intressanta fran dialogteoretiska utgangspunk
ter. Jag borjar da med sadant som har med den sekventiella princi
pen (s. 239) att gora, och aterkommer senare till genreanknytning 
och samkonstruktion. 

Responsiva konstruktioner 
I grunden ar alIa yttranden responsiva, dvs. de fOrutsatter och 
responderar pa nagot i kontexten; responsivitet ar en universell 
egenskap i kommunikation. Hos Bakhtin kan svaret darfOr framsta 
som yttrandets grundlaggande funktion. Han vander sig darmed 
direkt mot t.ex. Searles talaktsteori, som egentligen bara sysslar med 
primara initiativ fran individuella talare och inte ger responsen 
nagon plats aIls (Linell 1998 s. 208 ff.). For var del finns all anled
ning att inta en medierande position; respons och initiativ ar aspek
ter hos alIa yttranden (se s. 239). 

Men aven om alIa yttranden har in slag av respons och initiativ, sa 
betyder inte detta att den relativa vikten hos dessa tva dimension er 
ar lika fOr alIa yttranden. I det fOljande ska jag uppmarksamma 
nagra typer dar den responsiva dimensionen ar sarskilt framtra
dande. De ar responsiva konstruktioner i den snavare betydelsen av 
att deras grammatiska form visar deras beroende av tidigare ytt
randen (eller i vissa fall mer allmant av en specielllokal situationell 
kontext). Tva underkategorier av sactana responsiva konstruktioner 
ar elliptiska och reaktiva yttranden. I bada fallen ar alltsa konstruk
tionen ifraga strukturellt beroende av ett foregaende yttrande. Ellip
tiska konstruktioner undviker att upprepa specifika komponenter 
hos fOregaende yttranden, medan reaktiva konstruktioner gor mot
satsen, de valjer ut och upprepar specifika komponenter hos fOrega
ende yttranden som de sedan reaccentuerar. 

Elliptiska yttranden och konstruktioner. Dessa yttranden ar TKE:n 
eller turer, som till formen inte ar satser utan be star av (fristaende) 
ord och fraser, och som till sin situerade tolkning ar beroende av ett 
fOregaende yttrande. Det finns manga fenomen som i traditionell 
grammatik analyserats som "elliptiska" (se t.ex. SAG IV s. 945 ff.). 
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Har ska jag bara syssla med lliigra fa typer vars korrelat, dvs. den 
relevanta sprakliga ko-text som konstruktionen ar strukturellt para
sitisk pa, finns i den andres foregaende tur. 

De mest valbekanta elliptiska yttrandena ar svar pa foregaende 
interrogativa yttranden, pa vilka de ar strukturellt parasitiska: 

(7) OCH DE FYRA SISTA? (Tema K: SB1:1) (Frfm borjan av ett telefonsamtal da 
en mamma viII an mala sitt barn till kommunal barnomsorg; jfr Cedersund 
1992). 

01 B: Katarina Falk. 
02 M: ja hejsan, ja skulle stalla mej i ko for san har 
03 kommunal dagmamma eller dagis. 
04 B: mm. kan ja fa barnets personnummer? 
05 M: attifem elva tio. 

«paus; B skriver in uppgifter pa dator)) 
06 B: och de fyra sista? 
07 M: arton femtisex. 

«paus: B skriver)) 
08 B: da ska vi se. ditt personnummer? 
09 M: sextisex noll-fem tjutre. 

«paus: B skriver)) 
10 B: och dom fyra sista? 
11 M: sexton nittitre. 

«paus; B skriver)) 
12 B: och telefon till bostaden? 
13 M: sjuttifem fCirtiett attinio. 
« etc)) 

Har finner vi elliptiska svar pa raderna 5, 7, 9, 11, 13. Svar i elliptisk 
form ar den omarkerade svarsformen (Lerner 1995), sarskilt yid sek
venser av fragor; det hade varit anmarkningsvart och lett till speci
ella tolkningar om M hade anvant hela satser i svaren avan. 

Som vi ser i (7), kan emellertid ocksa fragor vara elliptiska (r. 6, S, 
10, 12). Monstret med bade fragor och svar i elliptisk form ar typiskt 
for bl.a. sekvenser dar personlig information begars och ges, ofta i 
administrativa kontexter med blankettifyllande. Sekvensens agen
dabundenhet visar sig ofta ocksa i andra drag, t.ex. inledande och (r. 
6, 10, 12) ("and-prefacing", Heritage & Sorjonen 1994). Elliptiska 
frage-svarssekvenser exemplifierar darfOr fenomenet "verksamhets
anknutna konstruktioner" (se vidare s. 2S0). 

Elliptiska fragor ar ofta beroende av en fOregaende ramfraga ("ini
tiating framing question", Heritage & Roth 1995 s. 31) som definie-
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rar det overgripande amnet fOr en episod bestaende av en frage
sekvens. Har ytterligare ett exempel pa en blankettifyllande aktivitet: 

(8) INGEN ALLERGI? (TemaK: BU8:4-5) (B(arnmorskan) ffi3gar en blivande 
M(amma); jfr ex. (1, 2)). 

01 B: nej, lngen sQckersjuka a lnga urlnvagsinfektioner 
02 a t9,la om? 
03 M: na 
04 B: a inte fatt epileps1 hogt blQdtryck eller 
05 hj!!rtsjukdom a Igngsjukdom heller? 
06 M: hna. 
07 (0.4) 
08 B: na. ingen allergi? 
09 M: na. 
10 (2.0) 
11 B: mm, cytolQgprov togs attinle. tQg dom nat forra 
12 ~ret ocksa eller-? 
13 M: hna 
14 B: sa de e val 19,9om att vi tar ,gtt pa dej nu, yid 
15 fOrsta I!!karbesoket da 
16 M: ja 
17 B: a i din sl!!kt finns de inget, e de lngen som har 
18 blQdningsrubbningar heller? 
19 «barn skriker i bakgrunden)) 
20 M: °na, de trQr ja inte i alia faW 
21 B: na. na de skulle du v,gta. hogt blQdtryck da? 
22 M: na 
23 B: m9,mma ell er p9,ppa eller--? 
24 M: na 
25 B: na. mlssbildningar? 
26 M: °naO 
27 B: sQckersjuka? 
28 M: °nao 
29 B: tvlllingar da? 
30 (0.2) 
31 M: hna 
32 B: °hnao. °ska vi see, hur mycke v!!gde du >ska ja 
33 val saja< lnnan du blev gravldl 

Alla fragor fram t.o.m. rad 10 handlar har om M, vilket ar sjalvklart 
utifran situationsdefinitionen; det handlar om att under inskriv
ningssamtalet pa modravardscentralen fylla i en blankett om den 
enskilda gravida kvinnan. Men den aktuella referentiella domanen 
kan andras genom en ny sekvensdefinierande fraga (ramfraga) (B: 
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r. 17-18, fOrstarkt genom r. 23), och darefter kan de foljande fra
gorna pa nytt ges elliptisk form. Ofta bestar fragorna av ett naket, 
dvs. artikellost, substantiv (se sarskilt B: r. 25, 27, 29). Flera av fra
gorna (B: r. I, 4, 8, 17) innehaller en negation och projicerar ett 
instammande svar om att det inte ar nagra problem, vilket de ocksa 
tar. Fragetypen ar karaktaristisk for sactana rutinmassiga, ofta list or
ganiserade fragesekvenser i halsovardssamtal dar bakgrundsinfor
mation efterfragas.23 (Detta ar saledes ytterligare ett exempel pa 
verksamhetsanknytning.) Har fortsatter denna episod fram till rad 
32, da B borjar pa nagot nytt (jfr diskursmarkoren °ska vi see). 

Elliptiska yttranden har i tradition ell och generativ grammatik 
harletts fran fullstandiga satser pa en underliggande niva. Dessa 
underliggande satser ar djupstrukturella representationer av samma 
konstruktion (den elliptiska) som analyseras. I en dialogisk gram
matik anmaler sig en mycket naturligare analysj elliptiska TKE:n 
kan supplera sina l utelamnade"24 delar fran tidigare yttranden. 

Jag har anvant termen elliptisk med viss tvekan, eftersom jag inte 
vill stodja den traditionella analysen att sactana yttranden maste 
harledas fran underliggande fullstandiga satser. Jag anvander saIe
des term en i fortsattningen med denna reservation. Elliptiska ytt
randen ar helt funktionella som de ar (nagot som flera traditionella 
framstallningar ocksa erkanner2S), men anledningen till detta ar ju 
precis att den tidigare kontexten ar tillganglig i situationen, i den 
foregaende sekvensen. Som kommunikativa handlingar fungerar de 
i sitt sammanhangj de ar 11 designade" for kontexter som tillhanda
haIler stbdj ande sprakligt material. Med en viss tillspetsning kan 
man saga att den traditionella teorin, i motsats till detta, ar dekon
textualiserande, och vilar pa det orimliga antagandet att spraket ar 
uppbyggt (framst eller enbart) for representation av omvarlden, 
inte for handling i varlden, och det annu orimligare antagandet att 
man utifran den sprakliga form en hos varje enskilt yttrande och 
utan att utga fran en kontext maste kunna harleda de ss betydelse 
(vad yttrandet representerar). Annorlunda uttryckt: den traditio
nella teorin utgar fran att varje tal are ar en autonom (asocial) agent 

23 "Comprehensive history taking" (Stivers & Heritage 2001, Boyd & Heritage 
u.u.). 

24 Gr. elleipeiniatt uteliimna'. 
2S T.ex. SAG IV s. 947, 968. 
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vars yttranden, for att vara meningsfulla, vart och ett maste 
uttrycka en "fullstandig tanke", vilket brukar anses betyda att de (pa 
nagon niva) bar ell er maste ha formen av en hel sats. Men i dialo
gen ar ju fOrutsattningen att delar av tanken s.a.s. redan tankts av 
den andre och att talaren drar nytta av detta; samtalet ar en sorts 
distribuerat tiinkande (Line1l1998 s. 224). 

I prototypiskt elliptiska yttranden kan innehallstunga element 
vara "utelamnade", dvs. supplerbara fran foregaende ko-text. Dar
utOver finns en rad responsiva, och narmare bestamt elliptiska, 
konstruktioner, vars "utelamnade" element snarast sImIle kunna 
vara pronominella, t.ex. motsvarande det. En sadan konstruktion ar 
verbinledda deklarativer, som i (9): 

(9) SLAKTKLENOD (Sprakdata, Goteborg: Spraksociala studier i en talspraklig 
databas: 549:16 ff.) (A(lf) och B(irgitta) talar om huruvida de ska placera en 
"kista" i stallet for en bastubank i kallaren). 

01 A: gar de a stalla klstan darnere?? 
02 (0.2) 
03 B: de e sa fgl! 
04 (1.0) 
05 A: sl,iiktklenod 
06 B: va? 
07 A: sl,iiktklenod 
08 B: bryr j£ mej inte Qm 

Har fOrekommer den verbinledda deklarativen pa r. 8, som 
responsiv pa ett foregaende inlagg. (Annars forekommer den of ta, 
som Mornsjo (2002) belagt, som sjalvresponsivt bidrag av en talare 
som ar i fard med att beratta om nagot.) Generellt galler att kon
struktionstypen inte kan forekomma som fOrsta yttrande i en se
kvens; den ar tydligt responsiv (ett fenomen som fOr tyskans del 
beskrivits av Auer 1993).26 Vad gall er (9) kan vi ocksa notera Alfs 
bidrag pa r. 5, som ar en icke-satsformad kommentar; som i allman
het ar fallet ar detta "elliptiska" Ofr ovan) yttrande en respons pa 
det foregaende. (Har kan man spekulera i om dess lakonicitet bidrar 
till uppkomsten av reparationssekvensen pa r. 6-7.) 

26 ]fr SAG IV s. 964 ff. Observera att det finns andra narbesUiktade "ellipser" som 
kan utgora fOrsta yttrande, t.ex. om det "utelamnade" ar det Cif (fOre predikativ) 
(Fint att du kom) eller jag (Kunde tro det). Denna familj av ellipser utgor paradex
empel pa att den grammatiska analysen behover ha med yttrandenas fOrega
ende kontext. 

© F6rfattarna ach Studentlitteratur 259 



Per Line/! 

Reaktiva yttranden. Elliptiska yttranden tar fOr givna delar av fOre
gaende yttranden och upprepar inte dessa delar. Det motsatta fallet 
(i en viss bemarkelse) upptrader i reaktiva yttranden, i vilka talaren 
tar upp, upprepar, nagot eller nagra av den andres ord och utmanar 
dem, motsager dem ("counter-utterances"). Beslaktade med des sa ar 
(vissa) initiativ till reparationer, vilka dock ofta inte ar sa starkt pro
testerande och darftir inte sa prosodiskt exponerade Cifr nedan). 

Replikering. Reaktiva yttranden ar saIedes responsiva konstruk
tioner som parasiterar pa, och utltises av, reagerar pa, fOregaende 
yttranden och deras sprakliga formulering, som de delvis upprepar 
eller "citerar". De kan darfOr betraktas som partiella repetitioner: 

(10) BONMOSAIK (Vallfarten ar namn pa en restaurang; A laser pa matsedeln). 

01 A: dom har 2Ppet pa Vallfarten. dom har 
02 vitli:iksmarinerad fl.1!skkarre. 
03 (0.3) 
04 A: a bi:inmosaik. 
05 B: tb6:nmosaik! 

Sadana yttranden som B:s rad 5 ateranvander den andres ord och 
konstruktioner. (1 andra fall kan det vara de egna orden man uppre
par.) Pa uttryckssidan aterspeglas detta i det reaktiva yttrandets 
position som sekundar (orden lanas fran ett annat yttrande och ar i 
denna mening sekunda), samtidigt som orden nastan alltid orkest
reras prosodiskt pa ett satt som avviker fran primaryttrandeti 
genom det reaktiva yttrandet reaccentueras orden. Man skulle 
kunna kalla fenomenet "replikering"i talaren tillverkar en partiell 
kopia ("replica") samtidigt som hennes yttrande replikerar i bety
delsen 'snabbt responderar och kastar tillbaka svarsskyldigheten'. 
Normalt sker i "repliken" en prosodisk uppgradering (fOrstarkt fokal 
betoning, htigre volym (forte-uttal), tonhtijning ("pitch step up") 
och accentuerad intonationskontur, eventuellt fOrlangning27), och 
ofta tar orden en ifragasattande, tiverraskad, skamtsam, ironisk etc. 
toni deras semantisk-pragmatiska innebtird kastas om.28 (1 (10) kan 
B:s bonmosaik! uppfattas som en slags latt fOrvanad reaktion pa det 
nagot origin ell a namnet pa en matratt. 1 just detta samtal ftiljdes 
inte yttrandet av nagot ytterligare meningsutbyte, men i manga fall 

27 Jfr Szczepek 2000. 
28 Markova (1990 s. 141 f.: "semantic reversal") med referens till MukarovskY. 
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tjanar reaktiva yttranden som initiativ till reparation eIler fOrhand
ling om mening hos utsagor.) Det reaktiva yttrandet ar saIedes inte 
aIls nagon kopia av primaryttrandet, utan en yttrandehandling 
med en ann an interaktioneIl innebord oeh oftast med en nagot 
annorlunda form, atminstone en modifierad prosodi. 

En del reaktiva yttranden, som i (10), tyeks besta bara i att ett ord 
eIler en fras extraheras ur primaryttrandet oeh reaeeentueras. Men 
det finns oeksa, som vi strax ska se, grammatiska konstruktioner 
som involverar mera. 

X-och-X. En intressant (och mycket frekvent) konstruktion i 
svenskt samtalssprak ar x-och-x-konstruktionen a. Lindstrom 1996, 
1999, 2001a, 2001b).29 (Konstruktionen finns aven i nagra andra 
sprak, men troligen mindre frekvent.) 

(11) MANGA A MANGA (TemaK: B9:4:6) (Fran borjan av en inspelning pa en 
modravardscentral. L(akaren) fragar F( orskaren):) 

01 L: hade du band me har? vi blir inspelade? 
02 F: ja. 
03 L: du har haft manga inspelade samtal eller-? 
04 F: nja, manga a manga, men de e nara stycken. 

(12) FLYTTA A FLYTTA (SAM:V1: 989 ft.) (jfr J. Lindstrom 2001 b s. 61) (man talar 
om en tysk familj som tvingades fran Finland efter kriget). 

01 G: sen sa besl£!.gtos h.!dse a (0.5) dom flytta tibaka 
02 ti (0.7) ti H£!.mburg (a) 
03 M: na fl~tta a fl~tta men ja menar va (.) f£!.n kan du 
04 gQra 

(13) DRIVHUS A DRIVHUS (man pratar om A:s formaga som tradgardsmastare). 

01 B: du driver upp dom sj.iilv? 
02 A: forlat? 
03 B: du har drlvhus? 
04 A: ja, drlvhus a drlvhus, ja sar sma frQn a sa 
05 kommer dom .!dPP. 

X-och-x-konstruktionen anvandes nar en talare vill reagera pa 
anvandningen av ett visst uttryek (x) i en fOregaende replik av en 
annan talare. Sjalva x-och-x-segmentet plaeeras i fOrfaltet till ett ytt
rande som anger att oeh eventuellt hur talaren vill invanda mot 

29 Om x-oell-x, se SAG IV: Icke satsformade meningar § 32 h, Komplexa meningar 
§ 9 b, Samordning § 16:3. 
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anvandningen. Ofta inleds f6rfaltet med en diskurspartikel (nja, na, 
ja i (11-13)) som fOrebildar den kommande invandningen ("pre
disagreement token"). Eftersom denna typ av konstruktion kan 
anvandas for att illustrera flera aspekter av yttrandens dialogicitet, 
ska jag atervanda till den langre fram (s. 269, 274). 

Den reaktiva x-och-x-konstruktionen kan ocksa fOrekomma i en 
langre, monologisk replik av samma talare: 

(14) VALDIT A VALDIT LANGE (A diskuterar analysen av ett samtalsexempel; 
"han" syftar pa en talare i exemplet). 

01 A: ( ... ) dar han soker efter ord valdit lange. 
02 (.) 
03 A: eller valdit a valdit lange, de tar i alia fall 
04 ratt lang tid. 

Rar reagerar A pa vad han sjalv nyss sagt, och tillgriper x-och-x-kon
struktionen. Exempel av denna typ motsager inte att konstruktio
nen till sin natur ar responsiv. Snarare visar det att ocksa flerledade 
turer och monologiskt tal (och tankande) bor analyseras i dialogiska 
termer, t.ex. i respons-initiativ-relationer. 

Vadd+x. En annan reaktiv konstruktion i svenskan ar vada+x
konstruktionen:30 

(15) VADA INTE SNURRAT? (Sprakdata, 449: 1-3; jfr (9); man talar om band
spelaren yid sjalva inspelningen). 

01 A: de har inte sn1!rrat, de har inte kommit n~nting. 
02 (0.5) 
03 A: inte ett Ij1!d har de kommit, vet duo (.) 
04 va m~sit. 
05 (0.2) 
06 B: vada inte sn1!rrat? 
07 A: den har inte rQrt sej fCirut, ja tryckte pa d~n 
08 knappen n1!. 

30 Omnamns i SAG IV S. 827, n. 2. Se ocksa Ahrenberg 1987 S. 128. 
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(16) VADA KANNER? (Eriksson 1997 s. 67, nagot f6renklat har; ur ett samtal 
mellan tre tolvariga flickor: tva av dem, E och 5, pratar om en tredje person, en 
"stalltjej" som A uttalat sig negativt om, men E invander:) 

01 E: a hon e Qcksa jattesnall (.) men de e (.) 
02 fl~ra som e jattesnalla ho- (.) 
03 liksom ni ja sku- ja tror inte ni kQnner henne 
04 orden[tlit hon e jQttesnall 
05 5: [vada kQnner? 
06 E: (ja men) vada .hh [hon e ju skltschysst mot mej 
07 5: [ja har faktist snacka me henne 
08 jQttemanga ganger 

En tal are som anvander vada+x invander mot vad nagon annan just 
sagt i samtalet och upprepar ett av dennes uttryck med ifragasat
tan de, kanske indignerad, intonation: (15: r. 6: inte snurrat, 16: r. 5: 
kiinner). I (17) - visserligen ett "litterart" exempel- sker ifragasat
tandet i tva steg i ett slags duell mellan talarna: 

(17) VADA 5PAND? (Ur en 1V-pjas:) 

01 A: du verkar sPQnd. 
02 B: vada sPQnd? 
03 A: "vad~ sPQnd?" ((6verdriven prosodi» 

Har ifragasatter forst B, genom vada+x, vad A sager om honom (r. 2), 
varefter A i sin tur (r. 3) svarar med ett uppgraderat ifragasattande; 
han tar B:s vadd+x-yttrande och parodierar detta genom vad som 
ovan kallades replikering (s. 260). 

Vadd+x-konstruktionen tycks ha en mer konfrontativ funktion an 
x-och-x. Sjalva vadd+x-konstruktionen foljs antingen av att talaren 
direkt opponerar sig mot anvandningen av uttrycket x (16: r. 5), 
ell er av att talaren overlater pa den angripne att forsvara sig (17).31 
Det som fOljer x-och-x tycks of tare vara en slags fOrhandling om hur 
adekvat uttrycket x ar i det aktuella sammanhanget, och denna 
utredning ("account") gors av samme talare som uttalar x-och-x. 

Utbrytningskonstruktioner m.m. Det finns manga andra kon
struktioner, som ocksa ar responsiva men ibland i nagot svagare 
mening an de ovan exemplifierade.32 Hit hor exempelvis den s.k. 

31 Se Linell 2003a fOr fler exempel. 
32 Andra exempel sam visar pa respansiva anknytningar ar anaforer, fOrvissa upp

marksammade i grammatikbockerna. Men flera av dessa ar inte sjalva gramma
tiska konstruktioner i kvalificerad mening. 
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utbrytningskonstruktionen ("kluvna konstruktionen"; SAG IV 
s. 514 ff.) som i (18): 

(18) DE VA NISSE (SAM V1: 191 ff.; finlandssvenska: herrmiddag med delta
garna Olle, Micke, Mats, Erik och Lasse). 

01 0: va du m~ pa samma tillstallning 
02 Ma: sen hade [vi (.) >sen hade vi [di dar< (0.7) 
03 Mi: [j~ va int m~ 
04 0: [va du int m~ dar 
05 Ma: ju a- US Navy solbrillor 
06 L: men 
07 (0.6) 
08 0: v~r va du d;'l 
09 Mi: int va ja n~nsin me dar [OpaO] Beppes lande 
10 E: [mm] 
11 0: [(xxx) 
12 Mi: [men att (.) men att ['at-
13 E: [de va Nlsse som va dar 

Har upptrader utbrytningskonstruktionen pa r. 13. Exemplet visar 
hur det fOregaende samtalet, som handlar om huruvida Micke eller 
nagon annan varit narvarande pa en tidigare fest, etablerar fOrut
sattningarna fOr konstruktionens anvandning. Man talar om att 
nagon (eventuellt) va (me) diir, och fragan galler att identifiera vem. 
Det ar denna information Erik bidrar med pa r. 13, och han gor det 
med en grammatisk konstruktion som ar anpassad just for att 16sa 
den aktuella typen av kommunikativt problem (jfr nedan s. 274 om 
grammatiska konstruktioner). 33 

I det dialogiska perspektivet maste konstruktionen ses som 
responsiv; den ateranvander material fran ett foregaende yttrande, 
snarare an att (bara) vara en transform genom "utbrytning" fran en 
underliggande enkel sats. Den senare analysen blir annu mindre 
upplysande, nar man betanker att relativsatsen i vissa (med utbryt
ningskonstruktionen beslaktade) fall kan utelamnas, som nagra av 
SAG:s (IV s. 518) (konstruerade) exempel visar: 

33 J. Lindstrom (denna volym) diskuterar ett annat exempel (exempel (11». Linell 
(2004b) utvecklar resonemanget om den interaktionella (dialogiska) genere
ringen av den kluvna konstruktionens presuppositioner, det som ocksa dyker 
upp i konstruktionens relativsats. 
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(19) DET AR RUNE OCH MARGIT (SAG IV s. 518, n. 1). 

01 A: vem (ar det som) kommer i kvall? 
02 B: det ar Rune och Margit (som kommer i kvall). 

En dia/ogisk grammatik? 

Relativsatsen kan alltsa i vissa fall vara optionell, eller, om den finns 
med, uttalas som ett prosodiskt nedtryckt "sotto voce"-tiWigg till en 
vanlig predikativ TKE. Den innehaller ingen i situationen ny infor
mation. Premissen for dess uteHimnande, i konstruktionens ellip
tiska variant, har etablerats av de fOregaende yttrandena. (I SAG:s 
(konstruerade) exempel (19) ar ju redan den fOregaende fragan 
"kluven".) 

I Linell 2003a ges en del ytterligare exempel pa responsiva kon
struktioner, som av utrymmesskal utelamnas har. Allmant kan man 
saga att reaktiva och andra explicit responsiva yttranden ar exempel 
pa hur lokal koherens och relevans i samtal bygger pa att nagra av 
de topikala komponenter som har fOrts in i samtalet genom fOrega
ende yttranden tillats leva vidare genom att de far responser. Dari
genom kan de bekraftas, legitimeras ell er utmanas, utvecklas eller 
korrigeras, och nagon gang ogiltigfCirklaras. Elliptiska och reaktiva 
yttranden och konstruktioner manifesterar, och ar konstruerade 
(" designed") just fOr att manifestera, tva motsatta former av respons 
och mottagande ("uptake"); de elliptiska accepterar, atminstone till 
det yttre, den andres ordval och perspektiv34 och kompletterar den
nes kommunikativa projekt, medan de reaktiva signalerar nagon 
sorts problem i forstaelse eller acceptans och tar upp den andres ord 
eller perspektiv. 

Elicitativa (explicit projektiva) konstruktioner 
Fran de explicit responsiva konstruktionerna ska vi ga till den andra 
polen, konstruktionstyper som ar direkt designade for att framkalla 
specifika typer av responser, svar. De kan kallas explicit projektiva, 
eller elicitativa (responsbegarande), och projicerar konventionellt 
vissa typer av foljande yttranden. Hit hor fOrstas bl.a. alla interroga
tiva konstruktioner, savida inte kontexten upphaver den direkt 
responsbegarande funktionen och gor fragan "retorisk". Olika 

34 Med "perspektiv" menas ett satt (bland flera alternativa satt) att gestalta en 
topik eller ett amne eller en social relation. Begreppet utreds i Linell 2002. 
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interrogativa typer projicerar, eller prefererar, vissa konstruktioner 
som ("minimala") responser:35 en ja/nej-fraga med rogativ syntax 
(omvand ordfOljd) och ja/nej-fraga med deklarativ syntax (men ofta 
med frageprosodi) projicerar som (minimal) respons ja, nej, jo, mm 
eller nagon annan responspartikel, en frageordsfraga (kvesitiv fraga) 
(utom varfOr-fragor) projicerar som respons en fras (XP), och en var
fOr-fraga projicerar som respons en sats (en TKE) eller en flerledad 
tur (flera TKE:n). I en dialogisk grammatik borde elicitativa kon
struktioner, enkannerligen frageformade konstruktioner, beskrivas 
tillsammans med sina prefererade responsformer.36 

Dessa fragetyper finns traditionellt med i grammatiken. De utgors 
ju ocksa i normalfallet av hela satser. Har ar det darfor viktigt att 
uppmarksamma nagra typer, som inte har en lika sakerstalld plats i 
den traditionella grammatiken. En illustrativ typ utgors av s.k. luck
liimnande frdgor:37 

(20) DU SOMMARjOBBAR? (lema K: P20:4) (P(olis) forhor en M(isstankt». 

01 P: har du nagot ~rbete for narvarande? 
02 M: ja nu sQmmarjobbar ja. 
03 P: du sQmmarjobbar?= 
04 M: =ja 
05 (2.0) 
06 P: och v~r? 
07 (.) 
08 M: skQlkontoret 
09 P: skolkontoret 1--? 
10 M: S~ndberg[a. 

11 P: [i S~ndberga. 

En lucklamnande fraga (liksom andra syntaktiskt ofullstandiga ytt
randen) projicerar, ell er inviterar, ett "luckifyllande svar" (Bockgard 
2004) i form av en elliptisk respons (ifr (20): r. 10). Den resulterande 
lokala sekvensen (har: r. 8-11) kan beskrivas som ett lokalt repara
tions- eller kompletteringsprojekt i samtalet (s. 277 nedan). 

35 En "minimal respons" ar en respons som inte gor nagot utover vad som mini
malt kravs av en situationellt adekvat respons. En langre respons, t.ex. en hel 
sats som svar pa en rogativ eller kvesitiv fraga, ar (atminstone i vissa kontexter) 
i relation till detta en "expanderad respons" (Linell & Gustavsson 1987). 

36 lfr Raymond 2000: "type-conforming responses". lfr aven nedan om yttre syn
tax, s. 268 ff. 

37 Omnamns i SAG IV s. 758, § 87 n.l. Se aven Ahrenberg 1987 s. 123 f. "cut clau
ses". 
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Den luckHimnande fragan ar tamligen vanlig, sarskilt i vissa verk
samheter (bl.a. fbrhbr), men lyser med sin franvaro i traditionella 
grammatiker. Det torde finnas manga skal till detta. Den ar mer eller 
mindre talspraksegen. Den ar syntaktiskt ofullstandig. Den fbre
kommer vanligen i positioner, dar den sjalv responderar pa nagot 
fbregaende; konstruktionen ar saledes samtidigt responsiv och elici
tativ. I (20) ar fragan pa r. 9 elliptisk och samtidigt nastan en repa
rationsfraga. Ofta kan den lucklamnande fragan formellt betraktas 
som ett fbrlangande turtillagg (s. 284), som ibland backar tillbaka 
till ett huvudord i fbregaende tur. I (20) bestar dock denna tur (r. 8) 
av ett enda ord. 

Nagra av dessa egenskaper delar den lucklamnande fragan med 
en annan styvmoderligt behandlad konstruktionstyp: kvesitiva fra
gor (frageordsfragor) dar frageordet ar inplacerat i en deklarativ sats
konstruktion: 

(21) RIKSBANKEN SKA AGERA HUR? (Fran radioprogrammet Ekonomiska klub
ben, inspelat i april 2003; man talar om begrepp som "potentiell tillvaxt" och 
"langsiktigt hallbara produktionsnivaer"; 5 = programledaren Bo Sigheden, J = 
gasten Olle Jarv). 

01 5: ((slutet av lang tur)) eh:: >de e alltsa< eh: 
02 de handlar om konjunktgrsvangningarna krlng 
03 hh den I~ngsiktiga tillvaxtkurvan helt enkelt 
04 .hh a rlksbanken (.) Olle Jarv (0.2) ska agera 
05 hgrL 
06 (0.3) 
07 J: .hhpt .hh:: (.) j~ na de ~ ju som sagt skillnad 

((lang tur fOljer)) 

Frageordsfragor med rak ordfbljd, som pa raderna 4-5 i (21), verkar 
inte fbrekomma som fbrsta yttrande i en episod. De ar responsiva 
pa nagot fbregaende. I (21) kommer fragan som en avslutning pa ett 
langt resonemang. Utdraget (20) innehaller en "elliptisk" variant av 
konstruktionen: P:s och vat? pa rad 6. Har ar den annu tydligare 
responsiv; nar polisen fatt ett alltfbr kortfattat svar, efterlyser han 
en komplettering. 

Ytterligare en typ av kombinerat responsiva och projektiva atgar
der ar s.l<. pahangda fragor ("appendor question"), dvs. fragefor
made "annan-tillagg" (s. 291). Sildana har ofta funktionen att 
begara ett fbrtydligande av det fbregaende yttrande som de syntak
tiskt ansluts till (Bockgard 2004 s. 169): 
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(22) BLASIPPOR (A berattar for B att vartecken borjat synas i tradgarden hemma 
i Bylunda). 
01 A: dar e bl~sippor i tragarden (.) [Oi BylundaO 
02 B: [som blQmmar? 
03 A: ja gn °atminstoneo (.) °eller tvaO 

I denna korta episod kan det vara lite oklart fOr B om A pa rad 1 menar 
att blasipporna blommar eller bara blivit synliga efter vintern. 

Fragor ar prototypiska exempel pa elicitativa konstruktioner. Ofta 
har dock den grammatiska beskrivningen ensidigt utgatt fran deras 
initiativ-karaktar; t.o.m. CA-teoretiker behandlar dem ibland ens i
digt som forstaled i s.k. yttrandepar ("adjacency pair"). Men fragor 
har, liksom andra samtalsbidrag, ocksa responsiva dimensioner. 
Detta ar sarskilt tydligt hos motfragor, uppfoljningsfragor, repara
tionsfragor (Nylund 2000) och s.k. kontingenta fragor, dvs. fragor 
som stalls "ad hoc" darfOr att nagot just sagts i samtalet som fOran
leder fragan (en motsatt kategori ar agendabundna fragor; jfr Heri
tage 2002). I en del fall har speciella formella typer av responsiva 
fragor utvecklats (eko-fragor, elliptiska fragor, kvesitiva fragor med 
deklarativ ordfOljd, pahangda fragor, etc); man kan da direkt ur fra
gans yttre form utlasa att den ar responsiv. 

Vi maste aterigen paminna oss att de fiesta, ja nastan alla, gram
matiska konstruktioner (och de konkreta yttranden som forkropps
ligar konstruktionerna) fungerar med bade responsiva och projek
tiva aspekter i dialogen (s. 239). I de foregaende paragraferna har jag 
enbart velat framhava sadana konstruktioner som i sin yttre form 
har kodifierat (explicitgjort) responsiva eller elicitativa aspekter. Det 
finns manga fier sadana, sarskilt bland de elicitativa; har ingar ju de 
fiesta typer av interrogativa konstruktioner. Det finns kanske darfor 
sarskild anledning att i en dialogisk grammatik fasta uppmarksam
heten pa de responsiva typerna. De ar mest styvmoderligt behand
lade i traditionell grammatik, som favoriserar meningar som kan 
fOrekomma som mer ell er mindre fria (ej lokalt anknutna) initiativ
yttranden.38 

Den yttre syntaxen hos grammatiska konstruktioner 
De explicit responsiva och explicit projektiva konstruktionsty
perna, dvs. de som fOrutsatter vissa foregaende grammatiska struk-
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turer (och andra, semantiska och kontextuella, betingelser) resp. 
kraver, prefererar ell er inviterar vissa typer av responser (med vissa 
grammatiska och semantiska egenskaper), visar att en adekvat 
grammatisk beskrivning inte kan noja sig med en analys av den inre 
syntaxen hos konstruktionen sjalv, sa som traditionell och genera
tiv sprakbeskrivning (i allt vasentligt) velat ha det. Dessa gramma
tikteorier har ju i princip arbetat med dekontextualiserade satser 
och meningar. 

Yttre syntax och "informationsstruktur". En empiriskt grundad 
grammatik fOr samtalssprak maste kunna redogora for de krav (eller 
preferenser) som vissa konstruktionstyper har pa sin yttre syntax, 
dvs. grammatiska (och/eller semantiska och pragmatiska) drag hos 
fOregaende yttranden och/eller mojliga nasta yttranden. Vi tar 
ytterligare ett exempel pa x-och-x-konstruktionen: 

(23) TVUNGEN A TVUNGEN (Tema K: P20:1) (P(olisen) forhor en M(isstankt) 
person som anklagas for inbrott i en parkerad bil). 

01 P: du va tills9.mmans me n~gon ocksa? 
02 (0.3) 
03 M: ja de stfi.mmer. 
04 P: vem va de som va- du va tills9.mmans med? 
05 (2.0) 
06 M: nja-eh 
07 (7.0) 
08 M: tvungen a sma de dar? 
09 (2.0) 
lOP: tvungen a tvgngen, ja kan inte tvinga dej 
11 a saja vare sej de gna eller de ,9.ndra men 
12 de'e ju'nte (0.6) sarskilt br,9. om du 
1 3 inte berattar vem de a eftersom vi har 
14 vittnen som har sgtt tv~ personer. 

X-och-x fOrekommer som "annex" (SAG) i fOrfaltet (s. 299) av en tur 
(eller eventuellt TKE). Dess yttre syntax involverar foregaende tur 

38 Om respons- och initiativyttranden av olika slag, se Linell & Gustavsson 1987. 
Vad betraffar den allt overvagande delen av exemplen aven i SAG kunde man 
vaga pasta att en majoritet av dem ar siidana att de skulle kunna inleda (utgora 
fOrsta initiativ till) nya topiker och episoder. Detta galler atminstone om man 
bortser friin inslaget av anaforiska fenomen (pronomen, pronominella adverb, 
bestamda beskrivningar), dvs. fenomen som enligt traditionen varit paradexem
pel pa nodvandigheten att dra in kontexter i bestammandet av semantiska tolk
ningar av spriikliga uttryck. 
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(TKE) och karnfaltet i samma TKE som konstruktionen inleder. Det 
retroaktiva villkoret pa det fOregaende yttrandet ar att uttrycket X 

ska forekomma dar; ofta ar X ocksa fokuserat och eventuellt i cen
trum fOr en fraga (jfr 23: r. 5). X-och-x fOrutsatter att talaren inte 
accepterar "x" som en adekvat karaktaristik; det proaktiva villkoret, 
projektionen, innehaller saIedes ett krav pa att talaren pa nagot satt 
problematiserar anvandningen av uttrycket X i den aktuella situa
tionen (Linell & Noren 2005). 

Det kan naturligtvis diskuteras hur langt man ska utstracka 
begreppet yttre syntax. En konservativ avgransning yore att krava 
formella egenskaper, i form av vissa lexikaliska och/eller syntaktiska 
strukturer, hos de fOregaende resp. projicerade (prefererade) fOl
jande yttrandena. En mer liberal definition skulle kanske noja sig 
med mer pragmatiskt definierade villkor. Begreppet yttre syntax kan 
utstrackas sa att det delvis tacker vad som beskrivits som presuppo
sitioner resp. implikationer, implikaturer och preferensstrukturer 
hos yttrandetyper (jfr Lex. betraffande fragetyper Clayman & Heri
tage 2002 s. 192),39 liksom skillnader i referenternas grad av identi
fierbarhet och aktivering (Michaelis & Lambrecht 1996 s. 219, 226 
ff.). Vidare kan man saga att ideer om en yttre syntax fOrebadats av 
att manga ordfOljdsfenomen (och prosodiska monster) inom 
meningar inte kan fOrklaras tillfredsstallande utan yttre texts am
manhang, t.ex. sadant som ror tema - rema, bakgrund - fokus, i viss 
man ocksa generellt anaforiska och kataforiska relation er (Enkvist 
1974). Senare (s. 284) ska jag aterkomma till fragan om alla gram
matiska konstruktioner kan antas ha en yttre syntax. 

Yttre syntax hos lexikaliserade konstruktioner. Med syntaxen hos 
ett sprakligt uttryck har man traditionellt men at enbart den inre 
syntaxen. Det ar ju ocksa utan tvivel sa att den inre syntaxen hos 
manga grammatiska konstruktioner ar rikare an den yttre. Men vi 
skulle faktiskt ocksa kunna tal a om uttryckselement som enbart har 
(ett slags) yttre syntax. Jag tanker da bl.a. pa element som i traditio
nell grammatik klumpats ihop under beteckningen "interjektio
ner". De har tatt en anmarkningsvart styvmoderlig behandling,40 
och det antagligen av tva skal; de saknar inre syntax (men kan fOre-

39 Preferensorganisationen, t.ex. preferens fOr positiva (affirmativa) eller negativa 
(disaffirmativa) svar, ar en del av yttrandenas projektiva delar. 

40 ]fr dock SAG IV s. 784-791. 
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komma som egna yttranden ell er TKE:n) och de ar typiska fOr 
(sam)tal(s)sprak snarare an fOr skriftsprak. En implicit attityd till 
dem ar att de, tillsammans med en del andra partiklar, ar 11 onodiga 
smaord" som kastas in mellan de ord som har ett riktigt, referenti
ellt ell er deskriptivt, innehall. 

Responspartiklar, sasom ja, nej och jo och en mangd varianter och 
kombinationer av des sa, ar uttryckselement som i kanske sarskilt 
hog grad kraver en interaktionell eller dialogisk analys.41 Saledes 
staller exempelvis jo i normalfallet krav pa att en fOregaende fraga 
eller pastaende ar negativt formuleradi jo markerar en invandning 
mot eller avstandstagande fran detta, och projicerar ofta en fol
jande forklaring som anger grunden for detta. Men jo kan ocksa 
anvandas, nar villkoret om foregaende negativ formulering inte ar 
uppfyllt. Intressant nog konstruerar emellertid ett sadant jo mikro
situationen sa att en negativ f6rvantning presupponeras: 

(24) 10 
01 A: hur gick seminariet? 
02 B: jo, de gick faktist ratt bra. 

Har kan B:s svar uppfattas som att hon utgar fran att seminariet inte 
nodvandigtvis skulle ga bra. Responspartikeln jo bar tydligen med 
sig en tolkning som den fOrvarvat fran vad som normalt upptrader 
i de ss yttre syntax.42 

F6rutom att responspartiklar ofta fOrekommer i langre turer, fOre
tradesvis i fOrfaltet (s. 299), och alltsa har en option ell yttre syntax, 
och att de kan inga i kombinationer (ja jo, jasa jaha mm), sa uppvi
sar de ocksa en prosodi som kan varieras. Olika varianter av ja ell er 
nej (och deras motsvarigheter pa andra sprak) har olika responsiva 
och projektiva egenskaper. Anna Lindstrom (1999) har exempelvis 
visat att ett utdraget ja~ med fallande-stigande tonkurva inleder en 
respons som bara ar delvis instammande. Detta slags ja projicerar 
en fortsatt respons, i vilken nagot slags problem namnsi den f6rega
ende fragan kan alltsa inte besvaras med ett entydigt ja: 

41 Forebildliga exempel finns i Sorjanen 2001 ach A. Lindstrom 1999 ("curled" jo). 
42 En analys av jo (ach jo, nei) sam respans pa kvesitiva fragor i norska finns i Sven

nevig 2001. 
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(25) DE BEROR LITE pA (A. Lindstrom 1999 s. 160-161; har nagot modifierad 
transkription) (Ur ett telefonsamtal: L(iv) och N(ina) pratar om Ninas mans 
arbetstider). 

01 L: .hh ja han [slutar f~ra da, 
02 N: [(da hinner ja) 
03 L: ne:j nar slutar'om slutar fQre f~ra va? 
04 N: ja::~ d [e (e lite olika) 
05 L: [de bero:r lite p~ a::L 
06 N: dom har inte riktit (.) samma tl:der, 

Det utdragna ja:-et kommer pa rad 4; som Nina forklarar pa raderna 
4 oeh 6 (oeh fortsattningvis, ej visat har) kan Livs fraga (r. 3: dam 
slutar fOre fyra, va) inte ges ett entydigt jakande svar. Livs yttrande 
pa r. 5, som kommer in overlappande oeh nastan direkt efter Ninas 
utdragna ja, visar att hon omedelbart tolkar projektionen i ja-et. 

En annan sorts varianter ar de korta, labialt ell er glottalt avbitna 
typerna Ua', nit'] med de elaborerade oeh konventionaliserade vari
anterna japp, nitpp som tyeks projieera franvaron av kommentar i 
samma tur; partikeln uttalas da sa att den kan uppfattas som ett 
snabbt oeh tydligt svar som definitivt avbojer ytterligare precise
ringar. Den tenderar darfOr att bilda en egen tur.43 Generellt kan 
man saga om responspartiklar att de (responsivt) markerar stall
ningstaganden oeh ofta projicerar fortsattningar dar stallningsta
gandena demonstreras, motiveras ell er forklaras. En responspartikel 
blir till en slags axel ("pivot") som turer organiseras kring. 

Ett annat exempel av liknande slag ar det fristaende ach--? som 
har blivit vanligt i ungdomars samtalssprak. Det ar en uppmaning 
till fOrklaring ("prompt") som signalerar en protest mot vad den 
andre just pastatt, oeh med den vill talaren provoeera den andre att 
komma med en motivering till eller slutsats fran det tidigare pasta
endet. Sadana korta yttranden far sin situationella innebord nastan 
uteslutande fran det som sags i den omgivande dialogen, oeh de ar 
darfOr taeksamma objekt for interaktionella analyser oeh kan 
anvandas i argument for begreppet yttre syntax. 

En intressant partikelkategori innehaller emotiva responser som 
aj eller usch. Sactana ar klassiska interjektioner, enligt traditionella 

43 Betraffande de engeJska motsvarigheterna yep, nope, jfr Heritage & Sorjonen 
1994. Det aterstar att empiriskt visa att motsvarande fenomen fungerar pa 
samma satt i svenskan. 

272 © Forfattarna och Studentlitteratur 



En dia/ogisk grammatik? 

framstallningar utrop som utgor index pa emotionella reaktioner av 
t.ex. overraskning resp. ackel eller avsky och som anses befriade 
fran allt kognitivt innehaIl. Men dessa uttryck har klara responsiva 
dimensioner (de reagerar pa en yttre ko (n)text) , och ofta har de 
ocksa en projektiv sida, dvs. de brukar ofta fOljas av en verbal kom
mentar som t.ex. antyder orsaken till reaktionen. 44 Eftersom denna 
kommentar har ett kognitivt, och inte bara emotivt, innehall, sa far 
partikeln indirekt ocksa en referentiell och kognitiv dimension. Det 
verkar inte orimligt att pasta att interjektionernas innebord inlares 
genom att barn inte bara iakttar den situation de reagerar pa utan 
ocksa far hora de kommentarer som fOljer pa dem.4S 

Man skulle saIedes kunna tala om en yttre syntax hos atminstone 
somliga lexikaliska enheter, sarskilt sadana med diskursreglerande 
funktioner. Responspartiklar, dvs. svarsord som utgor en delmangd 
av interjektionerna, hor hit, liksom manga adverbiella uttryck.46 

Aven x-ach-x har en tamligen payer inre syntax, och det finns for
skare som velat betrakta konstruktionen bara som en specialanvand
ning av den lexikala enheten achY X-ach-x ar en mycket frekvent 
och produktiv konstruktion, men den avviker, liksom manga kon
struktioner som intresserat konstruktionsgrammatiker, fran de mest 
generella reglerna i grammatikeni den har drag av vad Fillmore m.ft. 
(1988) kallat "formal or lexically open idioms" Ofr J. Lindstrom 
2001). Utifran dialogiska utgangspunkter blir det rimligt att anta att 
gransen mellan grammatiska konstruktioner och lexikala enheter 
inte ar sa skarp som mycken grammatisk teori velat anta. 

Grammatiska konstruktioner som metoder 
Grammatiska konstruktioner kan, liksom andra sprakliga resurser 
(t.ex. lexikaliska enheter, anvandningen av en responspartikel ell er 
en prosodisk figur), betraktas som metoder att gora nagot, att lOsa 

44 ]fr har SAG IV s. 789. 
45 En dialogisk analys av interjektioner antyds av Teleman (1993 s. 21) och kan val 

sagas vara implicit i SAG Ofr referenser ovan). 
46 ]fr t.ex. den konstruktionsgrammatiska analysen av engelskans let alone (Fill

more m.f!. 1988), interaktionsgrammatiska analyser av engelskans actually (Clift 
2001), svenskans i alia fall (Ottesjo 2005) och i och fOr sig (Nilsson 2005). 

47 ]fr ocksa SAOB. 
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specifika kommunikativa problem (Linell 2003b, Noren 2005). 
Detta perspektiv anknyter begreppet till etnometodologins 
begrepp (etno)metod, och innebar att vi tanker framst i termer av 
metoder, handlingar eller procedurer snarare an primart i strukturer 
eller produkter. Jag ska ta upp tre aspekter pa de grammatiska kon
struktionerna som metoder att ge upphov till sprakliga produkter 
och kommunikativa effekter. Vi ser yttranden bade som sprakliga 
uttryck och som delar i sprakliga verksamheter och projekt (Anward 
1980). 

Metod att ge yttranden en grammatisk struktur. Den direkt obser
verbara effekten av att en grammatisk konstruktion appliceras ar att 
talarens yttrande far en grammatisk struktur. Om vi betraktar detta 
som en situerad handelse i den enskilda interaktionen, kan vi saga 
att strukturen emergerar som en biprodukt av att talaren vill kom
municera nagot (se s. 303 ff. om grammatiken som emergent). Men 
sjalva konstruktionen som konventionaliserad metod har naturligt
vis redan vuxit fram ur och etablerats genom talarens och sprakge
menskapens omfattande tidigare sprakliga erfarenheter, i den situa
tionsoverskridande praxis en (s. 238). 

Aven om talare inte primart ar inriktade pa att i kommunikatio
nen astadkomma grammatiska strukturer som sadana, kan man 
naturligtvis inte komma ifran att metoderna delvis ar definierade i 
term er av att de syftar till att astadkomma just vissa typer av sprak
liga produkter (som avses ha vissa kommunikativa effekter). Man 
kan saIedes inte beskriva konstruktionsmetoderna utan hanvis
ningar till sprakliga strukturer och produkter. 

Metod att Wsa ett lokalt kommunikativt projekt. I detta och nast
foljande avsnitt ska jag sa ga over till konstruktionsmetodernas 
kommunikativa och kognitiva effekter. 

Lilt oss atervanda till vart exempel fran polisforhoret, nummer 
(23). Det overordnade kommunikativa projektet, poangen med 
hela forhoret som kommunikatv verksamhet, ar att reda ut ett even
tuellt brott. I (23) gall de det, som vi minns, ett inbrott i en bil som 
statt parkerad pa en parkeringsplats. Det lokala projektet for polisen 
P i episoden (23) ar att fa veta vem som var den misstanktes (M), 
den fbrhordes, medbrottsling. For M ar det uppenbarligen ett pro
blem om han skulle tvingas tjalla. For honom blir det darfor ett 
kommunikativt projekt att utrona om han kan slippa gora det (r. 5). 
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I denna ("mikro"-)situation tillgriper nu P x-och-x-konstruktionen. 
Med x-och-x och dess uppf61jning (r. 6-10) fOrsoker P lOsa sitt lokala 
kommunikativa problem att a ena sidan inte helt vidga att han for
soker tvinga M att beratta och a andra sidan and a fullf61ja sitt pro
jekt att fOrma M att lamna ut information som denne uppenbarli
gen har tillgang till. 

Vi kan tanka oss att varje grammatisk konstruktion, t.ex. x-och-x, 
uppkommit som lOsning pa ett aterkommande kommunikativt pro
blem (eller snarare en familj av beslaktade problem). Det finns en 
abstrakt likhet mellan den situation som P moter i (23) och en 
mangd andra situationer dar x-och-x anvants eller skulle kunna 
anvandas. Tillfallena da konstruktionen blir tillamplig ingar i se
kvenser av kommunikativa projekt och delprojekt. Det borde vara 
mojligt att detaljerat (och mer noggrant an har) for varje spraklig 
resurs beskriva hur den anvands som verktyg att genomf6ra kom
munikativa projekt, att bidra till att losa kommunikativa problem. 

Metod att fOrvandla den fOreliggande mikro-situationen. Gram
matiska konstruktioner (och vissa lexikaliserade uttryck) ar gjorda 
fOr att hakas in pa bestamda stall en i en framvaxande interaktion. 
De utfor dar lokala kommunikativa uppgifter. De tar samtalet och 
det mellan parterna distribuerade tankande, som lever i, genom och 
bakom samtalet, fran en "mikro-situation" till en annan. I dialogen 
forflyttas medvetandefokus kontinuerligt (Chafe 1994), och den 
dialogiskt konstituerade mikro-situationen, dvs. det fOrstaelsemm 
som parterna tillfalligt byggt upp och delar, eller snarare partiellt 
delar, utvecklas moment-for-moment i interaktionen genom att 
parterna genomfOr sprakliga (och andra) handlingar.48 SaIedes 
anvands x-och-x-konstruktionen i en mikro-situation da nagon har 
sprakligt karaktariserat nagot pa ett satt som talaren inte finner helt 
adekvat. I (23) vill P inte utan vidare medge att M ar tvungen att saga 
nagot. Konstruktionen ar en metod att transformera den aktuella 
mikro-situationen, sa att man lokalt etablerar en modifierad tolk
ning av x. Pa liknande satt kan andra sprakliga konstruktioner 
anvandas till att forflytta medvetandefokus genom att aktualisera 

48 Betraffande begreppet "temporart fOrstaelserum", jamfOr Rommetveits (1974 
s. 25) "temporarily shared social reality" och Linells (1998 s. 199) "island of 
temporarily shared understanding". Begreppet har ocksa likheter med vad som 
i sentida kognitiv lingvistik kallats "mental spaces" (t.ex. Fauconnier 1997). 
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nya eller delvis nya topiker, gora sammankopplingar mellan feno
men, framfOra argument och motargument, fOrhandla sociala rela
tioner etc. Denna dynamik sker ocksa inom monologiska yttranden 
(t.ex. (4, 5) ovan). Allmant kan vi saga att vi genom sprakliga (och 
andra) handlingar ingriper i varlden. 

Yttranden utvecklar och uttrycker talarens uppfattningar av och 
om (den omtalade eller forhandenvarande) situationen. De syftar 
ocksa till att paverka samtalspartnern till att omfatta, eller atmin
stone ta stallning till dessa uppfattningar (Anward 1980). Man 
skulle kunna karaktarisera yttrandena som instruktioner till den 
andre (och till en sjalv) att fOrandra den aktuella meningsvarlden, 
dvs. vad och hur man uppfattar nagot, hur man tanker pa ell er kan
ner infOr nagot ell er nagon, vad man vill gora med det som for nar
varande finns i fokus fOr medvetandet, etc.49 Yttrandena ar instrue
rande; med yttranden visar och forgrundar (framhaver) man nagot 
i situationen. De sprakliga resurserna, t.ex. orden och de gramma
tiska konstruktionerna, kan, med neo-vygotskyansk terminologi 
(Wertsch 1997, Saljo 2000) ses som verktyg fOr instruerande hand
lingar, dvs. samtalsdeltagare anvander dem fOr att visa varandra hur 
de vill tolka nagot specifikt i omvarlden, nagot som aktualiserats i 
den foreliggande mikro-situationen. 

Konstruktioner harbargeras inom kommunikativa 
projekt och verksamhetstyper 
Under denna rubrik ska jag ta upp nagra exempel pa hur enskilda 
samtalsbidrag beror av de stOne eller mindre sammanhang som de 
forekommer i, de stOne ell er mindre projekt och verksamheter som 
de medverkar till att realisera. Jag anknyter saIedes till det omsesi
diga beroendet mellan yttrandehandling och stOne enheter 

49 Detta ar naturligtvis inte en originell tanke. Vi anvander sprak i kommunikativa 
handlingar som resurs och resultat av processer dar vi riktar in uppmarksamhe
ten pa (atminstone delvis) samma aspekter av varlden (t.ex. Clark 1996). Toma
sello (2000 s. 405) skriver: "This is what a symbol is. It is a noise (or other beha
vior) that two or more individuals use with one another to direct one another's 
attention and thereby to share attention - and they both know this is what they 
are doing." Tomasello anvander detta som grund fOr sin teori om hur barn Hir 
sig ordbetydelser. 
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(s. 240). Farst tar jag som exempel upp nagra fall av lokala kommu
nikativa projekt, dar det ingar att en fraga (eller flera) ska stallas 
men dar uppgiften ar sa komplex att den inte kan lasas bara med 
hjaIp av ett enkelt frageyttrande (en TKE). Darefter kommer jag in 
pa nagra fall av grammatiska konstruktioner som tyeks samman
hanga med den overordnade verksamhetstypen. 

Lokala projekt. Traditionell grammatik har arbetat med satser och 
meningar som syntaxens primara (och samtidigt maximala) enhe
ter. Far detta har det funnits olikartade motiveringar, som t.ex. att 
sprak ytterst anses vara ett medel far att uttrycka propositioner. Nar 
man formulerat regler fOr skrivet sprak, har man dessutom starkt 
fOreskrivit bruket av fullstandiga meningar (som - har man menat
ar uttryck fOr "fullstandiga tankar,,). Inom grammatikteorin har 
man f61jdenligt postulerat den dekontextualiserade satsen/ 
meningen som en autonom storhet. Nar Searle (1969) utvecklade 
sin talaktsanalys, avertog han utgangspunkten att enkla satsfor
made yttranden ar den prototypiska formen fOr talakter. Aven SAG 
faljer har traditionen. 

Att organisera handlingar och interaktioner ar emellertid mer 
grundlaggande funktioner hos (samtals)sprak an att ge uttryck far 
propositioner. Som Schegloff (1996 s. 111) uttrycker det, vi maste 
"relax the stranglehold of predication on our understanding of lan
guage, and especially on talk-in-interaction". Den syntaktiska 
meningen passar inte beskrivningen av talsprak, medan satsen fOr
stas fortfarande har stor relevans (se vidare s. 309-310). Samtidigt 
ingar satser och TKE:n i dynamiskt producerade stOrre helheter, dar 
de ingaende komponenterna ofta blir faremal fOr retrokonstruk
tion. Vi far pa sa satt ofta flerledade turer. Talarens yttrandehand
lingar ingar dessutom i kommunikativa projekt som ocksa omfattar 
andras bidrag. SaIedes bildar TKE:n och turer sekvenser och topikala 
episoder, och dessa realiserar projekt och verksamheter av mer aver
gripande art. Allt detta far konsekvenser fOr hur grammatiken kon
cipieras. 

Som exempel pa flerledade turer kan vi ta flerledade fragor. En 
flerledad fraga ar en tur (eller en tat sekvens) som be star av flera 
TKE:n av vilka minst en ar interrogativ (Heritage & Roth 1995, Hof
vendahl2000, Lindholm 2003, Linell m.fl. 2003). Att stall a en fraga 
i en verklig kommunikativ situation, inom ramen far ett kommuni-
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kativt projekt, ar ofta inte bara fraga (sic!) om att formulera ett 
enstaka fristaende frageyttrande, dvs. en enda TKE med interrogativ 
form. Ofta maste fragan explicit grundas i en relevant lokal kontext, 
sa att talaren okar sannolikheten fOr att fragan tas upp oeh fOrstas 
pa ett relevant eller avsett satt. 

Linell m.fl. (2003) har undersokt grammatiska, semantiska oeh 
kontextuella egenskaper hos flerledade frageturer i nagra olika insti
tutionella kontexter. I foljande exempel fran domstolsforhand
lingar med tilltalade fOrekommer flera interrogativa TKE:n inom 
turen: 

(26) SjUKSKRIVEN (Tema K: A 15:15) (Domstolsfi:irhandling: D = domare, T = 
tilltalad). 

01 D: va har du fran sjukkassan nar du e sjuk? du e 
02 sjukskriven fi:ir narvarande? 
03 T: ja, ja vet inte hur mycke ja har. om dan. 

(27) VA AVSAG KOPET? (Tema K: A4:23) (Domstolsfi:irhandling: D = domare, F 
=fi:irsvarare). 

01 D: men va avsag ki:ipet? va de sjalva fastigheten me 
02 tillbehi:ir, eller va de-? 
03 F: fastighet och samtliga inventarier till sagen 
04 allsa, i princip kan man saja att han ki:ipte 
05 ri:irelsen 

(28) UTE A TITTA I AFFARER (Tema K: A 15:8-9) (Domstolsfi:irhandling: F = fi:ir
svarare, T = tilltalad). 

01 F: dom har yid dom har tvil tillfallena nu alltsa den 
02 24 oktober a sen den 23 november, kan du komma 
03 ihag va du ut pa 5- ute pa stan i nat speciellt 
04 arende att du skulle ki:ipa nagonting? eller va du 
05 bara ute a titta i affarer? 
06 T: na ja vet ja 5- kunne inte va hem ma, ja vet inte 
07 ja va val nere pa stan 

I dessa exempel kommer juristen (D, F) med ytterligare en eller flera 
fragor efter den inledande. I (26) befragar domaren direkt genom 
sin andra (deklarativa) fraga en premiss fOr den forsta fragan. I (27) 
specifieerar den andra fragan den forsta inom D:s flerledade tur oeh 
antyder samtidigt riktningen fOr ett mOjligt svar pa den fOrsta, den 
fOreslar ett "kandidatsvar" (Pomerantz 1988). Specifieerande fol
jande fragor tyeks vara den mest frekventa typen bland flerledade 
fragor (Linell m.fl. 2003). lnte sallan fOljs en sMan sekvens av ett 
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tilHigg i form av en syntaktiskt ofullshindig TKE (27: r. 2: eller va 
de-?), som atminstone till formen oppnar upp for ett vidare spek
trum av responser. I (28) mojliggor fOrsvararen F ett vidare respons
spektrum genom att fOresh't tva parallella svarskandidater. 

I andra typer av flerledade frageturer kan frageyttrandet fOregas 
av ett fOrvarnande meta-yttrande ("forannonsering", jfr Schegloff 
1980, Lindholm & Lindstrom 2003), och frageyttrandet kan ocksa 
foregas och/eller fOljas av ett eller flera bakgrundspastaenden, som 
kontextualiserar ell er ratWirdigar fragan. Foljande tva exempel ar 
hamtade frim tva uppfOljningssamtal mellan en onkolog och en 
patient som opererats fOr testike1cancer: 

(29) BLODPROVERNA (Tema K: TC8, Sanden m.fl. 2001). 

01 P: ja h~r ju en °fn'lg-O °ja tankteO (.) saj att man 
02 skulle, att de skulle f~ de har igen, °om man 
03 sajerO 
04 (0.5) 
05 L: ja 
06 P: sgr ni pa blQdproverna dirgkt da eller? 

(30) SPERMIEN (Tema K: TC4:4-5, Sanden m.fl. 2001). 

01 P: ja har fundera' pa de har me [(0.3) me 
02 D: [hrmh 
03 P: (0.5) °me spermien° 
04 D: j2:? 
05 P: a de nan ide att j2 provar mej igen eh eller nat 
06 sant [dar (.) genom att de va hglt (0.3) 
07 D: [.hhh 
08 P: a h~lIet dQtt ell er °d'o f2nns inga 
09 D: <de fanns ingenting> a de va ju val [di-
lOP: [bara massa 
11 sekrgt 

I (29) borjar patienten P med att fOrvarna om att han vill fraga om 
nagot, och ger darefter bakgrunden till sin fraga (saj att man skulle, 
att de skulle fa de har igen), och fOrst pa rad 6 kommer hans egentliga 
fraga tilllakaren. I (30) elaborerar P bakgrunden till sin egen fraga 
(r. 5) med tva pastaenden, rad 1 (som ocksa ar fOrvarnande) och 
raderna 6, 8, 10-11 (som i efterhand paminner om bakgrunden). I 
bada fallen (29, 30) ar topikerna av kanslig natur (cancer, sterilitet), 
vilket bidrar till de kommunikativa projektens komplexitet. 
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Flerledade fragor tycks fungera som lOsningar av komplexa kom
munikativa uppgifter, t.ex. kravet att bade genom en oppen fraga 
ange en allman ram och att genom en slutnare fraga antyda i vilken 
riktning relevant svar ska sokas, eller behovet av att trots topikens 
kanslighet anda fraga om nagot. 

Som en ytterligare illustration av hut en viss konstruktion bidrar 
tilllosandet av specifika, lokalt uppkomna kommunikativa problem 
kan vi ta den lucklamnande fragan (s. 266 ovan). Vi sag ett exempel 
i (20: r. 9). Har kommer ett par exempel till (31: r. 4, 32, r. 5): 

(31) DE VA DU SOM KORDE BILEN (Tema K: A 51 :242 ff.) (DomstolsfOrhand
ling i trafikmal; D = domaren, M = malsagande). 

01 D: eh: du va, (.) de, (.) vem, (.) de va du som 
02 kQrde bilen va.= 
03 M: =nej nej= 
04 D: =de V£! de inte. utan de [va-J 
05 M: [UhlJln 
06 (0.4) 
07 D: Uhlln ja. 

(32) SLA SONDER (Tema K: E:L8:241 ff.) (L(arare) gar igenom synonymer med 
invandrarelev (= E). E ska saga en synonym till frasen "sla sander".) 

01 L: sla sQnder da, om man slar sander nat, kan man 
02 ocksa sma att man-? 
03 E: ga iggnom 
04 L: ja: man kan ju gara (.) mQs av de hela, man kan 
05 saja att man-? 
06 E: krQssar 

Den funktionella potentialen hos den lucklamnande fragan kan 
anas om man jamfOr exempleni i olika kontexter handlar det om 
sadana lokala kommunikativa projekt som (begaran om) komplet
terande information (20,31), (initiativ till) reparation (20,31), eller 
kontroll (Lex. examinationsfraga i skolan) (32). I vissa fall ar flera 
av dessa aspekter som synes aktuella samtidigt. 

Genre- och verksamhetsanknutna konstruktioner. Uppgiften att 
introducera en fraga, och gora det genom en flerledad tut, ar nar
mast ett lokalt kommunikativt projekt, som kan fOrekomma i 
manga typer av overordnade kommunikativa verksamheter. Flerle
dade fragor forekommer inte minst i institutionella samtalstyper 
dar behovet att introducera komplicerade fragestallningar pa ett 
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nyanserat satt aktualiseras relativt ofta. Lueklamnande fragor har 
oeksa en verksamhetsanknytning: de utgor en systematiskt anvand 
resurs i utfragande verksamheter som fOrhor, medan de ar mera till
falliga i vanliga samtal, dar de fOrekommer t.ex. i samband med 
reparationer (Linell 2003b). 

Vi har redan sett nagra andra slags exempel pa hur karaktaristiska 
typer av yttranden bidrar till att konstituera verksamheter. Sattet att 
diskutera rokvanor bidrar till att konstituera inskrivningssamtalet 
pa modravardseentralen (exempel (1, 2)). De olika evaluerande ytt
randena ar vasentliga delar av den "tyekande" verksamheten i TV
programmet "Tryek till" (exempel (5)). De negerade, oeh ofta ellip
tiska, fragorna i (8) medverkar till att konstituera en rutinmassig 
aveheekning av medicinska aspekter dar inga problem forvantas. 

Dialogteorin havdar (s. 240) att sprakliga utsagor obligatoriskt 
hanfor sig till, tillhor, olika verksamhetstyper eller kommunikativa 
genrer.50 Det ar da naturligt att forvanta sig att aven grammatiska 
konstruktioner kan ha en atminstone lOs anknytning till kommuni
kativa verksamhetstyper. Somliga konstruktioner oeh kombinatio
ner av konstruktioner ar om inte exklusiva for, sa atminstone jam
forelsevis overrepresenterade i, bestamda verksamhetstyper. Fler
ledade fragor oeh lueklamnande fragor ar sadana exempel. Vi har 
oeksa noterat typen med sekvenser av elliptiska fragor oeh mini
mala responser (responspartikel oeh/eller enstaka fras, i sig oeksa ett 
elliptiskt svar) i exempel (7, 8)i sadana utmarker bl.a. formularifyl
lande som ar en sa vanlig delaktivitet i manga institutionella sam
tal. 

Av utrymmesskal ska jag noja mig med ytterligare ett exempel pa 
verksamhets- ell er genre-beroende konstruktioner (oeh kombina
tioner av konstrukticner). Exemplet kommer fran en ovning i sjuk
gymnastik: 

50 Med kommunikativ genre menar jag ett konventionaliserat satt att genomfOra 
en viss verksamhetstyp. ]fr ocksa begrepp som "speech genre" (Bakhtin 1986), 
"social language" (Wertsch 1991), "activity language" (Allwood 1985) 

© Forfattarna och Studentlitteratur 281 



Per Linell 

(33) A upp IGEN (Tema K: H48v:t4:24) (T, afatiker, ligger pa en brits, sjukgym
nasten I star bredvid och hailer i T:s forlamade hand. T ska stracka upp armen 
och fingrarna, samt boja demo T och I har ogonkontakt). 

01 I: a n§r till munnen. a da far du b.Qja fingrarna 
02 T: mm 
03 (2.0) 
04 I: ja 
05 T: =s~. 

06 I: =a !!PP, !!Ppat, !!ppat, (dar) 
07 (2.0) «T nynnar)) 
08 I: a forsok att str!!.;.ck:a fingrarna ocksa, str!!.;.ck: 
09 ut dom «I visar, stracker sina egna fingrar)) 
10 T: m ahej 
11 (2.5) 
12 I: a n§r till munnen. (.) mm 
13 T: s~. 
14 I: ja, a .!:!ppat. 
15 T: till haret 
16 I: br~.! ~ !!PP igen, hQgt upp hQgt upp. hQgt upp. A 
17 till m!!nnen 
18 T: till m!!nnen 
19 I: ja, a !!PP 
20 T: upp upp, nu g~r de inte «grimaserar)) 
21 I: jo str~ck upp 
22 T: str-
23 I: str~ck upp 
24 T: °strack uppo, a ode gar inte! «anstrangt)) 
25 I: nu borjar du visst bli trQtt ((I klappar T:s arm)) 
26 (3.0) «T flamtar, biter ihop, spanner sig)) 
27 I: kom igen kom igen !!PP. (.) ja de borjar bli sv~rt 
28 nu va 
29 T: aa (xxx) 
30 I: =gor de Qnt dar? 
31 T: nej 
32 I: de gar svarare nar de blir trott, fOr du har ju 
33 gjQrt de nu 
34 T: a 

Denna kommunikativa verksamhet innehaller Atskilliga syntaktiska 
imperativer och annu fIer fristaende riktningsangivande uttryck 
(uppat, ner till munnen) ("enledade huvudsatsekvivalenter" i SAG IV 
S. 813 f.). Det finns bara relativt fa fullstandiga satser (framst 
raderna 25,27, 32-33). De senare ar typiskt nog kommentarer, sna
rare an yttranden som anvands fOr att reglera och understodja 
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sjalva terapin. Det yore ganska absurt att harleda de talrika ellip
tiska, icke satsformade konstruktionerna fran underliggande predi
kationer. De ackompanjerar och reglerar handlingar istalIet. 

Med avsikt har jag har valt ett exempel dar den talade interaktio
nen anvands fOr att kommentera eller stadja nagra icke-diskursiva 
handelser och handlingar i den omedelbara situationen. Sactana 
funktioner ar ganska vanliga i samtal, medan de ar ovanliga i skrivet 
sprak. Om vi skulle fortsatta med att tanka pa grammatik i ett skrift
spraksperspektiv, skulle vi riskera att missa eller nedvardera manga 
konstruktionstyper som ar typiska for sactana verksamheter. 

En dialogisk grammatik maste vara appen for majligheten att 
grammatiska konstruktioner och kommunikativa genrer (eller verk
samhetstyper) implicerar varandra. Bland genrerna kan tva huvud
kategorier urskiljas: generaliserade diskurstyper (t.ex. i beskrivande, 
16pande refererande, berattande, argumenterande, konverserande 
ell er smapratande, instruerande, undervisande, utfragande, radgi
vande verksamheter) och specifika institutionaliserade verksamhe
ter (t.ex. referera en fotbollsmatch i radio, farhara och bli fOrhard 
som ett vittne i en domstolsfarhandling, som doktor genom fOra 
och som patient bli fOremaI for kroppsundersakning under en 
lakarkonsultation, understadja sjukgymnastik, smaprata under en 
bilfard, och otaliga andra). Dessa huvudkategorier svarar ungefar 
mot vad Sarangi (2000) kallar "discourse types" resp. "activity 
types". Det ar sarskilt pa den senare punkten som grammatiken 
kommer i kontakt med institutionaliteten i samhallet (Anward 
1997). Som Sarangi noterar, flyter diskurs- och verksamhetstyper 
ibland ihop, och manga samtalssituationer uppvisar hybrider pa 
bacta planen. 

Ar grammatiska konstruktioner alltid genre- eller verksamhetsan
knutna? Det kan vara frestande att fran dialogiska utgangspunkter 
besvara den fragan jakande. Men mitt svar blir anda: Knappast. 
Daremot kan det vara en rimlig tanke att alIa grammatiska kon
struktioner fran barjan, ontogenetiskt och sociohistoriskt, varit 
genreanknutna, for att darefter (i manga fall) bli genreaverskri
dande. De ursprungligen verksamhetsbundna anvandningarna 
generaliseras. Men somliga konstruktioner ar fortfarande averrepre
senterade i vissa verksamheter och underrepresenterade i andra. 
FramfOr allt ar vissa kombinationer av konstruktioner averrepre-
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senterade i och darmed karaktaristiska fbr bestamda verksamhetsty
per (jfr Allwood 2000). 

En fraga som ar beslaktad med den rubricerade ar den om alla 
grammatiska konstruktioner har nagon form av yttre syntax 
(s. 268 ft.). Svaret beror har givetvis pa hur liberal man ar i definitio
nen av detta begrepp. Jag menar att det ska handla om konstruk
tionsspecifika villkor pa fbregaende och/eller ko-text, som ska 
kunna knytas till formegenskaper hos konstruktionen Ofr s. 270). 
Det ar da rimligt att tanka sig att spraket tillhandahaller vissa bas
konstruktioner ("basic-level constructions", Michaelis & Lambrecht 
1996 s. 218) som inte staller villkor pa ko-texten. Dit kunde raknas 
satsens grundlaggande nexus mellan subjekt och predikat, och den 
generaliserade deklarativkonstruktionen, i svenskan identifierad 
framfor allt genom verbets placering i andra positionen ("V2") i 
huvudsats. Sactana baskonstruktioner tycks ha utvecklats till att bli 
kontextoverskridande till den grad att de ar anvandbara i de allra 
fiesta sprakliga sammanhang. Samtidigt kan dessa konstruktioner 
utnyttjas och instantieras i mer specifika konstruktioner. (Ett enskilt 
yttrande kan givetvis instantiera fIera konstruktioner samtidigt.) 
Det sagda utesluter inte heller att baskonstruktionerna kan fbrklaras 
som framvuxna ur kommunikativa behovi subjekt-predikat-kon
struktionen uppstar saIedes, i saval fylo- som ontogenesen, ur beho
vet av att kunna utpeka en referent och papeka nagot om denna 
referent. 

Forhandlingsbara enheter och gemensamt 
producerade samtalsbidrag 
Turtilliigg och kontinuativa konstruktioner. Spontant producerat 
samtalssprak be star inte av texter som kan rest16st uppdelas i skrift
sprakliga meningar. Snarare ar de fiesta forskare eniga om att 
meningen, som en enhet skild fran satsen, pa sin hojd har en mar
ginell betydelse i samtalsspraket (mera darom senare, s. 309). Detta 
sammanhanger med att yttranden produceras bit-fbr-bit, genom 
successiva tillagg. De relevanta enheterna ar TKE:n (som kan men 
inte behover orienteras mot satsform) och turer. Eftersom dessas 
omfattning och kategoritillhorighet kan 16pande omforhandlas, far 
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vi ofta oklara granser mellan fristaende och integrerade TKE:n, mel
lan avslutade TKE:n och utvidgningar av TKE:n som pab6rjats tidi
gare och (eventuellt) provisoriskt avslutats, mellan vad som ar en 
tur och vad som ar en sekvens av turer (dar TKE:na interfolieras av 
pauser och eventuellt lyssnarstOd). Det redan sagda kan i efterhand 
retrokonstrueras sa att dess status fOrandras och anpassas till det 
som sagts senare, eller som just nu haIler pa att produceras. 

En tur ell er TKE kan saIedes f6rlangas genom tilliigg (Schegloff 
2000: "increments", Szczepek 2000 s. 16: "syntactic extensions"), 
dvs. olika typer av icke projicerade segment som pa nagot satt kan 
tolkas som syntaktiska expansioner av sadana foregaende turer eller 
TKE:n, som redan tidigare fatt en syntaktiskt och/eller pragmatiskt 
fullstandig gestalt (de har natt en mojlig avslutningspunkt, "pos
sible completion point,,).Sl 

Tillagg kan goras antingen av den fOregaende turens producent 
("egen-tillagg", oftast helt enkelt kallade "(tur)tillagg", Eriksson 
2001, Landqvist 2004), ell er av en annan talare ("annan-tillagg,')'.S2 
De senare ar beslaktade med ifyllnader; en ifyllnad (se s. 291) full
standigar ett fOregaende, syntaktiskt ofullstandigt yttrande av en 
annan talare och kan darfor betraktas som syntaktiskt projicerat av 
detta yttrande (Bockgard 2004). Nar jag framover i detta avsnitt 
talar om "tillagg", avser jag emellertid framst "egen-tillagg". 

Tillagg (bade egen- och annan-tillagg) kan vara mer eller mindre 
parasitiska pa den fOregaende turen ell er TKE:n. Vi skiljer termino
logiskt mellan "utvidgningar" och friare expansioner, som har kal
las "fortsattningar" (Landqvist 2004). Gransen mellan dem ar dock 
delvis suddig. En utvidgning (Auer 1996b: "expansion"; Schegloff 
1996: "add-on") ar ett syntaktiskt osjalvstandigt segment som (syn
taktiskt) ldart underordnas fOregaende TKE; utvidgningen ar darf6r 
tydligt "designed as subsequent" (Schegloff a.a. s. 62). S3 I sadana fall 
kan tillagget betraktas som en osjalvstandig TKE, ell er som en del av 

51 Om skillnader mellan syntaktisk, prosodisk och pragmatisk avslutning, se t.ex. 
Ford & Thompson 1996, Selting 1998a. 

52 En omfattande studie av annan-tillagg och ifyllnader har gjorts av Bockgard 
(2004). I svensk samtalsspraksgrammatik gjordes redan pa 1980-talet en 
meningsbaserad (eller snarare makrosyntagmbaserad) analys av turtillagg och 
gemensamt producerade yttranden av Lofstrom (1989); enligt denna bygger 
talare gemensamt upp satser, meningar och langre makrosyntagm i det som 
nedan kallas fOrlangningar och ifyllnader resp. fortsattningar. 
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den foregaende TKE:n. Vi har sett ett exempel i rad 4 i (9) som har 
upprepas: 

(34) BONMOSAIK. 

01 A: dom har Qppet pa Vallfarten. dom har 
02 vitlaksmarinerad fl,i!skkarre. 
03 (0.3) 
04 A: a banmosaik. 
05 B: tbb:nmosaik! 

Pa rad 2 avslutar A ett yttrande prosodiskt. Det ar oeksa syntaktiskt 
fullstandigt oeh pragmatiskt tillraekligt som information om 
dagens ratt. Nagon respons fOljer emellertid inte omedelbart (se 
r. 3), vilket tyeks foranleda talaren att komplettera beskrivningen 
med en utvidgning, nagot som leder till en forvanad replikering av 
B Ofr ovan, diskussionen kring (9)). 

Utvidgningar kan retroaktivt integreras i fOregaende TKE med 
olika medel (se Eriksson 2001). I (34) sker det med en konjunktion, 
i (35) med en preposition: 

(35) ME NILS HAR (Eriksson 2001) (A och B talar om en kassar i en fOrening som 
enligt deras asikt inte varit sa bra). 

01 B: (xxx) a da va de ju dalit me s- .h dalit me (.) 
02 f:irman hall ja pa a s,illa de e val battre n!! da. 
03 A: .ja 
04 B: me Nils har. (.) Nils e ju d!!kti han 

Har ar B:s tilHigg me Nils haT. (r. 4) syntaktiskt osjalvstandigt. Det 
utvidgar B:s tidigare tur de e viil biittre nu da. sa att det emergenta 
resultatet blir syntaktiskt koherent. Den fOrsta turen i (35) hade 
emellertid fatt en avslutning (med deklarativ intonationsterminal 
pa nu da, 1'. 2), oeh expansionen har av allt att doma inte varit pla
nerad fran borjan, utan utgor ett senkommet tillagg. Sannolikt ar 

53 Schegloff (2000) anvander termen "increment" fOr att referera till ett tillagg som 
gars av talaren nar han/hon har avslutat en TKE (eller snarare fOrt enheten till 
"possible completion") och markerat denna som prosodiskt avslutad (fastan 
ofta pa ett tvetydigt satt). Tillagget formateras som en expansion som kan upp
fattas som en del av den fOregaende TKE:n ("host TCU")i det ar "syntactically 
symbiotic with the host TCU". Schegloff uppfattar ett siidant tillagg som en del 
av den faregaende TKE:n snarare an som en egen TKE. Enligt Schegloff (1996 
n. 13, 26) har andra CA-forskare, t.ex. C. Goodwin, uppfattningen att (somliga) 
"increments" ar egna TKE:n. 
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utvidgningen (r. 4) interaktionellt motiveradi A's minimal a bekraf
telse (inandnings-ja-et, r. 3) triggar troligen B till att lite narmare 
fOrklara varfbr det ar biittre nu. 

Ett turtillagg kan ocksa besta av en fortsattning (Auer: /I continu
ation/l), som ar ett syntaktiskt och framfbr allt kommunikativt
pragmatiskt sjalvstandigt tillagg (en egen TKE) med enbart pro
forma-underordningi sadana fortsattningar inleds saIedes ofta med 
en subjunktion, t.ex. att, sa (att), fOr (att), diirfOr att, men att eller 
som, men de har typiskt huvudsatsordfbljd (Lindstrbm & Londen 
2003). Det som sags i satsen ar /Ihavdat/l snarare an presuppone
rat,54 vilket ocksa talar fbr dess relativa sjalvstandighet. Andra fort
sattningar inleds av en konjunktion som och eller men. 

Vi har alltsa en skala av tillagg som kan ses som fortsattningar av 
fOregaende tur eller som nya turer. Konjunktionerna markerar en 
responsiv relation till det fbregaende och projicerar ofta riktningen 
hos det fbljande. Konstruktionerna kunde generellt kallas kontinu
ativa (Lambrecht 1988). 

En speciell typ av fortsattningar ar att-inledda TKE:n. Dessa tycks 
vara sarskilt frekventa i finlandssvenska, atminstone helsingforsiska 
(Lehti-Eklund 2001), men finns aven i sverigesvenskt samtalssprak 
(Lyngfelt 2003); 

(36) HEMKANSLA (Lehti-Eklund 2001; SAM:V2). 

01 A: ibland har dom ju till a me slopa oh 
02 decemberhy[ran 
03 E: [ja 
04 A: (xxx) >di har na- remonter dar nu< e de-e ett sant 
05 bra bl- eh lage a [bra 
06 M: [a sa e de ju ens hem ocksa 
07 
08 A: 
09 E: 
10 M: 

(hoh) 
jo dessutom de [ja 

[ja 
att man har hemkansla 

Traditionellt skulle sactana enheter (t.ex. (36), r. 10) kanske beskri
vas som ellipser (/Idet ar (alltsa) sa att.../I). I en dialogisk grammatik 
som tar hansyn till kontexten blir detta helt bverflbdigti TKE:n 
(eller turen) bygger vidare pa, parasiterar pa, vad som tidigare sagts 
(av den andre, Ai (36), eller talaren sjalv, jfr r. 6 i (37) nedan). att-

S4 Jag hanvisar har tillJan Svenssons terminologi (1981). Se aven SAG IV s. 634. 
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fortsattningarna fungerar som ett slags elaboreringar av nagot som 
just har sagts.55 

Sa-satser spelar stor roll i samtalssprak. Sadana enheter bildar ofta 
egna turer, ofta med funktionen av "formuleringar" i CA-termino
logi (Heritage 1985), dvs. de ar ett slags framatpekande sammanfatt
ningar av nagot som sagts i det fOregaende. De kan ocksa utgora 
fortsattningar av (tillagg till) tidigare TKE:n inom flerledade turer: 

(37) AKA IN (Landqvist 2001 :17405, Ik7; telefonsamtal till Giftinformationscen
tralen) (U = kvinnlig uppringare, c:a 30, ringer om sin lilla flicka som hostar etc; 
I = kvinnlig informator). 

01 I: [namen ja] tycker, i a me att de: [1jyen om de:] 
02 U: [(x x x) ] [(x x x x) ] 
03 I: inte kanske har hant, i a me att hQstar, a da 
04 e de sv~rt a avgora vad som e VE!,d sa att s,illa:. 
05 U: ja:. 
06 I: sa att d- d~ tycker ja anda att du ska aka in 
07 for [s.1i,kerhets skull] for en kontrQII 
08 I: [(for sak-] jE!,:. ] 

Har utgor sa att-satsen (r. 6-7) en fortsattning pa foregaende replik 
av informatOren. Den skulle kunna ses som en TKE kopplad direkt 
till fOregaende sats Ofr bisats), eller som en alldeles sjalvstandig tur 
(efter en minimal respons av samtalspartnern) Ofr huvudsats).56 
Statusen som TKE eller egen tur ar resultatet av en forhandling mel
lan samtalsdeltagarna. Grammatikens distinktion mellan bisatser 
och huvudsatser ar delvis diffus i talspraket (vilket ocksa betyder att 
meningen inte har en klar roll) (s. 309). 

Om att- och sa att-inledda turer har en ratt hog grad av sjalvstan
dighet, sa gall er detta annu tydligare fOr och- och men-inledda turer. 
Det visar sig sarskilt starkt i och-inledda frageturer: 

55 Om sjiilvstandiga att-satser och att som en "alIman sambandsmarkor" i samtals
sprak, se Lyngfelt 2003 och Anward 2003. Jfr ettii-satser i finska (Raussi 1992) 
och et-satser i estniska (Keevallik 2000). 

56 Schegloff (1996 s. 74-75, ink!. n. 26) ar t.O.m. bOjd att betrakta en fortsattning 
av denna typ som en del av foregaende TKE, med hanvisning till att den saknat 
syntaktiskt sjalvstandig upptakt ("beginning"). Det skulIe alItsa vara sa att inled
ningen med exempelvis att elIer sa att gor segmentet till en osjalvstandig enhet 
(bisats i traditionelI terminologi). Denna tolkning fOrefalIer mig vara alltfOr 
skriftspraksinfluerad. 
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(38) KANSLI FOR DRAG (Lindholm 1999 s. 74: INK 2:10, L(akare) talar med 
P(atient) som lider av fibromyalgi, finlandssvenska). 

01 L: (.h) betyder de att du frxser 
02 (0.4) 
03 P: j9. 
04 (0.2) 
05 L: mm °just sac 
((7 rader utelamnade)) 
13 L: kansJi for dr9.g a, 
14 (0.3) 
15 P: mxeke 
16 L: °mindre (sandana) [(xxxx)] 
17 P: [J~ a ja ] far valdit fort [ant 
18 L: [mhm 
19 (0.8) 
20 L: a hur e de me di har v~derOomslagen dao 
21 (.) 
22 P: na d~ marker ja. 

Har borjar lakarens fraga pa rad 20 med a ("OCh"). Men fragan ar 
knappast en fortsattning av foregaende tur. Snarare markerar en 
och-inledning att fragan ar agendabunden (Heritage & Sorjonen 
1994); fragaren tar upp en ny punkt pa sin dagordning. I stallet fOr 
en lokalt anknuten fortsattning har vi alltsa en global och mer 
abstrakt anknytning till verksamhetens agenda och dess fOrvantade 
punkter (verksamhetsberoende aspekt, s. 281). Lindholm (a.a.) visar 
for ovrigt att ocksa sjalva formatet med hur ar det med ... bidrar till 
att markera fragan som agendabunden i den aktuella typen av 
lakare-patientsamtal. 

En annan (och nu en mera tydlig) kontinuativ konstruktion ar 
den med inledande relativpronomen som finns i (39): 

(39) EIN LEIDENSCHAFTLlCHER FUSSGANGER (SAM: RS1 :50, jfr Londen m.fl. 
1991) (Fran ett pratprogram i radio: en aldre man, A, berattar att han ofta ar 
ute oeh promenerar; Bach C ar oeksa studiogaster, D programvard). 

01 A: men att dedar eh ja har de fele (0.5) som tyskens 
02 ich bin ein leidensehaftlieher fussganger 
03 ((skratt)) 
04 B: ja-a. 
05 C: va? 
06 D: [vi eke betyder da-] 
07 B: [(xx) Ji- hihi ]Iidelsefull fotgangare 

© F6rfattarna och Studentlitteratur 289 



Per Linell 

Segmentet pa rad 6 i (39) ar samtidigt (borjan ay) en kontinuativ 
konstruktion oeh en lueklamnande fraga. Denna fOljs sedan upp av 
talare B med ett luekifyllande svar (jfr s. 291) i elliptisk form (r. 7). 
Exemplet illustrerar att samma konkreta yttrandesegment (TKE) 
ofta samtidigt manifesterar flera konstruktioner. Vi ser oeksa hur 
samarbetet mellan tva deltagare (D oeh B i raderna 6-7) kring en 
satsformad struktur kan anvandas for att manifestera att de tva sam
ordnar sin tolkning. D, som ar programledare, staller formodligen 
sin fraga pa rad 6 av pedagogiska skal, snarare an p.g.a. okunskap; 
hon tar hansyn till radiolyssnarna som skulle kunna behova en 
oversattning. 

Ett annat exempel pa hur ett turtillagg i form av en kontinuativ 
konstruktion kan utgora en fraga, dvs. vara samtidigt responsiv oeh 
elicitativ (jfr s. 265 ff.), finns i (40): 

(40) URINVA.GSINFEKTION (TemaK: B8:1 :8) (Inskrivningssamtal pa modra
vardscentralen, B = barnmorska, M = blivande mamma; jfr ex. 8). 

01 B: urlnvagsinfektion, har du hg.ft de nan gang? 
02 M: j~. de har ja h~ft nara= 
03 B: =fl~raL 
04 M: inte sa v£l.ldit manga ganger,=de h~r ja'nte 
05 B: ja 
06 (0.8) 
07 B: °domo dom slsta aren Qcksa? 
08 (1.2) 
09 M: «harklar sig» ja,;., (0.7) men de kan viii va 
10 en tre fyra !r sen °tror jaO 
11 B: som du varit frl fran (.) [infektion [er?= 
12 M: [ja: [ja 
13 M: =ja. 
14 B: ja. 

Har fungerar en fortsattning, till formen en relativsats (r. 11), som 
en begaran om fOrtydligande, en "akta" reparationsfraga (i motsats 
(7) till 39: r. 6). Reparationen tyeks vara motiverad av att B:s ellip
tiska fraga pa rad 7 (fOr ovrigt oeksa med drag av fOrlangning) inte 
sa tydligt uttryeker vad B vill veta, namligen om M haft urinvagsin
fektioner under de sista aren eller inte. B:s fortsattning (r. 11) anslu
ter till M:s fOregaende yttrande; det ar alltsa en form av samproduk
tion (men observera bytet av pronomen (du, r. 11)). Exemplet (40) 
uppvisar flera olika samtalssprakliga fenomen, t.ex. elliptiska fragor 
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(r. 3, 7) och ett utdraget (A. Lindstrom 1999: "curled") ja~ (r. 9), som 
projicerar en problematiserande kommentar (s. 271-272); M:s tve
kan kan ha att gora med att hon ar osaker pa hur lange hon varit 
infektionsfri men ocksa med att det ar oklart vad som ska menas 
med dam sista aren. 

Som Auer (1996b), bland andra, papekat, kan fortsattningar (och 
aven in om vissa granser: utvidgningar) anvandas rekursivt, sa att en 
tur ftirlangs "hogerut" i manga steg. Men det ar da samma opera
tion (att ga in i en ny "underordnad" TKE) och eventuelIt samma 
konstruktionsmetod (t.ex. att-sats) som anvands flera ganger. Enligt 
denna teori har grammatiken i samtalsspraket bara en grad av syn
taktisk underordning. 

Gemensamt producerade strukturer: Ifyllnader. Turtillagg definie
ras, enligt ovan (s. 285), oftast sa att de laggs till TKE:n som ar syn
taktiskt fulIstandiga, antingen av talaren sjalv ("egentillagg") elIer 
av en annan tal are an den som producerar den ftirsta delen 
("annantillagg"). Jag forbig,h har annantillaggen (se Bockgard 
2004). Daremot ska jag ta upp ett komplementart och beslaktat 
fenomen, namligen det da en talares syntaktiskt (och vanligtvis 
pragmatiskt) afullstiindiga TKE fulIstandigas av en annan talare, som 
gor en ifyllnadY Den andre "fylIer i" at den ftirste. I (39, r. 6-7) sag 
vi ett exempel pa hur tva tal are tillsammans producerade en fort
sattning pa en tredje talares tur. Den lucklamnande fragan (20, r. 9) 
ar saIedes ett exempel pa en underkategori, vad Szczepek (2000 s. 3) 
kalIar "invited utterance completion" (jfr Lerner 1996 s. 242: "acti
vely elicit[ed] completion"). 

Aven om inte alIa ifylInader ar helt samarbetsinriktade (somliga 
kompletteringar ar snarare kompetitiva, jfr Backgard 2004), sa tycks 
uppdelningen pa flera talare ofta fungera sam en resurs for att visa 
att man star pa samma linje ("alignment"). Jfr t.ex.: 

S7 Detta kallas pa engelska "collaborative completion" (Lerner 1989) eller "antici
patory completion" (Lerner 1996). Betr. svenska, se Green-Vanttinen 1998 och 
Bockgard 2003, 2004. Naturligtvis kan en tal are ocksa gora ifyllnader avegna 
(tidigare ofullstandiga) TKE:n ("egen-ifyllnad"), men dessa behandlas ofta som 
ett slags turtillagg. 
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(41) FYRAHUNDRA (Tema K: B.-M. Oberg) (LokallonefOrhandling, A ger i rad 
1 ett forslag till individuellt paslag for en kvinnlig anstalld). 

01 A: vi kan inte lagga hen ne pa medel da, 
02 fyrahundrafemtio sa har vi fatt-
03 B: fyrahundra 
04 C: menar du val i sa fall, ja. 
05 A: just de, fyrahundra menar ja, ja. forlat. 

I (41) gor B (r. 3) forst en rattelse ("reparation") av A:s yttrande. 
Pragmatiskt ar detta ett tillrackligt bidrag, aven om det ar elliptiskt 
till formen. Egentligen skulle ett sadant elliptiskt yttrande inte 
behova betraktas som grammatiskt ofullstandigt Ofr resonemanget 
pa s. 258), men i detta fall utnyttjar C mojligheten att genom en 
kompletterande ifyllnad utvidga det till nagot syntaktiskt fullstan
digare, dvs. en sats. B:s bidrag (r. 3: fyrahundra) kommer darigenom 
att retrokonstrueras som en del i en av B och C gemensamt genom
fOrd rattelse. I£yllnaden blir till en resurs fOr C att visa (r. 4) att hon 
star pa samma linje som B (och genom rad 5 ansluter sig ocksa A). 

Fortsattningar och ifyllnader ar beslaktade. I (37) gjorde talaren I 
en fortsattning inledd med sa att (r. 6). I (42) har vi istallet ett ytt
rande som avslutas med sa och darfOr kan tolkas som syntaktiskt 
ofullbordat, varvid den andre talaren kommer in med en komplet
tering: 

(42) HARD I MAGEN (TemaK: B13:2:8) (Modravardscentral: B(arnmorskan) och 
den blivande M(amman) talar om jarntabletter, som manga gravida ordineras 
for att fOrbattra sina blodvarden. Tabletterna har emellertid en obstiperande 
biverkan). 

01 M: >Oja tyckerO dom e sa jQbbia dom dar 
02 tabl~tterna.< 
03 B: ja. du har prQvat nan gang? 
04 M: ja:, >sa fort ja tar- de racker att ja tar en 
05 tabl~tt< (.) sa-eh 
06 (.) 
07 B: blir du h~rd i magen. 
08 M: ja 
09 B: mm. 

Det ar mojligt att M:s utebbande yttrande pa rad 5 ar betingat avatt 
hon vill undvika att explicit tal a om avforingsproblem. I vilket fall 
som helst utnyttjar B det interaktionella tillfallet att ga in med en 
komplettering, som uttrycker saken explicit (r. 7). Den kommunika-
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tiva arbetsdelningen innebar att M har kunnat undvika att sjalv 
direkt utsaga llilgot som ar kansligt som samtalsamne, och istallet 
overl.ltit at B att uttrycka det antydda. (Amnet ar ju medicinskt rele
vant att diskutera pa modravardscentralen, och den professionella 
parten har kanske lattare att bli explicit.) 

Syntaktiskt ofullstandiga yttranden ar uppenbart en resurs i inter
aktionen. I fallen med lucklamnande fragor (t.ex. (20, 39)) har det 
hela utvecklats till en konventionaliserad grammatisk konstruk
tion, en metod att stalla en fraga som far anses inga i samtalsspra
kets grammatik (s. 266). Har samverkar den syntaktiska ofullstan
digheten med prosodiska faktorer. 

Samtal ar bemangda med olika typer av gemensamt producerade 
konstruktioner. Fenomenet skulle kunna anvandas som argument 
for att grammatiska konstruktioner ar nagot annat och mer abstrakt 
an TKE:n och turer. Framfor allt exemplifierar emellertid de gemen
samt producerade strukturerna ett generellt fenomen i samtal (och 
andra sprakliga produkter); de ar samforfattade (s. 240). 

Strukturbrytande konstruktioner 
Det finns manga konstruktioner och yttrandetyper som ar unika fOr 
samtalssprak och som inte blivit accepterade i (manga former ay) 
skrivet sprak. De underkanns ofta darfOr att de bryter mot den kon
ventionella sats- och meningsstrukturen som ansetts nodvandig fOr 
koherensens skull. "Strukturbyten" ("structure shifts"; Enkvist & 
Bjorklund 1986) i samtalssprak kan uppkomma till foljd av vax
lingar i uppmarksamhetsfokus eller genom inverkan fran skilda 
kontextuella faktorer. De inkluderar anakoluter och apokoinou
konstruktioner (Lambrecht 1988, Selting 1998b, Etelamaki 1999, 
Noren 2003, 200S). Apokoinou ar en familj av syntaktiska kon
struktioner i vilka ett initialelement via ett gemensamt centralele
ment (Linell 1981, Noren 200S; Schegloff 1979: "pivot construc
tion") overgar i ett finalelement som, atminstone enligt 
skriftspraksgrammatiska regler, inte stammer med det fOrsta. Vi har 
redan sett tva exempel pa apokoinou i (3, 4) och har fOljer ytterli
gare nagra: 
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(43) SYNNERLlGEN INTRESSANTA PERSON ER (Nylund 2000 s. 110, finlands
svenska). 

01 A: ni ni n [i syns i sp~lterna varje da 
02 B: [ne vi e vi ja kan ge orsaken e dgn att 
03 vi v~dera e smnerligen intressanta personer 
04 °alltsaO 

Vi har har fbrst en anakolutS8 (ell er egentligen tvil sjalvavbrott vi e
och vi- och darefter en om start), och sedan en apokoinou, vars cen
tralelement ar orsaken. 

(44) TVA NAnER I STAN (J. Lindstrom 2000; SAM:V2: syforeningsmote, fin
landssvenska). 

01 T: e du pa lande mycky 
02 A: hordu ja ha vari nu tva natter i stan= 
03 T: =jaha= 
04 A: =blir de val nu har i stan (1 .0) a dedar 

Centralelementet (tva natter i stan) ar det betydelsetunga och beto
nade ledet i A:s yttrande, och det ger upphov till en minimal 
respons fran samtalspartnern (r. 3). Darefter fbrlanger talaren A sitt 
yttrande med ett turtillagg, vilket gor helheten (r. 2, 4) till en apo
koinou. 

(45) HELT TAn I NAsAN (Norrby 1998 s. 276; Gruppsam, Goteborg: Grupp 
Lisbeth) (A berattar om sin make som snarkar mycket). 

01 K: har han [en st- stor nasa (har) 
02 V: [(xxx) 
03 A: na: ja~a han har alltsa i- han[maste ha helt» 
04 K: [en sm~1 (.) smal 
05 nas- [ (0.9) 
06 A: tatt [(.) helt tatt i nasan] 
07 E: [mm 
08 K: (rygg)] 
09 V: 

[maste [han ha 
[mm 

[.hmm 

1(45) ar det A (r. 3, 6) som - efter ett utdraget ja~a Ofr s. 272: (25»
producerar en apokoinou, vars centralelement avbryts och startas 

58 Anakoluter innebar, enligt bl.a. Selting (1998b), byte av konstruktion, genom 
om start ("recycled TCU beginning") med en helt ny konstruktion och ofta pro
so disk step-up. Ibland har termen anakolut anvants om det som har kallas apo
koinou (sa i Linell1981). Se Noren 2005. 

294 © Forfattarna och Studentlitteratur 



En dia/ogisk grammatik? 

om (helt tatt i nasan), sannolikt paverkat av att en annan tal are (K) 
delvis overlappande produeerar ett konkurrerande alternativ till 
detta eentralelement (r. 4, 5, 8: smal nas- (0.9) rygg). Genom en apo
koinou introdueeras genom initial- oeh eentralelement ofta ett 
pastaende om en referent, oeh finalelementet i denna typ av "speg
lande" apokoinou tyeks ofta mest ha en bekraftande funktion 
(Noren u.a.). 

(46) DEN RODHARIGE KOMPOSITOREN (Radioprogram om kompositoren 
Vivaldis musik). 

01 A: den rQdharige kompositoren fran Ven§.dig skrev 
02 inte mlndre an (.) fortif:ira operor komponerade 
03 Viv~ldi 

I utdraget (46), som ar taget fran en episod om kompositOren 
Vivaldi, tyeks finalelementet (komponerade Vivaldi) anvandas for att 
bekrafta att uttalandet om den rodharige kompositoren {ran Venedig 
syftar pa honom. I (47) har finalelementet a dom en bekraftande 
funktion, men har kan talaren anvanda detta segment som bas for 
en utvidgning (enligt r. 3; jfr s. 285) som ger viss ytterligare infor
mation: 

(47) PINjENOnER (I Konsum-affaren; Kunden A fragar expediten E). 

01 A: vet du om ni har plnjenotter? 
02 E: aa. dom a framme vid k~ssan (.) a dom 
03 (.) pa en g~vel. 

Manga apokoinou-yttranden borjar med en standardinledning, 
som retrospektivt framstar som en betydelsefattig oeh redundant 
upptakt. Ofta ar de tva verb som "delar pa" eentralelementet iden
tiska eller likartade oeh ofta oeksa betydelsefattiga (vara, bliva, gora) 
(47). Men vi har oeksa en motsatt typ dar det i stall et ar centralele
mentet som inte bidrar med sa myeket ny information. Undantags
vis kan eentralelementet utelamnas, om det kan suppleras fran den 
fOregaende kontexten (aven om det ar diskutabelt om (48) ska rak
nas som apokoinou): 

(48) GUMMISTOVLAR (Pa stormarknaden; K(und) fragar E(xpedit). 

01 K: har ni g!!.mmistovlar? 
02 E: vi h~de (.) hade vi. 
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Ibland kan en apokoinou uppenbarligen vara resultatet av ett tur
tilUigg (jfr oeksa (44)): 

(49) SKRATTMAs (A kommenterar en fagel som flyger ivag). 

01 A: de va en skr.9,ttmas. 
02 (1.0) 
03 A: tyckte ja de sag gt som. 

Har har konstruktionens andra del, den som realiseras som turtill
lagg, karaktaren av en eftertanke. Kanske ar det ibland en uppgift 
fOr apokoinou-konstruktionen att i ett andra steg modifiera oeh 
komplettera ett pastaende som talaren just gjort. 

Huruvida anakoluter oeh apokoinouer ska betraktas som (nast 
intill) fullvardiga konstruktioner i samtalsspraket ell er som struk
turbrott aven dar kan diskuteras. Selting (1998b) argumenterar for 
att tal are orienterar sig mot sin a strukturbrott i reparationsepisoder, 
vilket alltsa talar dels fOr att talare har grammatiska intuitioner som 
spelar roll fOr dem i samtalspraktiken, dels att vissa yttrandetyper 
involverar brott mot des sa. Men apokoinouer tyeks praktiskt taget 
aldrig ge anledning till sactana reparationer. Man skulle darfor 
kunna argumentera fOr att atminstone vissa apokoinou-typer ar 
fullvardiga konstruktioner. Ytterligare forskning behovs med nog
grann analys av faktiska exempel, inklusive deras prosodi oeh pau
sering (jfr Noren u.a.). Samtidigt skulle det ligga i linje med dialo
gisk teori att postulera att gransen mellan konstruktion oeh 
konstruktionsblandning ar flytande. Analysen av apokoinou ger 
oeksa argument for att vi bar betrakta grammatiska konstruktioner 
som metoder, inte bara som strukturer (Line1l2003b, Noren 200S). 

Strukturer som resulterar ur konkurrens mellan 
konstruktioner 
Det som just sagts skulle kunna generaliseras med hjalp avandra 
typer av exempel. Ofta fOrs, synes det, en kamp om inflytandet mel
lan orienteringen mot grammatikens delvis normativt understtidda 
monster oeh situationens kommunikativa behov oeh kognitiva 
ell er kommunikativa begransningar, oeh denna tavlan utspelas 
moment for moment: 
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(50) INTE STANG DORREN (A hailer pa att stanga dorren nar B forsoker hejda 
honom). 

01 B: io.te (.) stang dorren 

Behovet av att £Orhindra m\got som haIler pa att ske och att kom
munikativt £Ormedla detta ogonblickligen (m\got som Hitt later sig 
goras i engelskans don't!) tavlar med en stravan att £olja sprakets eta
blerade strukturer, har imperativkonstruktionen. Resultatet funge
rar, men framstch som klumpigt matt med konventioneIla (skrift
spraksorienterade) normer. 

Konkurrensen meIlan konstruktioner kan illustreras med nagra 
andra inte-inledda yttranden: 

(51) INTE FOR ME] (Replikskifte ur rattegangen om diskoteksbranden i Gote
borg). 

01 A: va de inte viktit? 
02 T: inte fOr mgj va de inte de. 

(52) INTE I DETAL] (Ur en rattegang om ett misstankt bedrageri i den s.k. 
Trustor-harvan). 

01 A: visste du va de har brevet skulle innehalla? 
02 T: nae:j, inte i det.!!lj visste ja inte, nej. 

I dessa fall framstar det initiala inte-uttrycket som det i ogonblicket 
kommunikativt centrala, en relevant inskrankning av ett okvalifice
rat nej-svar pa £Oregaende fraga. Den foljande forlangningen ger 
upphov till en apokoinou; notera grammatikaliteten i det som 
(skuIle) bildas av centralelementet och £Orlangningen: fOr mej va de 
inte de resp. i detalj visste ja inte). Finalelementet i sadana apokoi
nouer tycks innehalla en nastan obligatorisk upprepning av inte 
som med£Or att man undviker de satsgrammatiskt korrekta (7) men 
intuitivt klumpiga varianterna utan dubblerat inte: inte fOr mej var de 
de resp. inte i detalj visste ja. 

Turkonstruktionens faser och yttrandenas faltstruktur 
InteraktioneIl lingvistik och dialogisk grammatik antar att spraket 
utvecklar olika konstruktionstyper darfor att talare har kommuni
kativa och kognitiva behov av dem i sin sprakliga praktik. En intres
sant fraga av central betydelse £Or dialogisk teori ar da om det finns 
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m\gra tydliga samband mellan turkonstruktionens faser och yttran
denas grammatiska struktur. 
M~mga grammatiker har tillskrivit satser, meningar och andra 

syntaktiska uttryck en faltstruktur; enligt Jan Lindstrom (2005) har 
man da gjort en "(sats)topologisk" analys. SAG (IV s. 5 ff.) arbetar 
ocksa med satsscheman for meningar, huvud- och bisatser.S9 Inom 
interaktionell grammatik (Schegloff 1996, Steensig 2001, J. Lind
strom 2005) har detta varit en attraktiv ide, eftersom faltstrukturen 
i grammatiken kanske kan kopplas till hur talarens turproduktion, 
som ar en temporalt distribuerad aktivitet, gar igenom olika faser. 
Mojligheten att delvis fOrutse utifran det redan sagda vad som kan 
komma senare ("projektion", Auer 2005) finns pa bade grammatisk 
och interaktionell niva. 

I turkonstruktionsprocessen Ofr s. 239) borjar talaren vanligen sin 
tur (eller TKE) med en responsorienterad initialfas. Har kan man 
exempelvis indikera vad i foregaende tur som man valjer att 
betrakta som relevant att respondera pa, elaborera ell er invanda 
mot. Alternativt kan man markera starten pa en ny episod, t.ex. 
med hjalp av diskurspartiklar. I denna inledning gors, som bl.a. 
Auer (1996a) framhallit, oftast inga utfastelser om den syntaktiska, 
semantiska, eller informationsdynamiska fortsattningen av yttran
det.60 Darefter kommer en andra fas, en innehallsorienterad cen
tralfas, dar man vanligen anknyter till vad som sagts tidigare men 
framfor allt infOr nytt innehaIl. Prototypiskt fylls denna turens 
karna av ett uttryck med satsform. Efter att ha producerat (minst) 
en sactan TKE, finns i princip tva mojligheter for en mojlig niista 

59 I skandinavisk syntax ar Diderichsen (1946) den mest kande teoretikern inom 
"topologisk" eller positionsgrammatisk analys (jfr Teleman 1972). For tyskans 
del anvander Auer (1996a, b) en faltanalytisk model!. Det finns ocksa sactana 
ideer hos tidigare dialogteoretiker, framfOr allt Mukarovsky (1977), och i den 
tjeckiska FSP-skolan (Functional Sentence Perspective), vidare den s.k. Notting
ham-skolans talspraksgrammatik (jfr "topic, clause, tail" (Carter & McCarthy 
1995) som paminner om fCirfalt, karnfalt, efterfalt enligt nedan, aven Aijrner 
1989: "themes, tails"). Topologisk analys tillampas som namnts genomgaende i 
SAG, och aven i Platzacks (1998) nygenerativa grammatik; de olika "faserna" 
("phases"), ungefar motsvarande faltpositionerna, i satsen ar en barande ide i 
Chomskys (1999) allra senaste modell. SAG:s huvudsats- och bisatsscheman har 
generaliserats av Anward (2003). 

60 Anna Lindstrom har emellertid papekat fOr mig att s.k. disprefererade responser 
ofta redan i initialfasen innehaller markorer som projicerar att den foljande 
responsen fortsattningsvis kommer att elaboreras som disprefererad. 
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fas. Antingen kan denna fa karaktaren av expansion; man fortsatter 
helt enkelt turen med ytterligare TKE:n, och denna process kan 
upprepas flera ganger, i flera steg eller cykler. Det andra alternativet 
fOr den tredje fasen ar en tydligt projektionsorienterad slutfas som 
kan foregripa, projicera, hur yttrandet bor (eller skulle kunna) tas 
upp, responderas pa, och utvecklas vidare av den andre (eller even
tuellt en sjalv): man forsoker alltsa paverka och forhandla om vilka 
villkor som samtalet ska fortsattas pa och vilken riktning det ska ta. 
En tur kan dock avslutas utan explicit projektiva inslag. Det bor 
papekas att talarens progression genom olika faser av turproduktio
nen normalt organiseras dialogiskt, alltsa i samspel med de signal er 
som mer ell er mindre fortltipande kommer (ell er inte kommer) fran 
adressaten Ofr Goodwin 1981).61 Processen ar ofta oppen fOr opla
nerade inslag. Exempelvis kan en talare som redan gjort ett horbart 
turavslut, komma att fOrlanga sin tur med ett turtillagg (s. 285). 
Turen ar saIedes en odisputabel enhet i interaktionen, och anda ar 
det ofta oklart hur man i det specifika fallet ska exakt bestamma vad 
som utgor egna turer. Detta fOrhallande ar bade orsak till och re sul
tat av parternas fOrhandlande om ordet. 

Man skulle alltsa kunna jamfOra turtopologin med satstopologin; 
turfOrloppet med sin a tre faser paminner om den grammatiska ana
lysens satsscheman (SAG IV) och deras fOrfiilt, kiirnfiilt och efter
fiilt. Det som ligger utanfOr karnfaltet, dvs. fOr- och efterfalten, 
motsvarar ofta turinledningar resp. turavslutningar och benamns 
av SAG "annex".62 Dessa "ofullstandigt utforskade" (SAG IV s. 439) 
segment tycks i viss man kunna innehalla samma typer av element: 

61 Schegloff (1996) utgar implicit fran en fasmodell nar han urskiljer olika delar av 
yttranden. Han sager (s. 97) Ofr ocksa Sacks m.ft. 1974 s. 722) att varje yttrande 
i ett samtal genomgar "three phases: as (incipient) next (responsivt i relation till 
fOregaende yttrande/PL), as current, and as prior (projektivt i fOrhallande till fOl
jande yttrande som delvis fOregrips)". Han beskriver ocksa dessa faser som "1. 
realization (how it contributes to what the prior talk made relevant), 2. re-direc
tion (how it modifies what the prior talk made relevant) and 3. projection (what 
kind of course of action it makes relevant next)" (a.a. s. 100). Forst kommer 
(eller kan det komma) en "pre-unit", fOljd av en "(core) TCU" SOID innehaller 
flera strukturellt signifikanta stallen (a.a. s. 90: "loci of organizational import"), 
dar tal are och lyssnare kan (eller inte kan) gora olika saker; dessa innefattar 
"post-beginning point" (PBP), "pre-possible completion point" (PPCP) och 
"possible completion point" (som ocksa ar en "transition relevance place", tur
bytesplats). Efter en turbytesplats kan det fOlja en "post-unit". 

62 Den helhet som bildas av fOr-, karn- och efterfalt benamns "utvidgad sats" (IV 
s.6). 
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responspartiklar och pragmatiska markorer, syntaktiskt fristaende 
fraser (" dislokationer"), fasta, delvis lexikaliserade fraser med 
modala funktioner (ofta med pronomen och finit verb i presens 
eller imperativ: hOrdu, jag tyckerltycker jag (Karlsson 2005), etc.). 

For satsanalysen ar karnfaltet det centrala, och det rekryterar 
typiskt uttryck av satsform.63 Detta segment kan (enligt SAG IV) 
ytterligare analyseras i initialfiilt64 (innehallande "fundamentet" 
ell er "satsbasen" enligt svensk positionsgrammatik), mittfiilt65 och 
slutfiilt. Aven slutfaltet innehaller ofta satser, garna inledda av en 
konjunktion eller subjunktion. Som papekats ovan (s. 284), kan sat
sen i ett slut- ell er efterfalt retrokonstrueras som karnfalt i en ny 
konstruktion. 

Anpassningen mellan grammatisk struktur (falt, satsscheman) 
och turkonstruktionsprocessens faser ar emellertid inte perfekt (jfr 
Auer 1996a s. 311, Schegloff 1996 s. 64). Turkonstruktionen ar 
resultatet av ett komplext samspel mellan flera faktorer, av vilka 
orienteringen mot sprakets grammatik bara ar en. Turkonstruk
tionsprocessen med dess olika faser ger anda upphov till yttrande
segment av karaktaristiska slag i de resulterande turerna och 
TKE:na. SaIedes infor J. Lindstrom (2005) ytterligare en terminologi 
(och begreppsapparat) genom att tala om "forsegment, inre seg
ment och eftersegment"; dessa kan sagas galla de konkreta yttran
dena, som dels kan ses som produkter av konstruktionsprocessen 
och dels (i viss man) som instantieringar av abstrakta grammatiska 
("topologiska") strukturer, satsscheman. Flera av de problem som 
jag nu ska diskutera i kapitlets tredje och avslutande del hanger 
ihop med detta. 

63 SAG anvander inte term en "karnfalt". I stallet talar man om "inre sats" Ofr ]. 
Lindstrom 2005: "inre segment"). Daremot anvander man termen "satskarna" 
fOr mittfiilt och slutfiilt tillsammans (IV s. 6). 

64 Terminologin skiljer sig fran Auers (1996a), som kallar initialfaltet "front field" 
och fOrfaltet "pre-front field". 

65 Jfr aven termen "nexusfiilt". 
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Samtalssprakets grammatik: Nagra 
teoretiska problem 
Nar vi talar om grammatik i samband med analys av samtal och 
samtalssprak ar det inte alltid helt klart vad vi faktiskt avser. Jag ska 
sa har mot slutet ta upp nagra inbardes relaterade fragekomplex i 
anslutning till detta. Farst tar jag upp fragan om det ar nagon skill
nad pa strukturen i samtalsspraket och interaktionens struktur. 
Detta blir i viss man en fortsattning av det just avslutade avsnittet. 
Darefter staller jag fragan: I vilken man talar vi bara om den gram
matiska strukturen hos specifika yttranden i deras situationella 
sammanhang, eller talar vi snarare om den sedimenterade gramma
tik som ar sprakbrukarkollektivets ackumulerade erfarenheter av 
samtalssprak? Det fOranleder mig ocksa till nagra kommentarer 
kring fragan om vems grammatiken ar, sprakbrukarnas eller forskar
nas? 

Slutligen ska jag i denna avslutande del ta upp tva andra avergri
pande fragor som har med sprakvetenskapens hittillsvarande skrift
spraksorientering (Linell 2005) att gara. Far det fOrsta, har (det 
svenska) samtalsspraket samma grammatik som (det svenska) skrift
spraket? Och som en sista punkt, ater till fragan om den praxis
lingvistik och dialogiska grammatik som jag pladerar far ar genuint 
annorlunda an traditionell och "teoretisk" grammatik. 

Samtalssprakets grammatik och interaktionens 
arkitektur 
Vad refererar vi till nar vi talar om grammatik i samtal och samtals
sprak? Talar vi om strukturen hos (med nadvandighet nagot mer 
abstrakta) grammatiska konstruktioner (s. 252 ff.), eller handlar det 
om struktur och process i turkonstruktionen Ofr s. 298 ff.)? 

Det som ibland kallas "interaktionens grammatik" (Mondada 
2000, jfr Schegloft m.ft. 1996 s. 40, Schegloff 1996 s. 99 ft.) ar inte 
alldeles samma sak som grammatiken i samtalsspraket. Nar det gal
ler det sistnamnda talar vi i termer som atminstone i huvudsak ar 
analoga med hur sprakstruktur brukar analyseras, !at vara att vi 
borde anlagga mer av ett process- an bara ett produktperspektiv. Det 
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ror sig da om begrepp som ord, ordklasser (substantiv, verb etc. men 
ocksa t.ex. diskurspartiklar, inkl. responspartiklar), fraser, satser, 
syntaktiska dependenser (bestamning, huvudled), satsscheman 
(initialfalt, mittfalt, slutfalt), och annat, relativt "traditionellt gram
matiskt" stoff som ofta kan formuleras i abstrakta och kontexti:iver
skridande term er. Mera konkreta ar grammatiska konstruktioner, 
dvs. sactana typer av syntaktiska konfigurationer av uttryck som jag 
diskuterat i den har uppsatsen. Till dessa hor olika typer av deklara
tiver, interrogativer, imperativer, konjunktiva och subjunktiva kon
tinuativa konstruktioner, etc. De kan ofta ges en uppenbar interak
tionell motivering, sarskilt om de har en tydlig "yttre syntax". Till 
den senare kategorin av konstruktioner - av sarskilt intresse fOr en 
dialogisk grammatik - har jag i det foregaende namnt bl.a. x-och-x, 
vadii+x och lucklamnande fragor. 66 

"Interaktionens grammatik" handlar (annu) mer om arkitekturen 
i de interaktionella sekvenserna, och om funktioner hos de inbad
dade kommunikativa handlingarna och projekten. Vi talar da ofta 
om sadant som foljer av att samtal organiseras i turer: processer och 
praktiker som har med turvaxling och turkonstruktion att gora. 
Den teoretiska vokabularen i denna typ av 11 grammatik" (och har 
anvander vi termen delvis metaforiskt) skulle omfatta sactana 
begrepp67 som tur, TKE, avslutningspunkt ("completion point"), 
enledade och flerledade turer, tillagg, utvidgning och fortsattning, 
gemensamt konstruerade yttranden och ifyllnader, Schegloffs 
(1996) zoner av 11 sarskild strukturell betydelse",68 respons, initiativ, 
responsiv anknytning, projektion, elliptiska och reaktiva yttran
den, replikering, repetition, reparation, parafras, yttrandepar 
("adjacency pair"), inskott ("insert"), fOrberedande sekvens ("pre-
sequence"), preferensstruktur, episod, narrativ, kommunikativt pro
jekt etc. Hur presuppositioner, implikationer och topikala forvant
ningar byggs upp over sekvenser69 kan ocksa raknas hit; en hel del 

66 Ytterligare andra responsiva konstruktioner (ekofragor, frageordsfragor med 
deklarativ ordfi:iljd) tas upp i Linell 2003a. 

67 Pa vissa punkter existerar knappast nagon enhetlig svensk terminologi. Manga 
av begreppen har har och i den fi:iregaende texten getts provisoriska svenska 
benamningar. 

68 Om "positions of structural import", dvs. "pre-possible completion" etc., se sar
skilt Steensig 2001. 

69 ]fr s. 263 ff. om utbrytningskonstruktionen. 
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av detta behandlas i andra grammatikmodeller under rubriken 
"informationsstruktur". 

Det forefaller rimligt att anta att gransen mellan de tva typerna av 
grammatik, samtalssprakets och interaktionens, ar delvis luddig. I 
manga fall ar det svart att entydigt placera ett begrepp i den ena 
eller andra domanen. Diskussionen om satsscheman och turkon
struktionsfaser (s. 297 ff.) illustrerar detta. Grammatiska konstruk
tioner med yttre syntax (s. 269) ligger narmare interaktionen an 
den abstrakta fras- och satsstrukturen. Att flersatsiga strukturer upp
visar olika integrationsgrader (jfr s. 310) kan ocksa tas som evidens 
fOr att grans en mellan satsgrammatik och "grammatiken" i interak
tionella sekvenser ar oklar. Man kanske darfOr kunde havda att man 
staller fel sorts fraga nar man vill hanfOra nagot till endast en av 
kategorierna. 

Med detta sagt blir det anda viktigt, tycker jag, att anta att over
ensstammelsen mellan sprakstruktur och interaktionsstruktur inte 
behover vara, och uppenbarligen inte ar, perfekt. I sjalva verket vore 
det dysfunktionellt om kommunikativa behov alltid maste under
ordna sig grammatiska rutiner och normer. Grammatiken ar "vul
nerable [to] the exigencies, potentialities, and architecture of social 
interaction" (Schegloff m.fl. 1996 s. 33). 

Emergens: Grammatiken viixer fram ur 
samtalspraktikerna 
For att kunna samtala maste sprakbrukarna utveckla och rutinisera 
monster for sina samtalspraktiker. Dessa monster, "grammatik" pa 
flera nivaer, ar i viss mening sekundara i fOrhallande till prakti
kerna. Hopper (1998 s. 156) sager: "Grammar [ ... ] is not the source 
of understanding and communication but a by-product of it. Gram
mar is, in other words, epiphenomenal." Darfor talar Hopper, i 
olika arbeten, om att (samtals)spraket har en "emergent" gramma
tik. 70 

70 Pa svensk batten har Anward & Lindblam (1999) utvecklat emergenstearetiska 
fOrklaringar av saval fanetiska sam grammatiska strukturer i tal. Jfr aven Anward 
2000a. 

© F6rfattarna och Studentlitteratur 303 



Per Line!! 

Den vanliga definitionen av emergens och emergenta fenomen ar 
att de ar strukturer som baseras pa en annan sorts strukturer utan 
att kunna reduceras till dessa. De emergenta strukturerna tillhor en 
annan niva an de fenomen som de emergerar ur. Att ords betydelse
potentialer kan forstas som emergerande ur sprakbrukarnas erfaren
heter av olika anvandningar har foreslagits och diskuterats av bl.a. 
Lahteenmaki (2001) och AIlwood (2003). Nar det galler grammatik, 
och begreppet emergent grammatik, talar Hopper (1998) om tva 
slags fOrhallanden. For det fOrsta att strukturen hos det enskilda ytt
randet inte ar fOrutbestamd utan emergerar: det finns inte forst en 
struktur hos ett avsett yttrande som sedan realiseras i performan
sen, utan snarare producerar talaren ett yttrande som i efterhand 
kan konstateras ha en grammatisk struktur. For det andra talar Hop
per om att grammatiken som vi anvander som resurs, emergerar, 
genom abstraktion och abduktion av upprepade och upprepbara 
monster, ur ackumulerade, tidigare erfarenheter. Denna emergens 
sker da i "traditionsdialogen" snarare an i "situationsdialogen", for 
att tala i de termer som jag anvande pa s. 238. Om man ser det fran 
den enskilda kommunikationssituationen, sa har de grammatiska 
konstruktionerna redan emergerat. 

Hopper sager att "[the] structure [of speech] is always deferred, 
always in a process but never arriving, and therefore emergent" 
(1998 s. 156). Emergensen innebar "continual movement toward 
structure, a postponement or deferral of structure", sa att struktur 
blir "an effect rather than a cause" (s. 157). "The structure is never 
fixed, never determined, but is constantly open and in flux" (s. 157). 
Hopper tycks har betona den situationella dimensionen, men 
sprakliga strukturer har - som nyss papekades - ocksa emergerat i 
traditionsdialogen genom praktikernas fOregaende livj de emergerar 
inte bara pa nytt dar-och-da, pa plats i de enskilda situationerna. 
Darfor sager Hopper ocksa att "[s]peakers borrow heavily from their 
previous experiences of communication in similar situations" 
(s. 157). "Grammar is, in this view, simply the name for certain cat
egories of observed repetitions in discourse, [ ... ] not a prerequisite 
for discourse" (s. 156). Men Hopper kommer inte med nagra mer 
specifika pastaenden och hypoteser, utan refererar bara allmant till 
Giddens (1984) strukturationsbegrepp och anvander term en sedi
mentering, som ar hamtad fran Schutz fenomenologi och Berger & 
Luckmanns (1967) sociala konstruktionism. Auer daremot sager att 
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den relativa upprepbarheten som utmarker yttranden och yttrande
typer ger upphov till "construction types as grammatical sedimen
tations of interactional structures" (1996a s. 297). Till detta ankny
ter Ono & Thompson (1995) och var teori om grammatiska 
konstruktioner. 

For egen del menar jag att man maste ta hansyn till bade situa
tionsdialogen och traditionsdialogen. Ett traditionellt satt att for
mulera det ar att sprakbeskrivningen maste beakta bade kommuni
kativa praktiker och sprakliga systemaspekter. Nar yttranden 
konfigureras, handlar det om ett omsesidigt beroende mellan, a ena 
sidan, situationella villkor och handlingar och, a andra sidan, en 
vav av sociokulturella kontinuiteter av varierande generalitet och 
overlevnadsformaga. En teori om spraklig praxis kan inte enbart 
handla om nagot som tillskrivs enskilda och tillfalliga yttranden i 
situerade kontexteri det ror sig ocksa, och framfor aUt, om monster 
som transcenderar situationer, som tillhor de situationsoverskri
dande praktikerna. Teorin handlar nodvandigtvis om bada aspek
terna, och bada ar dynamiskai de forra siktar standigt mot och leder 
fram till nya "accomplishments" i konkreta situationer, de senare ar 
trogfOrandetliga och relativt stabila. De situationsoverskridande 
praktikerna, som har nagon form av kontinuitet (Giddens 1984: 
"continuity of praxis") over langre tidsrymder, gor de enskilda sam
talen och deras sprakliga strukturer mojliga. Individerna ar med
lemmar i de gemenskaper som bar upp kulturerna och praktikerna, 
och dessa ar en nodvandig fOrutsattning for sprakanvandningen i 
nya situationer. Upprepning och ateranvandning fOrekommer pa 
bada planen (jfr Anward 2000a, b). 

De grammatiska konstruktionerna tillhor narmast det som jag 
kaUar situationsoverskridande praktiker. De uppstar inte ur intet i 
de enskilda situationerna (pa platsen, "in situ")i kunskapen om 
spraket har formats och tillagnats genom individens erfarenheter av 
tidigare situationer, och av tidigare generation er i den sociokultu
reUa historien. Den grammatiska kunskapen har "sedimenterats" 
(Berger & Luckmann 1967),71 samtidigt som den levande traditio
nen standigt maste atererovras och reproduceras, eventueUt modi-

71 lfr Auer (2005 s, 8) som framhaller att "the grammars of human languages pro
vide interlocutors with sedimentated (sic!) and shared ways of organizing pro
jection in interaction", 
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fieras, i nya situationer. Och samtidigt lever sociokulturella traditio
ner och praktiker, de "sega" strukturerna, naturligtvis bara i och 
genom de situationella anvandningarna: samhallets makro- och 
meso-strukturer existerar tack vare mikro-interaktionerna. 

Att formulera en praxislingvistik ar inget litet projekt, och jag gor 
givetvis inte ansprak pa att ens vara pa vag att lyckas med detta. 
Den sprakliga praxisen har visserligen utretts av en hel del sprak
filosofer, men den empiriska och teoretiska lingvistiken har av havd 
haft svart att fanga den. Dikotomier som system gentemot anvand
ning, struktur och tal, langue och parole (Saussure), competence och 
performance (Chomsky), makro-struktur och rnikro-genes, far praxi
sen att fOrsvinna eller fall a mellan stolarna. Enligt Saussure finns 
praktikerna snarast i system et (la langue) dar de tappar sin dynamik. 
Conversation Analysis (CA) skulle kunna tolkas (eller misstolkas) sa 
att praktikerna bara antas existera i de enskilda situerade interaktio
nerna, vilket i sa fall innebar att deras sociohistoriska natur gar for
lorad. Hos Chornsky har praxis, med dess sociokulturellt bestamda 
rutiner och norrner, ingen plats aIls. For Chomsky ligger sprakbru
ket helt utanfOr lingvistiken, som han definierar disciplineni det 
har inte med det "ime spraket" (jfr Platzack 1998), de biologiskt 
givna strukturerna, att gora. 

Vems grammatik: deltagarnas och/eller forskarnas? 
Vad talare och lyssnare orienterar sig ernot i situationen ar att 
skapa, ge och ta mening och att genom fOra kommunikativa pro
jekt, dvs. att planera, genom fOra och i efterhand eventuellt fOrklara 
de meningsbarande handlingar som de kan goras ansvariga for 
("accountability"), och det ar detta som definierar CA-forskarens 
deskription. (CA-forskare har i allmanhet haft forhallandevis lite att 
saga om grarnmatikens roll i de sprakliga praktikerna.) Men samta
lare astadkornmer sarntidigt sprakliga yttranden med grarnrnatisk 
och textuell struktur, aven om de endast fOrmar rikta perifer upp
rnarksamhet mot dessa aspekter av yttrandena. Grammatikfors
karna befinner sig i ett annat predikarnent an de vanliga sarntalsdel
tagarna. De kan inte noja sig med att rekonstruera deltagarnas 
mening utan maste ocksa abstrahera ut sprakstrukturella regelbun
denheter och darigenorn konstruera dem sorn vetenskapliga objekt. 
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Aven om man anHigger ett deltagarperspektiv och soker blottHigga 
en "levande" grammatik, sa ar grammatikbeskrivningen anda med 
nodvandighet i viss man en forskarens "akademiska" konstruktion. 

Orienterar sig talare (och lyssnare) faktiskt mot samtalssprakets 
sedimenterade strukturer nar de ar inbegripna i sjalva talandet och 
samtalandet? Nagra typer av evidens har anfOrts. En konstruktion 
som x-och-x tycks ha funktionen att projicera en kort argumenta
tion om huruvida uttrycket x, som tas ur den fOregaende diskursen, 
har inslag i sin lexikaliserade meningspotential som passar for de 
kommunikativa andamaI som ar aktuella dar-och-da i samtalet. 
SaIedes tycks konstruktionen repliera bade pa fOregaende tal (som 
den responderar pa) och pa en kunskap om sprakliga resurser (i 
detta fall en lexikalisk enhet med dess meningspotential) hos tala
ren. 

Nar det galler grammatiska konstruktioner, har en del forskare, 
enkannerligen Selting (1998b), pekat pa en mojlig tolkning av repa
rationer och strukturbyten (s. 296)i somliga reparationer tycks goras 
av normativa skal. Talaren reagerar ibland mot klumpiga eller avvi
kande strukturer som rakat uppkomma. 72 Han eller hon demonstre
rar darigenom en kunskap om och en orientering mot vissa prefere
rade strukturtyper. Talare reparerar sin a yttranden (sarskilt i sjalv
reparationer), nar de finner att de hamnat i en invecklad, klumpig 
konstruktion, och gor da en om start med en rakare konstruktion, 
ofta genom att vissa delar av TKE:n ersatts och andra ateranvands i 
reparationen. Aven lyssnare kan fOrstas initiera reparationer. Anda 
maste talarnas och lyssnarnas uppmarksamhet pa just grammatiken 
sagas vara av perifert slag. 

Men det kan finnas fIer typer av evidens fOr hur samtalsdeltagare 
i praxis arbetar med grammatiska enheter. Ett karaktaristiskt drag i 
samtal ar ateranvandningen av delar av andras och egna tidigare 
yttranden (s. 240 f.). Anward (2000a) papekar att studiet av vilka 
olika sorters enheter som ateranvands eller utelamnas ger evidens 
fOr hur man i praxis uppfattar yttrandenas uppbyggnad. (Ateran
vandningarna har ocksa, papekar Anward, betydelse for hur gram
matiken emergerar ur sprakbruket.) Pa liknande satt ger studiet av 
ifyllnader och tillagg i gemensamt producerade yttranden evidens 

72 Heritage (1995 s. 399): "Actors treat it [Le. a deviant case] as deviant and thereby 
reveal the norms normally attended to." 
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fOr hur tal are identifierar, ersatter och fyller i enheter i andra talares 
framvaxande yttranden (Bockgard 2004). 

Samtalet och skriftspraksgrammatiken 
Det har over tiden forts en ganska livlig diskussion huruvida sam
talssprak och skriftsprak i t.ex. svenska (t.ex. Teleman 1983) eller 
engelska (Leech 2000) har "olika" grammatik, eller bara olika vari
anter av "samma" grammatik. Som det problemet i allmanhet for
muleras, sa galler det huruvida den teoretiska vokabularen i gram
matiken (och da ar det fragan om samtalssprakets grammatik 
snarare an interaktionens arkitektur, jfr s. 301 ff.) ar (i stort sett) 
densamma fOr samtalssprak och skriftsprak. Som jag med exempel 
visat i det fOregaende, finns det atskilliga grammatiska fenomen 
som verkligen ar mer eller mindre (sam)tal(s)spraksegna. A andra 
sidan aterkommer satsens inre strukturer ofta oavsett medium, 
nagot som delvis kan forklaras med universella tendenser i sprak. 
Vidare ar samtalssprakets grammatik sjalvfallet inte opaverkad av 
skriften pa ett mer kulturspecifikt plan. T.o.m. barn som annu inte 
ar las- och skrivkunniga kan paverkas av skrift, och av vuxna, vars 
talsprak pa olika invecklade, indirekta ell er mer direkta, satt ar 
influerat av skriftsprak. 

De som havdar att talsprakets deskriptiva grammatik vasentligen 
ar densamma som skriftsprakets brukar understryka att satsen 
genomgaende ar den grundlaggande enheten i sprakets alIa mani
festationer. Men satsen har i grammatikhistorien haft konkurrens 
av meningen som grammatikens ell er atminstone syntaxens grund
enhet. Meningen har ju en etablerad plats i den vardagssprakliga 
vokabularen om sprak. Den mest handfasta definitionen ar den 
praktiska som aterfinns i normativ skriftsprakslara: meningar bestar 
av ord och ordsammanstallningar som avgransas av stOrre skilje
tecken. Darefter definierar man villkor pa vilka grammatiska struk
turer sactana segment bar eller far (resp. inte bar eller inte far) ha. Pa 
en vetenskapligt analytisk niva ar emellertid begreppet mening 
mycket oklart. Forsaken att precis era begreppet har i huvudsak 
gjorts i endera av tva riktningar, formellt eller funktionellt. 

Om vi borjar med det formella, sa blir det givetvis viktigt att skilja 
meningen (eng. "sentence"f3 fran satsen ("clause"). En sats ar i 
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prototypfallet en forbindelse mellan ett (grammatiskt) subjekt och 
ett verb med dess objekt och komplement (plus eventuella tilUiggs
bestamningar). Det ar uppenbart att satser ofta fOrekommer i sam
tal, sarskilt i turers karnfalt. Samtidigt ar det emellertid ocksa 
uppenbart att manga TKE:n och turer inte har satsform, utan sna
rare ar mer eller mindre fristaende fraser (eller enstaka ord). 

Man brukar anse att begreppet mening fOrutsatter en klar distink
tion mellan huvudsatser och bisatser. Huvudsatser ar sjalvstandiga 
(och kan darfor bilda egna meningar) men kan samordnas med var
andra till stOrre enheter. Bisatser ar underordnade andra satser. De 
kan inga i andra bisatser, vilket ger upphov till strukturer som kan 
beskrivas (Loman & JOrgensen 1971) i termer av olika grader av 
underordning. Vidare bygger distinktionen mellan huvudsats och 
bisats pa olika inre syntaktiska drag, t.ex. i svenskan skillnader i led
fOljden (SAG: fa-sats och af-sats). 

Vidare forestaller man sig traditionellt meningen som en formellt 
autonom enhet, som varken innehaller inledande bakatpekande 
element (den normativa skriftspraksgrammatiken ogillade lange att 
meningar inleds med och, men, sa att, etc., som ju trots detta ofta 
inleder samtalets TKE:n och turer) ell er framatpekande drag (den far 
inte vara syntaktiskt ofullstandig, vilket daremot ofta ar fallet med 
samtalets TKE:n och turer). Yttranden i samtal har ofta essentiella 
relationer bakat och framat. 

Meningen har en svag eller marginell position i tal- och samtals
sprak av bl.a. fOljande skal: 

1 Kommunikativa handlingar uttrycks ofta av andra typer av ytt
randen an formellt definierade meningar. I den man syntaktiska 
meningar kan identifieras i samtal, kan de aktuella enheterna -
pa ett battre och generellare satt - karaktariseras som satser. Ytt
randen produceras loka1t; meningen ar inte relevant fOr att fOr
klara exempelvis hur felsagningar uppstar (Linell 1983) ell er hur 
ifyllnader och annantillagg sker (Bockgard 2004). 

2 Syntaxen spelar inte sa stor roll som i skrift, utan maste konkur
rera (eller samverka) med prosodi och pragmatik. 

73 Termen "mening" anvands dock inte n6dvandigtvis pa exakt samma satt som 
engelskans "sentence". 
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3 Kontexter (av olika slag) bidrar starkt till att 11 meningsfragment 11 , 

definitionsmassigt "ofullstandiga meningar", fungerar som helt 
normala och naturliga TKE:n eller turer. Det finns manga syntak
tiskt inkoherenta konstruktioner, t.ex. s.k. strukturbrytande kon
struktioner (s. 293 f£.), som fungerar som normala samtalssprak
liga uttrycksresurser. 

4 Gransen mellan olika meningar, eller mellan meningar och 
meningskomponenter (bisatser, annex), ar ofta oklar. I samtals
sprak ar distinktionen mellan huvudsats och bisats delvis fly
tande, och det finns bara en underordningsgrad. 74 Att det i sam
talssprak and a kan finnas skillnader mellan huvudsatser och 
bisatser ("fa-satser och af-satser") implicerar inte att det finns 
meningar; det innebar bara att det finns olika kategorier av satser. 

Det finns alltsa skaI att pa formella grunder avvisa meningen som 
(sam)tal(s)spraIdig grundenhet. Vi kan i stallet yid behov tala om 
syntaktiska uttrycksenheter som bestar av en eller flera satser. Men 
meningen ges ocksa ofta en funktionell definition, och ar nog ide
historiskt narmast vad man idag skulle kalla en pragmatiskt definie
rad enhet. 75 Meningen har exempelvis definierats som uttrycket fOr 
en "fullstandig tanke", eller som en autonom och fullstandig tal
handling. 76 En "mening" ar alltsa nagot enhetligt som en talare kan 
"mena". Med denna grunddefinition behover en mening inte vara 

74 I ett processperspektiv (Line1l1990 s. 51, n. 10) ar underordning en grammatisk 
konstruktionsmetod som tillampas lokalt ("it deals with single transitions at a 
time", Sacks m.f!. 1974 s. 725) (inom ramen fOr ett "local management system", 
ibid.). Givetvis kan denna metod tillampas f!era ganger inom en tur (eller over 
turgranser, jfr s. 291) sa att produkterna kommer att innehalla komplexa struk
turer av typen "bisatser inuti bisatser inuti ... ", t.ex. att-satser av f!era underord
ningsgrader (enligt t.ex. Loman & Jorgensen 1971). Pa denna punkt raknar den 
skriftspraksorienterade makrosyntagmanalysen (Loman & J6rgensen 1971) med 
t.ex. att-satser av andra, tredje och fjarde underordningsgraden. Loman & Jor
gensen, liksom Lofstrom (1989), gor en skriftorienterad analys av den resulte
rande produkten utan att egentligen beakta processen i samtalet. 

75 AdolfNoreen (1904) menade exempelvis att meningen tillhorde betydelselaran, 
men satsen formlaran (Haapamaki 2002 s. 297). 

76 SAG (I s. 197) definierar meningen som "den stOrsta icke-underordnade syntak
tiskt sammanhallna textenheten. Meningen ar samtidigt det prototypiska 
uttrycket fOr en sjalvstandig sprakhandling." Men SAG (IV s. 3) framhiiller ocksa 
att "[5 ]atsen kan sagas vara grammatikens S[lltpllnkti den stOrsta och kommunika
tivt viktigaste strukturen som kan konstrueras med grammatiska regler" (mina 
kursiveringar/PL). 
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formellt fullstandig; det finns da, t.ex. enligt SAG, "icke-satsfor
made meningar". Men ocksa detta funktionella satt att motivera 
meningen ar ohallbart. Karaktaristiken "uttryck fOr en fullstandig 
tanke" ar faktiskt nonsens; tankar brukar inga i tankegangar med 
ofta flera eller manga led. Vidare har talhandlingar inte den auto
noma status som traditionellt forutsatts. Snarare ingar yttranden i 
kommunikativa projekt, som ofta involverar flera samtalsdeltagare 
och formellt omfattar mer an enstaka satser eller meningar. Att 
stalla en fraga ar exempelvis inte samma sak som att formulera en 
interrogativ mening (Linell m.fl. 2003). 

Sammanfattningsvis kan vi saga att det som fOrefaller vara, och 
darfor brukar anfOras som, evidens fOr meningar i (sam)tal i sjalva 
verket snarare ar evidens for satser. 77 I den man som (strukturer som 
syntaktiskt liknar prototypiska skriftsprakliga) meningar, snarare an 
enbart satser och flersatsiga strukturer, faktiskt ar skilda och tydligt 
manifesta i (sam)tal(s)sprak kan det ofta antas vara en effekt av 
skriftspraksinflytande. De grammatikbocker, som argumenterar fOr 
meningen, bar pa ett arv att fungera som ett hjalpmedel nar det gal
ler att normativt reglera skrivandets praktik. Den syntaktiska 
meningen ar en skriftspraklig artefakt. 78 

I den man fragan om samma eller olika sprak i samtal och i skrift 
hanger samman med satsers och meningars roll i grammatiken kan 
man kanske darfOr gora foljande generalisering. De som inte gor en 
klar distinktion mellan mening ("sentence") och sats ("clause"), 
utan betonar att meningar ofta utgors av (huvud)satser och att 
meningen kan ses som ett slags utvidgad sats, tenderar att tal a om 
samma grammatik. De som betonar skillnaden mellan mening och 
sats tenderar daremot att tala om olika grammatiker. SAG haller fast 
yid meningen, varvid man blandar formella och funktionella krite
rier. Denna hallning motiveras ytterst, tror jag, av en overtygelse 
om att skriven och talad svenska i grunden har samma grammatik, 
och kanske dessutom av en implicit stravan att atminstone fOre
skriva en sMan gemensam grammatik. En annan installning skulle 
vara att saga att meningar (huvudsakligen i skrift) och makrosyn-

77 Att det fOrhaller sig sa ar numera en majoritetsuppfattning inom lingvistiken. Sa 
skilda teoretiker som Saussure, Halliday, den sene Chomsky och konstruktions
grammatiker menar detta. 

78 Se Linell 2005 om skriftspraksperspektivet i spriikvetenskapen. 
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tagmer, TKE:n, yttranden och turer (i samtal) inte tillhor grammati
kens karna utan hor hemma mera pa textplanet. Satsen, daremot, 
fOrblir da ett huvudbegrepp i grammatiken, och har en uppenbar 
roll i samtalsspraIz, sarskilt i karnfaltet av TKE:n och turer. I den 
man satser finns overallt, kan detta bli till ett argument for en 
gem ens am underliggande grammatik (som i exempelvis neochom
skyansk lingvistik). 

Praxislingvistik och dialogisk grammatik 
Pa fragan om samtals- och skriftspraIz har "samma" grammatik har 
jag tentativt svarat: det beror pa vad man fokuserar pa. Nu ska jag 
aktualisera ett annat fragekomplex, namligen grammatikens meta
teori: vad handlar det om nar man vill finna en fOrklarande teori om 
samtalsspraket och dess grammatiska uppbyggnad? 'Det forefaller 
mig uppenbart att den metateori som behovs fOr en dialogisk (ell er 
interaktionell) grammatik maste utga fran antaganden om sprak 
och kommunikation som avviker kraftigt, och med ratta, fran vad 
som ar gangse i traditionell och generativ lingvistik. De senare faller 
inom den monologistiska idetraditionen (s. 233). 

Inom lingvistiken har man i allmanhet utgatt fran dekontextua
liserade sprakliga strukturer och de lingvistiska experternas intuitio
ner om dessa som data. En dialogisk ell er interaktionell grammatik 
maste daremot utga fran empiriskt foreliggande samtalsdata (det 
som Steensig (2001) en smula provokativt har kallat"sprak i verk
ligheten"), och kommer darfOr med nodvandighet att inta en kri
tisk haIlning till den lingvistiska traditionen. 

Det ar inte ett trivialt forhallande om vi hamtar vara spraIdiga 
data fran ett talat snarare an ett skrivet medium. Snarare innebar 
insikten att tal och samtal ar fOrkroppsligade och sociokulturellt 
inbaddade sprakliga verksamheter att teorin om grammatiken 
maste bli fundamentalt annorlunda, an om vi utgar fran att vi ana
lyserar redigerade skriftliga (och i viss bemarkelse statiska) produk
ter eller om vi bygger en idealiserad grammatik pa lingvisternas 
intuition (och dess dolda, skriftspraksfiltrerade normer) eller om vi 
forestaller oss att grammatiken handlar om neurofysiologiskt base
rade processer i huvudet pa sprakbrukaren. 
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Aven om vi inte kan saga hur den sedimenterade grammatiken 
fOr samtalsspraket ser ut i detalj, borde vi kunna utga fran fOljande 
punkter utOver vad som redan sagts. 

a) Dynamik och mobiliteti grammatiken och yttrandenas form 
och innehaIl farhandlas, rekonstrueras eIler bekraftas bade i den 
sociokultureIla dimensionen och i situationens mikrogenes. 
Grammatiken maste ses som villkor pa dynamiska konstruk
tionsprocesser, inte (enbart) som statiska och fixerade strukturer. 
Detta komplicerar grammatikbeskrivningen satillvida att vi 
knappast kan anta att grammatiken har klara granser. 

b) Resurser fOr kommunikativa projekti sprakliga konstruktioner 
kommer till anvandning inom kommunikativa projekt pa olika 
nivaeri dessa projekt hakar i varandra och ing,'u i stOrre projekt 
som ar under standig utveckling (LineIl 1998, kap. 11). Yttran
dena ar ocksa gjorda far att haka i fOregaende yttranden och 
konstrueras sa att nya yttranden i sin tur kan hakas pa i kedjan, 
eIler passas in i varandra som pusselbitar (s. 275). 

Snarare an propositioner och predikationer ar det som omger 
och organiserar grammatiken handlingar och verksamheter. Vi 
anvander sprakliga handlingar fOr att aktivt ingripa i varlden, 
aven om dessa ingripanden ibland endast gaIler till synes obe
tydliga fOrandringar i den aktueIla mikro-situationen. 

c) De sprakliga resursernas betydelsesida maste beskrivas som 
potentialer, nagot som Wilhelm von Humboldt ville fanga med 
sin term energeia. Vad betraffar de lexikaliska enheternas bety
delser kan vi fOrestaIla oss dem som dynamiska meningspotenti
aler (AIlwood 2003, LineIl & Noren 2005). Pa liknande satt 
kunde vi tala om att grammatiska konstruktioner har funktio
neIla potentialer (Wide 2002,2003, LineIl2003b). Ord och kom
plexa uttryck har inte helt fasta sprakliga betydelser som aIltid ar 
aktueIla. I staIlet ger potentialerna tillsammans med andra 
sprakliga och kontextuella faktorer upphov till skilda ("kon
beta") aktualiserade situationeIla tolkningar ("anvandningsbe
tydelser") i specifika situationer. Olika kontexter antas exploa
tera skilda delar av ordets eIler konstruktionens meningspoten
tial. 

d) Metoder ell er procedureri ofta ar det fruktbart att betrakta den 
grammatiska konstruktionen som en metod, snarare an enbart 
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som en struktur. Den grammatiska konstruktionen ar saledes 
samtidigt en metod att sprakligt konstruera ett yttrande och en 
metod att lOsa ett lokalt kommunikativt problem (s. 274). 

e) Lokal organisation; bade fOr yttranden och deras konstruktions
typer och for sociala sprak (genrer), galler, pa olika nivaer, att de 
organiseras lokalt. Grammatiken ar darfor mindre systematisk 
och integrerad an enligt strukturalistiska och generativa teorier, 
som ofta sokt efter de maximalt generella reglerna. Gramma
tiken ar med all sannolikhet mer redundant; "language is much 
less grammatical, i.e. less general, than theoretical syntacticians 
would suggest" (Hopper 1998 s. 159). Grammatiska enheter ar 
mindre (ord, fraser, satser), och kan kombineras pa ett friare satt, 
an vad lingvister i allmanhet velat tro. 

f) Det kan finnas spanningar och konkurrens mellan olika tenden
ser och konstruktionsmetoder. Grammatiken maste ibland s.a.s. 
konkurrera med kommunikativa behov som kan krava avsteg 
fran de prototypiska monstren. Dynamiken och mobiliteten gor 
ocksa att det inte finns nagon anledning att postulera att gram
matiken bestar av en uppraknelig mangd fixerade konstruktio
ner. Vi har ofta suddiga granser (punkt (a) ovan). 

g) Manga av de ovanstaende punkterna understryker kontexternas 
betydelse fOr sprakliga fenomen. Kontexter ar inte nagot som 
bara undantagsvis maste tas med i beskrivningen; de ar systema
tiskt essentiella. Kontexterna som de enskilda yttrandena, 
TKE:na och turerna ar forbundna med, gall er t.ex. relationer till 
foregaende och mojliga f61jande yttranden (responsiva och pro
jektiva relationer), relationer till overordnade verksamheter och 
verksamhetstyper (verksamhetsanknytning), och relationer till 
den andres yttranden och handlingar (jfr samkonstruktion och 
samforfattande s. 238 ff.). 

Sammantagna implicerar dessa punkter en syn pa vad som konsti
tuerar en fOrklaring i grammatiken som skiljer sig fran den traditio
nella lingvistikens. Forklaringar av grammatiska strukturer maste 
goras i termer av anpassningar till dialogiska processer, inte i termer 
av sadant som konstituentstrukturer ("trad"), kategorier eller sar
drag hos grammatiska noder, eller flyttningar inom och harled
ningar av sadana strukturer. Sadana strukturella beskrivningar kan-
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ske ar nodvandiga, men de ger inte (mer an svaga) fOrklaringar. 
Snarare hor dessa strukturer till det som maste fOrklaras. 

I stallet fOr fOreskrivande antingen-eller-regler bor beskrivningen 
av samtalsbeteendet tala om en flexibel orientering mot bl.a. struk
turella monster inom ramen fOr situerade sociala praktiker. I varje 
fall ar regler inte kausalt verkande, mentala mekanismer i huvudet 
pa talaren. 79 De ar inte heller nagot slags abstrusa djupstrukturer, 
utan sociokulturella monster som hor hemma i ett granssnitt mel
lan individerna och kulturen. De hanfor sig till monster i "yt"-bete
endet, monster till vilka talare och lyssnare orienterar sig i sitt bete
ende. Vi bor darfor betrakta begrepp som "ime grammatik" och 
"osynlig syntax" (Platzack 1998 s. 63) i modern generativ gramma
tik med stor skepsis. Att det pagar neurofysiologiska processer i och 
bakom talandet kan naturligtvis inte betvivlas, men det ar ett kate
gorimisstag att forestalla sig sprakliga monster och regler som 
sadana processer.80 

For Chomsky ar den individuella talarens neurofysiologiska pro
cesser det primara i sprakteorin, och de sociala beteendena och 
handlingarna ar perifera, kanske inte ens "lingvistiskt intressanta". 
Nar vi rekontextualiserar problematiken in i ett dialogiskt och soci
alt-interaktionellt ramverk, in i en teori fOr spraklig praxis, kommer 
det omvanda att galla. Med andra ord, prioriteterna kastas om nar 
vi gar fran chomskyansk mentalism till sociokulturellt fOrankrad 
dialogism. 

79 Att grammatiken, atminstone hos det "ime spraket", ytterst handlar om hjar
nans funktion ar en tes som Noam Chomsky under arens lopp framfOrt med 
varierande avertygelse och konsekvens. Pa senare ar tycks han snarast ha blivit 
tydligare pa denna punkt. T.ex. Chomsky (1988 s. 7): "[ ... ] when we speak of the 
mind, we are speaking at some level of abstraction of yet unknown physical 
mechanisms of the brain." Jfr ocksa introducerande backer som Smith 1999 och 
Pinker 1994. Aven SAG torgfOr (dock mest i fOrbigaende, jfr SAG I s. 16) den vil
seledande iden att den "riktiga" grammatiken finns i huvudet pa talaren. 

80 "To think that rules [in speakers' 'competence'] await discovery by linguistic 
theorists is to confuse the appropriate form of explanation of normative phe
nomena with forms of explanation appropriate only to the physical sciences." 
(Baker & Hacker 1984 s. 334). 
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Transkriptionsnyckel 
Nedanstaende teckenforklaring tacker allt vasentligt i transkriptionerna. Det har 
inte varit mojligt att gora utskrifterna alldeles enhetliga, bl.a. eftersom de pre
senterade analyserna kraver olika detaljeringsgrad. Samma foreteelse tecknas i 
ett par fall pa olika satt. Bada varianterna upptas da i nyckeln. I nagra kapitel 
fOrekommer nagon unik konvention; denna fOrklaras da i respektive kapitel. 

mgn 

MEN 

+men+ 
°men° 

>men< 

<men> 

*men* 

h/hh 
.h/.hh 
(mt) (pt) 

.ja 
ja:a 

#men# 

[ 

1 
[[ 

I I 
(.) 

(1,5/1.5) 

(men) 

(Erik) 

( ) 

(xxx) 

«skratt» 

### 

L 
i 
-l-
limen" 

men 

(---) 

emfas (vanligen markt pa vokal i betonad stavelse) 

tal med hog volym 

starkare tal an i omgivande tal 

tystare tal an i omgivande tal 
snabbare tal an i omgivande tal 

langsammare tal an i omgivande tal 

tal med skratt i rasten 

utandning (kortare/Hingre) 
inandning (kortare/langre) 

smackande ljud 

ordet sags pa inandning 

legatouttal 
knarrig rast 

averlappning inleds 

averlappning slutar 

samtidigt inledda yttranden 

repliker hakas pa varandra utan harqar pausl repliken fortsatter pa en annan rad 
platsligt avbrotteller stamning 

fOrlangt ljud 

kortare paus 

langre paus 

en mikropaus = en paus under 0,2 sek. 

en paus uttryckt i sekunder 
transkriptionen ar osaker 

talarens identitet ar osaker 

oharbart 

ej uppfattbart 
transkriberarens kommentarer 

applader 

fallande ton 

fortsattningston 

listintonation 

stigande ton 
svagt stigande ton 

tydligt stigande ton 

tydligt fallande ton 

tal med fOrstalld rast, dvs. det sagda presenteras som citat fran niigon annan fran 
ett annat tillfalle 

i analysen fokuserad spraklig fOreteelse (fetstil) 

utelamnad del av ett yttrande 




