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FÖRORD 

Tanken alt socialt arbete kan beskrivas som händelser i språket har 
varit drivfjädern i detta arbete. 1 föreliggande studie analyserar jag 
samtal mellan socialarbetare och klienter på socialbyrån. Arbe1et har 
syftat till a11 undersöka hur mötet gestallas dialogiskt inom so
cialtjänsten. I lur ser del interaktiva styrkeförhållandet ut mellan 
parterna? Vad talar man om och hur perspektiverar man det man 
talar om i dia logen? Denna fo rskningsuppgif1 fordrar en omsorgsfull 
analys av del språk liga mötet mellan den enski lcla individen och 
myndigheten. Denna uppgift har för min del kunnat genomföras tack 
vare mitt samarbete med Tema Kommunikation i Linköping. Genom 
det generösa mottagande jag fåu på Tema K - och då spcciel It från 
deltagarna i seminariet för "samtalskulturer" - har min forsknings
arbete utvecklats, berikats och ständigt förts framåt. Ett ston TACK! 

Ell uppriktig1 och varmt tack vill jag rikta till min handledare Per 
Lincll. Genom sina genuina kunskaper. s itt engagemang i mi11 
avhandlingsarbete, och med sin kons1ruktiva kritik har han lotsat 
fram min studie till en avhandling. Jag har också mycket uppskattat 
den humoristiska och kreativa atmosfär som har har präglat våra 
handledningsmöten. Jag vill ock. å framföra eu tack till Per för den 
språkliga granskningen av texten. Jag. vill ge Britt-Marie öberg eu 
varml tad, för all hon lagt ner mycken tid och möda på att 
medbedöma mina kodningar av socialbyråsamtalen. Ett 'arm1 tack. 
även till Lotta Strand och Inger Bure som med rasande fart har 
omvandlat mitt manus till en bok. 

Ett tack till L.C. Hyden som möjliggjorc studien genom au ställa 
samtalsdata från FoU-byrån till förfogande. Eu tack till 13irgitta 
Qvarsell som har geu mig sitt stöd i min forskning under årens lopp. 
Forskarseminarict på Barnbyn Skå har med jämna mellanrum 1agit 
upp upp och behandlat olika kapitel i min avhand ling. Tack!. E11 
särski lt tack vill jag rikta till Sven Hessle som har lföa och kommit 
med många förslag till förhiittringar i milt manus. E11 tack ti ll Noclla 
Bickham som har fört över min sammanfattning ti ll engelsk tex1. Ett 
tack 1ill Maine Älgckrans som har korrekturläst oli\..a kapitel i mi11 
manus. Till sist är det på sin plats att rikta ell innerligt tac\.. till min 
familj Siv. Daniel. Mauias och Cecilia. som stått ut med mig och mi11 
skrivande i hemmet. 

Min samtaf\studie har huvudsakligen finasierats av Ddega1ionen 
för Socia l Forskning i projektet "Om relationen socialarbetare/klient 
som ett mo1c i '>pråket " (8 87/99: I) . Jag har oc\..<,å erhållit 
ekonomiskt Möd från Tema Kommunikation och frfo FoU-byrån. 
S1ocl..holms socialforvallning. Bambyn Skå har stöll mig under två år 
med skrivticl. Avhandlingen har arbe1ats fram vid Tema Kommunil-a-



t ion i Linköping, men kommer att läggas fram vid Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet, eftersom jag är inskriven som 
doktorand vid denna institution. 

Bambyn Skå december 1992. 

Erik Fredin. 



KAPITEL I 

I LEDNI G 

1.1 Bakgrund, syfte oc h forskningsuppgift 

En 1><1k är obes1ridlig i social! arbete och det är att i mötet mellan 
soc ialarbe1are och klient pågår det olika slag av samtal , som i 
någon mening, beroende på problemets-natur, syftar till a ll bistå eller 
hjä lpa kl ienten. Samtal med den hjälpsökande inom socialtjänsten i 
något ~h.t:dt: av 1-onlah.ten är etc vi llkor för att klienten ska ll erhålla 
bistånd eller hjälp; om decra villkor inte uppfylldes, skulle socialt 
arbete goras närmast omöjligt. Men i det konkreta klientarbetet är 
detta vi I I kor - trots dess status av nödvändighet - i en rad hänseenden 
mer eller mindre "osynligt" rör de inblandade parterna. Det är som 
om talandet i mötet med klienten ta för givet i sådan grad att dc1 
förblir genom. J..inligt (1ramparent) i det socia la arbetet. De 
saml<tlandc är, 11om Wittgenstein säger. oförmögna all 
uppmärJ.. samma något därför au de alltid har det framför ögonen. 

Genom att betrak1a språket inte bara som eu redskap utan som e11 
nödvändig1 villkor för an uppnå verksamhetens syfte, erhå ller man 
inte bara värdefull utan också oumbärlig information om mötet 
mellan socialarbetare och klient. Denna samtal relation är fortfarande 
i det närma. te outforskad. Framförallt gäller detta det disksursiva 
utformandet av parternas delaktighet i mötet. Mot denna bakgrund 
vill jag i denna studie närmare undersöka inte bara språket som en 
outfori-.kad domiin inom det sociala arbetec, utan också språket som en 
av det socia la arbetets grundHiggande förutsättning. 

Mi11 s;:ftc med all s1udern språket i det sociala arbetet är tvåfaldigt.: 
(i) all på basi~ av empiri ska data (samtalsdata) undersöka hur mötet 
socialnrbetare-k lien1 gestaltas i ljuset av modem dialogteori , dvs hur 
spec ifika dialogkaraktiiristika hos samta let belyser det situationella 
förh1\l la11de1 me ll an pa11cma. och (ii) an på basis av samma empi riska 
data generera kunskap om institutionaliserade samtal och då speciel lt 
diskursen i det sociala arbete1 och därigenom argumentera för all det 
soc iala arbcret i-.om sådant ti 11 stor del konstirueras språkligt i mötet 
mellan ~ocialarhe1are och kliem. 

Den amerikamke socio logen W.l. Thomal> ( 1926) har formu lerat 
eu berömt teorem: "M en dcji11e .\ifllmions as real, and they are real in 
tlieir rn11.\eq11c:ncc:s''. De11 a 1eorem fångar i koncentrerad form vad 
som för.,igg.1\r i del sociala arbete! som samtal på socialbyrån. 1 de11a 



i1tgiircbinrik.tade samtal (e11 exempel på 'i nstitutionell di. kurs', Agar, 
1985) definierar och konstruerar parterna innehållet i det sociala 
arbetet, genom all ge "röst" åt olika beskrivningar, redogörelser och 
uppfa11ningar, som på o lika siill kommer all gestalta de svårigheter 
och bekymmer klienten brotca'> med. Att ge "röst" åt detta är att 
språkligt konfigurera en social realitet, som i sina konsekvenser blir 
"verkli g" om parterna definierar och är "överens" om hur klientens 
problem skall åtgärdas. 

Jag vill således på. tå an det inte i första hand är genom språket 
utan " i språket" som det socia la arbetet äger rum. Detta betyder 
inte bara att man pratar i det soc iala arbetet. Det är ju trivialt .. Att 
clc11a arbete händer i språket betyder mera, nämligen att det inte kan 
betraktas som något språkneutralt "fenomen" såsom utredning, 
förslag till åtgärd. behandling. Mödsamta l, förebyggande arbete, osv, 
utan det sociala arbetet konl'igu re ras innehållsligt "inom språket" i 
olika s tag av :-ipråk.liga möten. Dl:1111a kunfiguratiun låter oss förstå an 
i det språkliga mötet mellan socialarbetare och klient konstrueras -
på gott och ont - en socia l realitet som blir "verklig" i samma 
ögonblick som panema omfa11ar varandras • ymbolvärld och handlar 
i enlighet med den. I det sociala arbetet som socialbyråsamtal rör s ig 
parterna således inom en social realitet som väsentligen är språkligt 
medierad. 

För an förverkliga mitr tvåfaldiga syfte blir min forskningsuppgift 
tcorl'fi.\/.:.. llll' IOdologis/.:. och empiris/.:.. Detta innebär, på del teoretiska 
planet. en clbkussion om di a log ism (Bakhtin ,1986; Markova & 
f.oppa. 1990: Linell & Markova. 1992) som kunskapsteoretisk 
u1gångspunkt. dvs hur interaktionen, sp råk , tänkande och 
kommunikation mellan individer lir fundamentalt dialogiska till s in 
natur. På del metodologiska planet handlar uppgiften om 
int eg ration av teori och metod. vilket i miu fall innebär en 
1 illiimpning av del dia logiska kodningssystem som IR-ana lyse n 
( Linell & Gustavsson. 1987) utgör. 

Empirisk t Ur min uppgift all i 1re vimla aspek ter analysera och ka
ra"t;iriscra samtalet i socialt arbete. För del första är det fråga om au 
få grepp om mötets soc ia la deltagarst ruktur , dvs hu r dialogen 
mellan socialarbetare och klient interaktivt gestaltas i termer av 
dynamik. dominan s och ko he rens. För det andra rör det sig om 
en ii mncsmäss ig analys: diskursen studeras med avseende på olika 
ämnen. och pi\ öve r gfrnga r mellan ämnen. För det tredje kommer 
jag all expandera analysen 1ill att omfat1a per pektivet i dialogen. 
Man kan knappasr siiga n1\go1 till någon annan på ett perspektivlöst 
-.:1tt. utan varje yttrande. replik. osv <>om uttalar sig om ett ämne 
k.ommcr au belysa Umnet från en viss utgångspunkt. Med underlag i 
in terak.tions- och limnesanalysen kan jag således u1forska vilka(et) 

., 



perspektiv !.Om dominerar i olika sekvenser eller clic.;k.ur!le11 ),Qm 
helhet. 

I fö rlängningen av perspektivanalysen näm1ar jag mig frågan om 
hur den språkliga inreraktionen är relaterad till institutionens 
resurser, dvs om hur diskursiv dominans h~inger ihop med socia l 
makt i åtgärdsinriktade samtal. Makt i dessa samtal kommer till 
uuryck i olika "röster", t ex den "byrAkratiska rösrcn" reprc),enrerad 
av socialarbetaren och "vardagslivs-rösten" som iir klientens. 
Begreppet "röM" som metafor inrymmer del pcrc.;pektiv talaren 
"anlägger" eller "talar i", elen världsbild och viirclcringar som <ir 
implicita i o lika kommunikativa bidrag i samtalet på socialbyrån. 

1. 2 Tidigare forskning om samta l i socialt a rhctc 

Samtalet i !locia lt arbete har främst uppmärkc.;ammau. inom 
(övervägande) normalivt inriktade redogörelser, fr a inom Umnct 
"metoder i socialt arbete". Termen samtalsmetodik iir ett uttryck för 
detta. Samtalet mellan socialarbewren och kliemema har diirvid i 
sron sell betraktat!-. som ett medel, ett verktyg i klientarbetet. 
Sammantaget har detta inneburit au lilleraturen i ämnet (Zim. en 
1978, Lenneer-Axebon et al 1982, Perlman, 1962. Ekholm & 
Fransson 1989, m fl.) väsentligen är inriklad på au i modelltermer 
beskriva hur det "goda" samtalet skall utformas. Dessa läroböcker 
har sin teoretiska förankring i rerapeutisk liueratur. kommunik.a 
tionstcori men iiven inom imervjumetodik. Läroböckerna bygger 
förvånansvärt lite på empiriska data från verkliga mötet mellan 
socialabetare och klient i det i>Ociala arbetet. Unclamag finne, 1 ex 
Börjeson ( 1977), Sunesson ( 1981 ), Ranger ( 1986), I less le ( 1991 ). I 
en mening år frånvaron av empiri vad gäller samtal i socialt arbete 
eller samtal på . ocialbyrån förståelig, eftersom del iir först på senare 
tid som man generell t seu har kommit alt uppmärhamma de 
institut ionaliserade samtal som sådana. (t ex Agar: 1985. Line ll , 
1989, 1990; Nordberg, 1988: Jönsson, 1988: Erickson & Shu 111 1982. 
m fl). 

Under senare delen av 80-talet har dock intresset för rorskni1rn. om 
relationen mellan socialarbetare/klient ökal. Detta tema har ocbå 
prioriterats av Delegationen för Social For:.kning ( 1987). "Det goda 
mötet" set ex (Börjel.on & Mether, 1989); "Eti!.. -Kompetens", 
(Socialstyrelc,cn, dsf, 1990). I boken "Etik och i..ocialtj:inst" 
(Pe11erson. (red), 1990) belyses en rad eti!lka problem i..om är 
involverad i socialt arbete. l SoS-rappon (socialstyrelsen!. sk.rifter) 
1990:27. talar man om spliuringen mellan olika :t< .. pck.tcr ... om iir 
inrymda i :..ocialt arbete, t e>. makt - service. möta miinni,k.or -
administ rera problem. generalist - specialist osv. I avhandlingen 
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"Organisationens mänskliga insida" (Larsson & Moren, 1988) hävdar 
författarna a11 inom byråkratin på en socialbyrån tillåts soc ial
arbetarna ··au avgränsa sig bon från en personlig re lation till 
klienten". 

edan skall jag peka på några studier som explicit har behandlat 
mötet mellan socialarbetare och klient på socialbyrån. Ett klassiskt 
arbete Ur intervjuscudien "The client speaks. Working class impres
sions of casework" (Mayer & Timms, 1970), som pekar på att 
parterna delvis ser på problemen på olika sätt; klienten vil l ha en 
snabb lösning, socialarbetaren ser också till bakgrund och orsaker. I 
studien "Er det bare meg som roter sånn?" (Ranger, 1986) behandlar 
författarinnan sju samtal, som har undersökts via deltagande 
obse rvation. Olika faser i mötet registreras och typ iska drag för 
samtalen identifieras, t ex rutinmässig och do ld kategorisering, 
ignorer ing, spccificering - förhör, osv. Mötet. me llan parterna 
analyseras också i termer av klienr- vs förvaltningsorientering. 

1-1 ydcn ( 1987, 1988) talar inte om socialbyrån som en organi sation 
som utövar makt över sina klienter, utan menar au det snarare blir 
fd\ga om en slags ':Yanmakr" i relationen socialarbetare - klient, och 
all denna vanmakt är av ömsesidig natur. Vidare, menar han, att det 
nära mellanmänskliga engagemanget i relationen har gått förlorat 
som en följd av professionalisering; förtrogenhetskunskap baserad på 
personlig erfarenheL har ersans med metoder och vetenskap. 

I studien "Från personligt problem till administrativt beslut" 
(Cedersund, 1992) utforskar författaren ingående socialbidragshand
l~iggning som process från klie111ens första kontakt med byrån till 
beslutet. Della sker efter två linjer: en som utgår från organisations
teori med begreppet "street-level bureaucracy" som ett grund
bcgrepp, en linje som använder samtalsanalys för au utforska hand
läggningen. Genom att förena dessa två beskrivningar ges en analys 
av klientens olika kontakter som visar hur hans t ller hennes problem 
transfo rmeras administrativt till definierade ärenden. I stud ien 
"13 ureaucratic discourse, conversational space and the concept of 
voice" (Cedersu nd & Säljö, 1992) analysera r fö rfattarna 
telefoninteraktion mellan en bamomsorgsföm1edlare och en förä lder. 
Författarna tar upp rösrbcgreppet med anknytning till bl a Mishler 
( 1984) och pekar på en fundamenta l distinktion me llan "the voice of 
thc lifeworld" och "the burcaucratic voice", vilka väsentl igen hänför 
sig till ski lda sociala reali1e1er och rationalitcter. 

I ett avhandlingsmanus (1992) berör Kullberg bl a hur de man liga 
och kvinnliga könsrollerna reproduceras i besökssamta l på 
socialbyrån. Delta görs med utgångspunkt från hur äm nena 
förvlirsarbete och familj behandlas. Föreställningar om såväl de 
bidragssökande personerna som deras genusroller har betydelse för 
hur samtalen förlöper och vilka beslut som fattas. Ingen av de 
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ovannämda har dock sy tematiskt och i detalj analyserat det sprtiklii:a 
<1rbe1e1 på socialbyrån. 

1.3 Av ha ndlingens uppläggning 

I det följande kapitlet (2) behandlar jag samtalstyper, datainsamling 
och korpusbeskrivning. I kapite l lll ge r jag den teoreti ska 
bakgrunden som har foku s på dynamiken hos den s prå kliga 
int e rakt io n e n mellan samtalsparterna. Med re fe rens till 
dia logteorin (Bak htin ), språkspe lsana lys (Wiu ge ns1e in), 
ctnometodologi (Heritage), språkpsykologi (Rommetveit) m m söker 
jag teoreti sk förankra mina analyser av samta l i socialt arbete. 
I kapitel IV behandlar jag initiativ-respons-analysen (IR-anal ys) som 
ide och metocl. Jag gör detta genom att beskri va, exempli fiera och 
kommentera ana lysmodellen tillämpad på ett autentiskt samtal ur mitt 
material. Dessutom tar jag fram olika slag av dialogkarakniris1ika 
som är baserade på I R-analys i syfte att illustrera användbarheten hos 
metoden. 1 kapitel V presenterar jag empirin bestående av 2 1 samtal 
med c:a 5.150 repliker. Samtalen, interaktionsstruktur ana lysera!'. 
med hjälp av olika IR-måtl. Olika samtalstyper definiera!'. bl a via 
dimensionerna symmetri/asymmetri vs kooperativ/ kompetitiv. 

Kapitel VI rör den ämnesmässiga analysen och hur vi i studiet av 
övergångar mellan ämnen kan strukturera dialogerna innehållsligt. I 
kapitlet för, öker jag relatera styrkeförhållandet i dialogen (en ligt !R
analysen från fö regående kapite l) till olika ämnen som avhandlas i 
diskursen. Syftet är att undersöka hur och i vilken omfattning ämnet 
inverkar på interaktionens format i dialogen. Kapitel VI! ä r e n 
expansion av både interaktions- och ämnesanalysen i riktning mot hur 
o lika ämnen i diskursen pcrspektiveras, dvs från vilka utgångspunkter 
ämnena be lyses och vinklas av parterna i dialogen. Dessutom är min 
ambition att närmare kartlägga vem som "sätter" och vc1r1 som "tar" 
o lika perspektiv (v ia olika slag av dialogkaraktäristika) i di skursen. 
Med and ra ord : vem av parterna behärskar samtalet iimnesmässigl 
genom att på o lika sätt ge "röst'' åt perspektiv , synsäu och 
värderinga r i ges taltningen av samtalets innehåll . På det mikro
sociologiska planet handlar det så ledes om makt. 

I kapitel V 111 s lutligen försöker jag i termer av några idcnt i fier
bara dil emman och stötes tenar kommentera resultaten av elen 
empiriska analy!-.en i studien. Det rör sig bl a om hur kli entem. 
personliga erfarcnhetsvärld kontrasteras mot en byråkratisk 
systemvärld . Det sagda leder O!-.S fram till au karaktliriscra i;praket i 
socialt arbete som en specifik ta lgenre. Avhandl ingen avsluta!'. med 
en diskus!'.ion om diskursiv dominans och makt i åtg;irdi;inriktacle 
samtal. 





KAPITEL Il 

DATA 

2. J Sa mta lstyper 

Det finns en rad olika typer av institutionaliserade samtal. Gemen
samt för dessa samtal är emellertid all det är fråga om ett mö1c mel 
lan professione lla och lekmän. Professioner och myndigheter so111 
före träds av l ex lärare, åk lagare, läkare, socialtjänstemän, arbetsför
medlare osv, och lekmän i rol ler som elever, patienter, kl icntcr ar
betssökande osv. Det är fr a sådana typer av samtal som kommit att 
betecknas som "instilutional discourse". (Agar, 1985, Nordberg. 
1988, Lincll, l 990b). 

Det institutionella samrnlet rör alltså oftas kontakten mellan den 
professionella parten (den som företräder institutionen) och klienter, 
kunder. medborgare. dvs institutionens utåtriktade kontakter, inre 
samtal inom institutionen som mellan chefer och underordnade. 
mellan kollegor eller företrädare för olika professioner. (Svensson, 
1990). Den professionella parcen som "gatuplanets byråkrat" har ime 
bara den "ilird.ra ko111akten med enskilda medborgare utan även eu 
srorr inflytande över vilka (irxiirder som vidtas och vilka olik.a beslut 
som fattas". (Cedersund, 1992: I 0). Inom byråkrati forskningen 
(Lipski, 1980, Prottas, 1979) betecknas denna verksamhel som 
"street-level bureaucracy". I svensk översätcning "gräsrotsbyråkrati" 
(Esping, 1984) 

Del ins1itu1ionaliserade samtalet är. i motsats till många vardagliga 
samtal, sak- eller ärendeinriktat; det är fråga om att lösa bcsliimda 
problem el ler alt bes luta i fri'\gor som I igger inom institu tionens kom
petensomr!\de. "Denna uppgiftsorientering tycks framlvinga en 
bestämd struktur hos samtalet, som kommer all bes1~ av en sekvens 
av faser e ller (del)aktiv i1 eter ... " (Line ll, I 990b:22). J\gar ( 1985) 
strukturerar de1 inslitutionella samtalen i tre dela r: ( i) d iagnos (i i) 
direkt iv (iii) r~1pp o rt. Indelningen gäller i första hand IUk.arsamial. 
men är Uven tilllimpbar på andra institutionella samta l. I diagnosfasen 
efterfrågar den profes~ionella parten information som ~ir relevant för 
saken eller problemet. Direktiven utgör en del av 1'amtale1 '-Olll rör 
målet för mötet. t e>.. heslut om åtgärder för en klient. dom osv. 
Rapportdelen utgör en summering av det institutionella sam1alc1 
såsom det m.111il'cstera1s i diagnosdelen och dirck1iven. Rapponcn ar 1 

första hand avsedd för andra professionella inom in~titutioncn. I lyden 
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( 1988) har också en trestegs indelning när han talar om mötet mellan 
sociala rbetare och klient på socialbyrån. l land läggningsgången 
utspelas i tre akter (i) a nsöka n (ii) ut redning (iii) beslut där två av 
dessa överensstämmer med Agars indelning. Utredning och beslut 
svarar mol diagnos och direktiv hos Agar, medan de övriga delarna 
är skilda åt. Linell, J 990b, struktu rerar institutione lla samtal i fyra 
delar: (i) introdukt ion (ii) undersökning (iii ) förs lag/bes lut (iv) 
rap porter ing, och skiljer mellan följande huvudtyper. (E står för 
expcn och L för lekman) 

Dia loger mella n expert och lekman 

Sakens delar 
(faser) 

initierade av sam- initierade av lekmannen (L) 
hällsinstitution (ge-
nom myndighetsrep. E) 

Typ A (styrd av E) 

Introduktion E definierar ärendet 
el problemet 

Undersökning E begär infonnation 

Förslag/beslut E (institutionen) tar 
av beslut 

Rapponering E skriver rappon 

Typ B (siyrd av E) Typ C (styrd av L) 

L presenterar ärendet L presenterar 
iin::ndet 

E frågar L L frågar och E 
ställer motfrågor 
för an kunna svara 

E infonnerar om alter- L beslutar med hjälp 
nativ och föreslår E:s råd/information 
beslut 

E skriver rappoll/ 
gör anteckningar 

E gör anteckningar 
(om beslut fattas) 

Figur I. Element ä r klassifika tion av E- L-sa mt a l 

Tabellen avser enbart uppgifts-, besluts- och/eller åtgärdsorienterade 
samtal (aktivitetsorienterade samtal som t ex terapeutiska samtal har 
uteslutits.) Under samtal av typ A, som är initierade av institutionen, 
finner vi bl a förhör i brottsmfil tex polisförhör och förhandlingar i 
domstol. Under typ B, som initieras av lekmannen men styrs av 
experten (den professionella parten), finner vi våra soc ialbyråsamtal. 
Hit hör också läkar/patient samtal, samtal på arbetsförmedlingen och 
andra konsultationer med myndigheter. Under typ C, som också 
initieras av lekmannen, faller de flesta servicesamtalen, tex samtal på 
resebyrå, bank, bilverkstad osv. Del är dock givetvi s en empirisk 
fråga all undersöka hur olika samtal gestaltar sig. Del är exempelvis 
möjligt all vissa samtal inom vården kan närma sig typ C. 

Klassifika tionen antyder all institutionella samtal utgör en 
mångskiftande mängd av olika aktivitelstyper med både inbördes 
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gemensamma och särskiljande drag. Gemensamt för de flesta 
institutionaliserade samtal är att de är sak-, mål- eller 
åtgärdsinriktade och präglas av institutionens syften och 
konventioner. Samtalen är rutiniserade i syfte att åtgärda 
återkommande problem som engagerar både experten och 
lekmanne n. Samtalen karakteriseras vidare av att vara 
komplementära (icke-symmetriska) med klara rollgränser mellan 
parterna. Den professionella parten har sin samtalsroll som en del av 
sitt yrke, typen av aktivitet är socialt erkänd, och representanten för 
aktiviteten åtnjuter inte sällan status i samhället. 

2.2 Samta l på socia lbyrå n 

Klicntsamtal på socialbyrån utgör bara en del av de verksam heter 
som socialarbetaren sysslar med. Men klientsamtalel är essentie llt i 
det sociala arbetet och utgör basen för många andra sidoordnade 
aktiviteter som äger rum på byrån. I detta samtal definieras och 
konstrueras kl iemens personliga problemsituation; definitioner som 
dock kan komma att modifieras i samtal mellan kollegor internt på 
byrån. I likhet med andra institutionella samtal är socialbyråsamtalen 
i allt väsentligt mål- eller å1gärdsinriktade. Eftersom de är 
uppgiftsoriemerade följer samtalet vissa rutiner med faser, som är 
mer eller mindre bestämda. Deltagarstrukturen är väsentligen 
asymmetrisk, som i andra institutionella samtal. Socialbyråsamtalet 
avspeglar också - mer eller mindre troget - institutionens 
konventioner och traditioner. 

Hyden (ovan) har pekat på att dessa samtal följer en tredelad fasin
delning. Men om man fogar till ett fjärde steg "rapportering" (social
arbetarens anteckningar) kommer socialbyråsamtalet att vara mot 
Typ B i Linells klassifikation ovan. Fasindelningen i mitt material är, 
om samtalet uteslutande är inriktat på ekonomiskt bistånd, dikterad av 
den fört ryckta blanketten. (Den förtryckta blanketten är ett slags 
formulär som varje bidragssökande på socialbyrån har au fylla i för 
att komma ifråga som bidragstagare . Det som efterfrågas på 
blanketten rör klientens c ivilstånd, bostad, ekonomi, barn, arbete, 
sjud om osv. I de fall socialarbetaren låter blankettens frågor och 
ämnen diktera mötet kommer den att bli styrande på utfom1ningen av 
samralet.) 1 möten med mer sammansatt problembild (med både 
ekonomisk och psykosocial problematik) sker samtalet i varierande 
grad utan direkt inblandning från blankettens rubriker och frågor. I 
nästan en 1/3 av samtalen i min studie är blanketten helt irrelevant 
för de problem som avhandlas i samtalet, t ex s kolskolk, 
vårdnadstvist, alkoholmissbruk, behandlingsplan, taxering av 
fritidshus osv. En socialbyråsamtal är inte alltigenom strukturerat på 
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ett glasklart sätt , som klassifikationen ovan ger vid handen, utan vi 
finner också att ämnen, åtminstone de som är viktiga för klienten, 
utreds och behandlas i en fas i dialogen för att vid ett' senare skede 
dyka upp på nytt för förnyad behandling; vissa ämnen lämnas 
oavslutade i ett skede för au tas upp på nyn längre fram i samtalet. 

Samtalen i min korpus är väsentligen icke-terapeutiska, men vissa 
möten har inslag av s k jag-stödjande verksamhet, dvs socialarbetaren 
stödjer klienten som person vad gäller handlingsberedskap inför 
något viktigt problem. Konkret kan det vara fråga om att underlätta 
eLL ställningstagande för klienten, t ex stöd i en personkonflikt, att in
leda en samtalskontakt, att börja en utbildning, att söka hjälp utanför 
socialbyrån, att anmäla s ig til I barntillsyn osv. Detta stöd har också 
karaktär av rådgivning som socialarbetaren ger klien ten. Ibland 
skiftar socialarbetaren inriktning från att tala om en sak, t ex miss
bruk eller ekonomiska problem, till att tala om hur klienten uppJever 
och känner inför denna sak, och hur saken griper in i klientens per
sonliga liv. Samtalet i sådana sekvenser aktualiserar inte sällan ett 
dilemma som rör insyn i klientens privata förhållanden visavi klien
tens rätt till integritet. (Bergmark,1987:23). 

Samtalen i min studie är, som nämnts, en typ av socialt arbete som 
äger rum i den direkta klientkontakten på en socialbyrå. Det som be
handlas i dessa möten innehåller blandade ämnen, men där vissa 
ämnen som ekonomi, arbete, bostad, missbruk osv definieras som 
återkommande klientproblem som socialbyrån har att åtgärda. (se 
korpusbe~krivning 2:4 ). 

Samtalen är inte representativa för alla samtal som äger rum på en 
socialbyrå, utan vi kan lätt tänka oss samtal under alcemativa förut
sättningar. För att ringa in vad som är typiskt för "våra" samtal och 
därmed i vilken grad resonemangen kring dem är generaliserbara, 
kan det vara fruktbart att diskutera alternativa förutsättningar. (jfr 
Jönsson, 1988:21 ). Vad som beskrivs som typiska drag i mina samtal 
gäller således inte under dessa alternativa förutsättningar. 

Tänkbara alternativ är här samtal som rör utredningar angående 
omhändert agande av barn (barnavårdsärenden under pågående 
utredning har av etiska skäl uteslutits ur undersökningen), samtal på 
socialbyrån som väsentligen är terapeutiskt inriktade, samtal med 
kvinnor i akuta krissituationer (t ex misshandel), och samtal med 
ungdomar i "riskmiljöer". Bland andra faktorer som måste beaktas 
finn s skillnader mellan storstad och landsbygd; datamaterialet i 
undersökningen omfattar ett storstads- och ett förortsdistrikt). 

De I 9 socialbyråsamtal som ingår i min studie utgör således en 
delmängd av alla tänkbara typer av samtal som kan förekomma i det 
sociala arbetet. Men det är fråga om en delmängd som på ett 
variationsrikt sätt omspänner de "vardagl iga möten" som äger rum på 
l>Ocialbyrån. 
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2.3 Datainsamling 

De samtalsdala som jag har använt i min avhandling är ident iska med 
de data som forskarna på FoU-byrån inom Stockholms 
socialförvaltning har arbetat med i det s k "Mötes-projektet" under 
L.C. ll ydens ledning. Mötesprojektet finns dokumenterat i Hyden 
( 1987, 1988). Eftersom jag inte själv har deltagit i planeringen av 
"Mötes-projektet" och inte heller medverkat i själva datainsamlingen 
är min redogörelse baserad på information som jag erhålli t från 
ll yden. 

Enligt I lyden valde forskarna på FoU-byrån ut två distrikt som 
man bedömde ha en normal (konventioneJJ) organisering av det 
sociala arbetet. Dessa två distrikt bestod av ett innerstadsd1strikt och 
ell förortsdisrrikt. Därefter gick FoU-byråns forskare till ledningen 
(byråchef och sektionschefer) pfi dessa två distrikt med en förfrågan 
om distrikten ville delta i ett forskningsprojekt som skulle handla om 
mötet mellan socialarbetare och klient. Ledningarna för de två di

strikten ställde sig positiva till den föreslagna studien av relationen 
mellan socialarbetare och klient. 

Nästa steg 1 förberedelserna innebar att arbetsgrupper (en för 
varje seJ..tion) på de två distrikten diskuterade dels medverkan i det 
föreslagna projektet och dels vilka klienter som kunde komma i 
fråga. Arbetsgrupperna på distrikten bestod av en sektionschef, en 
biträdande i.ektion~chef och fyra till fem socialarbetare. Dessa 
arbetsgrupper på distrikten kom att bli de enheter som inbördes 
diskuterade tillsammans med forskarna på FoU-byrån vilka klienter 
som skulle konraktas för den planerade studien. Det fanns två krav 
som skulle uppfyllas: (i) klienter som ingick i en "soflgrupp" skulle 
medverka (ii) barnavårdsärenden under pågående utredning skulle av 
etiska skäl inte ingå i undersökningen. ("Saft" står för 
"social försäkringstillägg", som innebär au klientens problemsituation 
- i allt vHsentligt - har definierats av socialtjänsten som varande av 
ekonomi!.k natur. (Se Bergmark, 1987) 

Dessutom fanns del ett överordnar krav på att ärendena sku lle 
väljas mot bakgrund av alt klientens problematik var - sett ur 
socialtjiinstcns perspektiv - no1111alt och vardagligt, dvs forskarna på 
FoU-byrån var främst intresserade av att undersöka möten mellan 
socialarbetare/ klient lo.Om kunde betecknas som "alldagliga möten på 
byrån". Deua innehar direktiv till arbetsgrupperna på de två 
distrikten au undvika extremfallen, dvs de mycket enkla ärendena 
sl.ulle utgå såväl som de komplexa och invecklade fallen. Men i 
övrigt hade arbetsgrupperna frihet att med utgångspunkt i de 
begränsningar som anförts själva utc;e vilka klienter som skulle ingå i 
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undersökningen. Av 26 klienter som tillfrågades om medverkan i 
projekte t tackade 23 ja. Av de 23 klienter som de ltog i studien har två 
möten av olika skä l utgått, vilket innebär au korpusen består av 21 
möten totalt. Möte I 02 och I 04 har utgått på grund av all de är icke 
dyadiska, del.sa möten består av tre personer. 

Procedure rn a fö r själva datainsamlingen hade följande 
uppläggning: (i) först gjorde forskaren från FoU-byrån (Forsknings 
och utvecklingsby rån inom Stockholms socia lförvaltning) en 
fö rintervju med soc ialarbetaren enskilt och därefter (ii) en 
fö rinte rvju med klienten enskilt, därpå (iii) följde själva mötet mellan 
socia larbetaren och klienten där FoU-forskaren var närvarande och 
gjorde observationer vid mötet. Efter det egentliga mötet mellan 
soc iala rbe taren och klienten gjorde FoU-forskaren efterintervjuer 
enski lt med (iv) kl ienten och däre fte r med (v) soc ialarbetaren. 
Datainsamlingen för varje enski lt klientärende bestod så ledes av två 
förinte rvjuer, själva mötet och två efterintervjuer. Samtliga finns 
inspelade på ljudband. 

I min studie har jag av naturliga skä l kommit att enbart fokusera 
sjHlva mötet me llan socialarbeta ren och klienten , eftersom det är i so
cialbyråns utåtriktade komakter som den språkliga interaktionen mel
lan myndighetens talesman och klienten som behövande medborgare 
manifesteras. Detta har innebu rit a tt av de tillgängliga data , om fors
karna på FoU-byrån samlat in i "Mötes-projektet" har jag - på det 
he la taget - enbart ägnat mig åt de samral som ägde rum mellan 
soc ia larbe tare och klienter. Emellertid har jag, fast i mycket 
begränsad omfattning, använt information från förintervjuema i syfte 
all beskriva karaktä ren av den korpuc; jag har arbetat med i mina 
analyser. 

2.4 Korpusbeskrivning 

Tota lt består mitt kodade material av 2 1 möten mellan socialarbetare 
och klient. I 19 fall äger de rum på ~ocialarbetarens tjänsterum på 
socia lbyrån. Två byråer inom Stockholms soc ialförvaltning ingår, en 
'inne rstadsbyrå' med l 1 möten och en 'förortsbyrå' med 8 möten. 
Mötena ägde rum på hösten 1986 och våren 1987. I två fall sker 
möte t (109 och 110) mellan en socialsekreterare (kurator) och en 
tonårsfli cka på en ungdomsmottagning inom e tt annat förortsdistrikt. 
Dessa samtal handlar om rådgivning rö rande preventivmede l och 
information om könssj ukdomar. De två möten finns de lv is med i 
redovisningen nedan, men bö r sk iljas ut från diskussionen av de 
"vanliga" socialbyråsamtalen. 

De omnämnda 19 mötena innefattar socia ltjänstä renden med 
tonvikt lagd på frågor som rör pengar, arbete, bostad, utbildning, 
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stödkon1akt. barnom~org, mi~sbruk. sjukbidrag, invandrarproblem, 
sjukdom, tandvård o~v: ämnen <;om är välbekanta fö r personal inom 
socialljänsLen. Av 19 socialljlinstärendena är dec fyra som är s I.. 
"softärendcn". Au e11 Urende har kategoriserats som "soft " innebär 
dock inte att . amwlet enbart handlar om ekonomiska problem. En 
skillnad mellan "soft-ärenden" och övriga möten i vårt material rör 
det fö rhållandet att soft-handläggaren inte är utbildad socionom, utan 
i våra samtal är det som regel kontorister, sekrete rare på soc ialbyrån, 
som handlägger dessa ärenden. 

Nedan följer en övers ikt av de 19 socialtjänstärendena som ingår i 
undersökningen och tonvikten lagd på de möteskaraktäristika som är 
typi ska för samtal inom socia ltjänsten. Tabellen informerar (i) om 
nybcsök eller ej (ii) om kli entens huvudsakliga pro blem (i ii) 
om a nledning t ill dagens möte (iv ) om centra la ämnen . 
Siffrorna i labcllen av. er det antal möten som kommer ifråga för de 
o lika hu vudproblemen. ämnen osv i de olika kolumnerna. Eu antal 
udda ämnen och procedurämnen är utelämnade. 

Tabell I. Globala milt cskarak läri tika: 

Besiik: n=l9 lluvudprobl. n=l9 Sklil till möte: n=l9 Ämnen: n=83 

(4) el..onom1 (2) uppehilllspeng. (5) 
matpengar (2) 

ny besök 
nybC\Ök pil 
byrån (3) 
ej nybesi;I.. ( 12) 

(2) hyreskost. (3) 
ekonomi, 
arbete 
ekonomi, 
.trbetc, bo~l. (3) 
ekonomi, 
invand. (3) 
ekonom i, bost. 
barnulbyn (3) 
ekonomi, aJ
kohol problem. 
Sjukdom (2) 
bostad. bland-
misNbruk (2) 
alkohol
problcm (2) 

peng:tr och bam
ulbyn (2) 
behandlingsplan(2) 

överklag.(studie
ärende) ( I ) 
tandvårdskost. ( I) 
vård tvist (I) 
skolvägran (I) 
~jul..bidrag,psyk . 
besvär ( I) 

pengar (ekonomi) ( 15) 
bostad (12) 
arbere ( 10) 
missbrul.. (6) 
barntillsyn/barn (5) 
terapi (stödkon-
rakt) (5) 
sjukbidrag (4) 
mndvård (4) 
sjukdom (3) 
invandrarproblern (3) 
fritid (3) 
utbildning (2) 
körkon (2) 
anstaltsvistclsc (2) 
kompisar (2) 
behandlingsplan (2) 
skola (I) 
skol va gran (I) 
vård-tvist (I) 

Tabe llen ger vid handen au det som kännetecknar de möten som 
sam lats in på de två ~ocialdis trikten i allt väsentligt handlar om 
problem. skäl och ämnen som återkommer eller är besläktade med 
varandra . Jag sl.ul le här kunna tala om en slags begreppslig 
"familjelikhet". Rörande frågan om besök är det endast i fyra möten 
av 19 som är nybesök. De övriga besöken är olika forme r av 
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återbesök, dvs 12 är återbesök på samma byrå och tre är återbe, ök på 
andra byråer inom Stockkolms socialförvaltning. 

Nåsta kolumn - den med rubriken huvudprob lem - betecknar i 
sammanfallande orda lag . klienternas huvudproblem, som dessa i al lt 
väsentligt presenterns i Jörimcrvjuema. Dessa intervjuer gjordes både 
med socialarbetaren och klienten och behandlar en rad frågor såsom 
huvudproblem, sidoproblem och skälen(t) till dagens möte. Min 
kategorisering baserar sig på de svar som kl ienten ger på forskarens 
frågor; information om "huvudproblemet" grundar sig så ledes i allt 
väsentligt på svarsdata som klienten producerar i förintcrv jun. I 
några fall har soc ialarbeta ren information om kliente ns huvud
problem som går utöver vad klienten säger, men jag har valt alt 
borise från detta, eftersom den informationen främst är av 
kompletterande karaktär. 

Om vi i grova drag försöker få grepp om vad termen 
huvudproblem innefattar, så kornmer vi all finna au det i samtalen 
väsentligen handlar om "pengar" i kombination med andra problem. 
När klienterna i förin te r vjun i sina svar avgränsar vad som är 
"huvudproblem" finner vi lex au frågan om pengar återkommer i 15 
fa ll av 19. Detta uteslute r inte annan social problematik som 
klienterna brortas med och som är - mer eller mindre - nära 
förbunden med frågan om ekonomi, t ex arbete, bostad, missbruk 
(knark), alkoholproblem, invandrarproblem, psykosociala problem 
osv. Den gemensamma nämnaren hos klienternas huvudproblem rör i 
fö rsta hand frågan om pengar, på andra plats finner vi bostad, på 
tredje arbete, på fjärde plats barntillsyn osv. 

Min kategorisering av skälct (n) till det aktue lla mötet (Tabell 
1 :kolumn 3) baserar sig likaså på i allt väsentligt på svarsdata som 
klienten producerar i förimervjun. I kolumnen finner vi således an
ledn ing till dagens möte. Det jag kallar huvudproblemet specificeras i 
en rad - mer eller mindre - akuta problem som klienten vill få åt
gärdade. Frågo r som rör klientens ekonomi specificeras i termer av 
uppehållspengar, matpengar, hyreskostnader, barntillsyn, tandvårds
kostnader, sjukbidrag, studiemedel. Vi kan här tala om att ordet 'eko
nomi ' (på socialbyrån) är (som uttrycket huvudproblem) ett po lysemt 
uttryck, genom att denna term ullryckcr en variation av begrepp. 
Bland skä len till dagens möte är det också ärenden som i några fa ll 
rör frågor som är "ekonomineutrala", tex skolvägran , vårdnadstvist, 
bchandl ingsplan, psykiska besvär. 

Information om huvudproblem och skälen till det aktuella mötet 
baserade sig alltså väsentligen på förintcrvjuema med klienterna. De 
olika ämnen (ti ll höger i tabellen) som avhand las under våra 19 
möten baserar sig däremot på min analys av ämnesstrukturen i de 
olika samtalen. Ufr kap Yl). Som väntat är ämnet pengar det mest 
frekventa och återkommer i 15 möten, följ t av ämnet bostad 12, 
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arbele 10. missbruk 6, barn (barntillsyn) 5, osv. Sammantaget rör det 
sig om mer än 80 ämnen i kolumnen. Till detta skall läggas c:a 20 
ämnen som aktualiseras endasl en gång i totalmaterialet. Dessa ämnen 
finns inte med i tabellen och är (sett mot bakgrund av he la 
undersökningsmaterialel) relativt udda, men nonnah angelägna för 
de klienter . om dessa ämnen angår. Totalt - för hela undersökningen 
- behandlas drygt I 00 ämnen (procedurämnen såsom inledning och 
avslutning ej räknade), vilket ger oss genomsnittligt något mer än 
fem ämnen per samta l. Den ämnesmäss iga konfigurationen i våra 
möten illustrerar de problem och svårigheter som klienterna brottas 
med i sitt vardngsliv. 

Det finns p!ltagliga skillnader mellan klienternas uppfattningar av 
vad som skall betraktas som huvudproblem och de ämnen som 
fakt iskt ak tualiseras i samtalen. "Arbete" exempe lvis räknas till 
huvudproblemet för Fem kliemer. medan del återkommer som ilmnt: i 
dubbel! så många samta l. "Bostad" riiknas lill huvudproblemel för 
åtta klienter. men 1\terfinns som ämne i 12 samtal. Denna skillnad 
sammanhänger amagligen med att dessa ämnen, som finns upptagna 
på den Förlryckta blankenen, aklllaliseras under mölet i de flesta fall 
som huvudproblem och i en del fall som underordnade problem. 

(Två möten (från ungdomsmottagningen) som behandlar råd
givning (preventivmedel), information om könssjukdomar osv ski ljer 
sig av naturliga skäl från våra övriga socialtjänst-samtal med av
seende på huvudproblem. an ledning till dagens möte, ämne osv. 
Emellertid kommer jag nedan att avrapportera - som för de övriga 
mötena - hur dessa två möten interaktivt gestahas med avseende på 
koherens och dominan. ). 
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KAPITEL III 

DIALOG -TEORETISK BAKGRUND 

3.1 Inledning 

Den teoreliska grunden för min studie av språket i socialt arbete 
utgå r från det tänkande som betraktar språket som e tt sociall 
fenomen, vars främsta uppgifl är att vara eu redskap i 
kommunikationen mellan människor. Och språket har, som Marx' 
säger, "precis som medvetande uppstått ur behovet och nödtvånget att 
kommunicera med andra människor ... " (Schaff, 1967). Det sagda 
innebär au språket som medel i det socia la livet knappast kan 
utfor kas sannfärdigt - annat än som abstraktion - oberoende av det 
sociohistori ka sammanhange1. Delta sammanhänger med att språket i 
bruk del· konst ruerar (Be rger & Luckmann, 1967) vår . ociala 
rea litet och deb uurycker (reflekterar) våra traderade uppfattningar 
och begrepp om samma realitet. Denna dialektik leder os till all 
omfaua en ~pråksyn som i varje ögonblick opererar med e11 dubbelt 
perspektiv: språl..et i bruk !>Om formgivare av och uttryck fö r 
individen sociala realitet. 

Denna ev iga rörelse mellan att forma och avbilda (uttrycka) 
karaktäriserar språket främst som ett redskap för social samvaro och 
kommunikation. I L ex vå r studie av språket i socia lt arbete får 
samtaler mellan socialarbetare och klient sin utformning och karaktär 
just genom nöd tvånget och behovet att kommunicera om sociala 
realiteter. Vårt "dubbla seende" på språk i sociall arbete uppenbarar 
för oss ~ pråk l iga former (y ttranden) som dels är avhäng iga och 
speglar den institutione lla ram som samtalet sker inom, dels 
konfigurera r mötel som social reaJ;teL i vi lken båda parter - mol 
bakgrund av skilda förutsällningar och perspekti v - är medskapare 
och verksamma inom. "Through social communication people define 
and construct the ir socia l reality. shape it and act upon it; that is why 
'languages are at the co re of social stocks of knowledge'". 
(Markova.1 990: 3.) 

3.2 E n intcrnktionistisk utbli ck 

Teoretiskt har jag in..,pi rerat!> av en rad olika men be. läktade ideer 
och uppfattningar om språk och kommunikation som tar s in ut
gångspunkt i det öm cs idiga beroendet mellan individ och den 
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socio-historiska kontexten. Dessa två komplex kan inte definieras 
oberoende av varandra, annat än till priset av en endimensionell för
ståelse. Och naturen hos denna ömsesidiga relation "between person 
and environment is a pervasive feature of most phenomenological 
approaches." (op cit:2). Samma tankefigur finner vi - mer eller 
mindre framträdande - inom många vetenskapsfält, t ex social
pragmatiken, socialpsykologin, sociolingvistiken, antropologin, peda
gogiken, semiotiken, språkvetenskapen, kommunikationsteorin, 
modem barnspråks forskning osv osv. 

Ett uttryck för den interna relationen mellan individ och omgiv
ning finner vi också hos den idetradition, som - kunskapsteoretiskt -
studerar språk och tänkande som ett kulturhistoriskt fenomen; ett 
studium som kan betecknas med termen dialogism (Markova, 
1990). Dialogismen, som kunskapsteori, baserar sitt utforskande av 
människans språk, tänkande och verksamhet på ett grundpostulat, 
som gör gällande att den symboliska naturen hos mänsklig 
kommunikation är central vid studiet av språk och tal såväl som vid 
studiet av mänskliga och sociala fenomen i allmänhet. "It is through 
social communication that the human mind has developed, and that 
personal, interpersonal, intergroup and intercultural problems are 
defined and solved, and activities negotiated , normalized and 
changed". Och vidare: symbolisk social kommunikation "is a subject 
that pervades all human activities, and so it constitutes the very core 
of social science itself." (op cit:3) 

Till denna tradition räknar Markova "German expressivism" med 
namn som Herder (1771 ), Hegel (1807), Humboldt (1836-9); ryska 
semiotiken med namn som Vygotsky (J 977), Volosinov (1973), 
Bakhtin (1986); den symboliska interaktionismen i U.S.A. med G.H. 
Mead (1934 ). "According to this tradition, language and speech 
originate and develop t hr o u g h social interaction and com
munication" (op cit:4). Och vidare: dialogism som tankefigur pre
supponerar att "knowledge of language and communication can be 
advanced only by the study of speech in concrete societal and 
historical context". ( op cit:S) 

Av något senare datum, men till samma idetradition, hör konstruk
tivistisk teori med namn som Be rger & Luckmann 1967; 
Rommetveit, 1974, 1992; Markovä, 1982, 1990; Heritage, 1984, 
1988; Linell,1989, 1990, Graumann, 1990. Vidare kan vi räkna 
dialogteorin hos Bakhtin, 1988; Todorov, J 984 och språkspelsteorin 
hos Wittgenstein , 1978. Andra besläktade inspi rationskä11or för min 
studie har varit Bourdieu, 1984; Allwood, 1980, 1984 och Levinson 
1979 (språk och aktivitet); Gumperz, 1982, 1984; Erickson & Shultz, 
1982 (språk och social identitet). 

Jag skall fortsäuningsvis snäva in mina teoretiska preferenser till 
att omfatta vissa - för min studie - väsentl iga aspekter (i) kon-
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struktivistisk teori med tyngdpunkt lagd pä (a) den dialogiska 
principen (varje bidrag anknyter bakåt och ger upphov 1i ll yuerligare 
bidrag) (\larkovå, Bakhtin, Rommecveit) (b) dialogens dynamik 
(Linell ) (ii) c1nomct0dologins kontext begrepp (Heritage) (iii) 
språkspelsteori (Wiugenstein). Dessa teoretiska infallsvinklar är mes1 
relevanta för min studie av språklig imeraktion i socialt arbete. 

Som empirisk metod tillämpas s.k. Initiativ-Respons-analys (Linell 
& Gustavsson , 1987) vars teoretiska grund vi lar på dialogismen 
(Li nel l & Markova, I 992). Studien handlar också om hur det 
semantiska s1yrkcförhållandet gestaltas i dialogen i ljuse1 av hur ämne 
och perspektiv är relaterade till 'socialbyrå-samtalets' sociala 
deltagarstruktur. Detta innebär att vår teoretiska karta (i kapitel VII ) 
kommer au utvidgas och förses med, för den uppgif1en, relevanta 
teorianknytningar. Det som i detta kapitel är motiverat alt något 
närmare disku tera är tre centra la komplex i dialoganalysen: (i) 
yttrande (ii ) kontext och (ii i) mening. 

3.3 Kontext - ett flerdimensionellt begrepp 

Trots den relativa mångfalden av teoretiska anknytningar, som vi 
omnämnt tidigare, kan vi - eftersom det rör sig om Förgreningar 
inom samma idctradition - finna flera gemensamma nämnare inom 
denna mångfald: ( i) språket är - som nämnts - socialt till sin natur 
och ell medel i kommunikationen mellan människor (ii) mening och 
förståelse är d~i ri genom relaterade till (a) del soc iokulturella 
sammanhanget (dU rmed indirekt till kulturernas historia och 
traditioner) (b) samtalssituaLionen (som inbegriper personer och 
roller) (c) ämne och perspektiv (förutsättningar och syfte med den 
språk liga interaktionen) (d) dynamiken i turtagningen på lokal nivå. 
Dessa s k "gemensamma nämnare" kan vi betrakta som dimensioner 
hos begreppet kontext, som i olika avseenden bestämmer vad för slag 
av kontextberoende som gä ller för språkets användning i en 
dialogsituation. 

Uttrycket 'l-.0111ext' är eu ord med många bottnar och som 
egentligen bara kan förstås med hänvisning till preciseringar av vad 
slags kontext det Hr fråga om. T ex samtalets lokala kontext rör 
dynamiken kring det enskilda dialogbidraget, vilket en ligt I leri1age 
( 1984) är av 1våsidig narur, dvs att den mening som tillkommer en 
talhandling både formas av och fömyar kontexten. "The context
renewing charaeter of conversational actions is directly related Lo the 
fact that they are comcxt-shaped" (Heritage, I 984:242). En illustra
tion: 
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Ur amtal 201: 177-180. S=socialarbetare K=klient 

177 

178 
179 
180 

K: ( ... )ja ä jävligt lycklig för den här situationen ja har nu 
S: ja 
K: just de bara an ja har problem me pengarna fram till lönen 
S: ja när när lön sa du när ska du få den då 
K: de ska ja få i slutet på den hiir månaden 
S: vilket datum vet du de redan 

I den loka la kontexten finner vi att S' kommunikativa bidrag i 178 
är bcstäml av föregående tur 177 genom en motpartsanknytning som 
L o m upprepar ett nyckelord hos K:s replik. Uttryckel " ... lön sa 
du" är direkl bestämt av föregående lokala kontext, medan den begä
rande initiativdelen i repliken "när ska du få den" förnya r kontex 
ten och kommer i sin tur att konfigurera K' svar i replik 179; elt 
svar so m också - på g rund av s in obestämda referen s - fö rnyar 
kontexlen på sådant säll att detta "tvingar" fram en begäran om 
tilläggsinformation från S i replik 180. 1 den meningen skall replik 
180 och sekvensen som helhet s a s fö rstås i ljuset av både den lokala 
och globala kontexten. 

Samtalets globala kontext rör den språkliga interaktionen som 
helhet, t ex det man Lalar om (temata), vilket syfte man ha r fö r 
samtalet och dess olika delar och från vilken utgångspunkt man ser på 
den sak man ta la r om (perspekti v); en kontext som i likhe t med 
föregående inte enbart besLämmer hur eu yttrande ska ll upp fattas, 
utan också låter sig bestämmas av vad som yttras och hur. T ex en 
samtalskontex t som kännetecknas av au eu bestämt ämne avhandlas 
inverkar på hur parterna för tår varandras ytt randen, efte rsom 
ämne, syfte och perspektiv i dialogen ger anvisningar och hållpunkte r 
för hur parterna ska ll förstå det som man säger till varandra. T ex: 

Ur samtal 209: 23 1-235. 

23 1 X: nä men ja säj ja ja säjer du får önska dej tommy 
Y: [SUCKl 
X: +du får önska dej nu har du din möjlighet 

232 Y: +ja ve1 in1e ch önska( ... ) inie ä genomförbart 
233 X: nä men sen så kan vi se om de ä +genomförbart 
234 Y: +nä de ä omöjligt 
235 X: näja 1ycker inie au de ä omöjligt säj va som helst som 

X: du skulle vilja au vi gjorde 

Vad handlar denna sekvens om? Ytligt selt handlar den om en pe rson 
(X) som uppmanar en annan person (Y) att önska s ig något. Y är 
emellertid obenägen au komma med någon önskan , e fte rsom han 
bedömer en eventuell önskan som ogenomförbar e lle r omöj lig. Det 
kan ke är en förälde r som uppmanar sin LOnåring att komma med en 
önskan, som rör vad de ska ll göra ti llsammans på semeste rn . 
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Tonåringen har kanske en önskan om detta, men den går utanför 
ramen för det som är möjligt. Detta förklarar obenägenheten au ge 
något svar, eftersom tonåringens önskan handlar om att göra något 
på egen hand och inte nå go t ti llsammans med föräldern ("vi" i 
replikerna 233 och 235). 

Är man berövad den globala kontexten såsom det ämne man talar 
om och syftet med samtalet kan en sekvens som den ovan vara 
fullständigt obegriplig. Repliksekvensen ovan har för varje yttrande 
en uppsäuning betydelsepotentialer (Rommetveit, 1987) och deras 
egentliga mening kan bara begripas, som funktion av den globala 
kontexten. Detta innebär att vi förstår det sagda hos ett eller en 
sekvens yttrande i kraft av kontexten. I vårt exempel är det inte alls 
fråga om en förälder som uppmanar si n tonåring att önska något, 
utan en socialarbetare som uppmanar en klient att komma med 
förslag (önska sig) vad "socialen" och ett inackorderingshem (de som 
"vi" i replik 233 och 235 syftar på) skall göra i händelse av ett 
återfall i missbruk av alkohol. Ämnet i detta socialbyråsamtal rör 
så ledes frågan om återfall och syftet med att tala om detta ämne är att 
just - med olika medel - försöka förebygga ett återfall. 

Men e tt yttrande kan också i sin tur temporärt förnya den globala 
kontexten. genom att abrupt byta ämne e ller bryta ramen 
(perspektiv) för det man talar om. Tex: 

Ur samtal 106: 121-126. 

121 K: JAJAvet= 
122 S: =eller att vi ska rn hänsyn till au du har bostadskostnader 
123 K: men ja har ju= 
124 S: =men ja låter $å trött pil rösten 
125 K: vem 
126 S: ja låter trött på rösten 

I exemplet ovan kommer replik 124 "men ja låter så trött på 
rösten" temporärt att förnya den globala kontexten alldenstund det 
operson liga och institutionella socialbyråsamtalet bryts av en 
personlig kommentar. Med Goffmans (1981) term har vi ett "shifr in 
footing", dvs socia la rbetaren bryter ramen för kommunikationen 
genom art växla från det institutionella talandet till ett privat tal. 
Sekvensen illustrerar vidare att detta förbryllar klienten som måste, 
via en fråga, identifiera "vem" som låter trött på rösten. Sekvensen 
fortsätter med ytterligare några repl iker för alt sedan återgå till 
frågan om bostadskosrnader, dvs tillbaka till det regelmässiga 
socialbyråsamtalet. 

Talar vi om en samtalskontext som är person- och 
situationsbe roende väger vi in renodlat icke-språkliga faktorer av 
fysiskt, socialt och psykologiskt slag som influerar på den språkli ga 
interaktionen. Med Finh (1946) kunde vi tala om "the context of 
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situation" som innebär - förenklat - att det som yttras i en dialog 
bestäms av hur situationen uppfattas, tolkas och förstås av de 
samtalande. För vårt vidkommande finns det skäl au återkomma till 
detta kontextbegrepp, eftersom studien handlar om institutionella 
(situationsbestämda) samtal, där parternas "yttrande-mening" både 
bestäms av och inverkar på situationskontexten. "Exactly as in the 
reality of spoken or written languages, a word without Linguistic 
context is a mere figment and stands fo r nothing by itself, so in the 
reality of spaken living tongue, the utterance has no meaning except 
in the context oj situation. (Malinowski, 1969:307). Detta innebär att 
yttrandet får sin mening i ljuset av situationskontexten, vilket inte 
utesluter alt yttrandet självt i kraft av sin dialektik (bakåt- och 
framåtsyftande sidor) kan "generera" mening som fönyar eller 
förändrar just den kontext det är bestämt av. (Jämf. ovan begreppen 
"shift in footing" hos Goffman, och "context-renewing" hos 
Heritage.) 

Till situationskontexten måste vi också addera det förhållandet att 
vi har olika typer av situationer. I vårt material som rör möten 
mellan socialarbetare och klient har vi en typisk "socialtjänst-situa
tion", som kännetecknas av au vissa aktiviteter utförs. Situationen, 
tolkad som typ, innebär att mötet kan betecknas som en specifik 
talaklivitetstyp, (Levinson, 1979) som karaktäriserar hur tal och akti
vitet i det sociala arbetet är inbäddade i varandra. Det är kan vi säga 
fråga om tysta förutsättningar och antaganden (presuppositioner) som 
har "smälts samman" med aktivitetstypen och frambringar talformer 
(talgenre r) som är typiska just för språket i socialt arbete. Ett so
cialbyråmöte i sin kontext är - i grova drag - detsamma som en 
specifik talaktivitetstyp. 

Slutligen kan vi tala om en vidare kontex t (Bakhtin, 1984, 
Volosinov, 1986); Linell 1990) av historiskt och kulture llt slag som 
både på ett uttalat och outtalat sätt ger "meningskonturer" till det som 
yttras i ett samtal. Socialtjänstsamtale1 har sin kulturhistoria, som vi 
kan se reflexer av i den analyserade datakorpusen (Hyden, 1988) 

3.4 Yttrandet som "drag" i ett språkspel 

Språkspelsanalysen går tiJlbaka på Wittgensteins ( 1978) senare filo
sofi, som sätter fokus på språket i dess användning, och innebär att 
yttrandena i en dialog kan betraktas som 'drag' i kommunikationen, 
som påminner om drag i ett spel. (Severinson Eklundh, 1983). Ett 
språkspel betraktas dessutom som (i) en social aktivite t, som - nor
malt - spelas av minst två personer (ii) ett spel är bundet av vissa 
regler, (regler för språkanvändning) (iii) man kan inte tänka s ig ett 
fullkomli gt eller fullständigt spel (iv) att spela spel är mänskligt ( ... ) 
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att i samspel med andra utföra vissa handlingar. springa, fl yua och 
uttala saker osv (v) klassen spel är som en "familj" som hålls samman 
genom ett nätverk av familjelikheter.(Wedberg, 1978) 

Ordet 'spel' är också ett uttryck med många bounar, som gör 
termen språkspel rik på innebörder. Grundläggande för spel är 
emellertid dess karaktär av verksamhet och i likhet med detta är 
också språkspel "menad att framhäva, att talande av ett språk är en 
del av en verksamhet, eller en livsform".(Wittgenstein, 1978:37). 
"Språkspel kan ses som en delmängd av de kommunikativa spe len; ett 
språkspel är ett kommunikativt spel, där minst e tt drag är språkligt 
kodat, dvs normalt eit talat yttrande. ( ... ) Genom all använda 
begreppet språkspe l (e ll er kommunikativt spel) vill vi fästa 
uppmärksamheten på att aktörernas åtgärder ("drag") i dialogen är 
ömsesidigt beroende av varand ra och av dialogens överordnade 
syften och all de inte kan förstås enba rt som självstandiga 
beteendetmhetcr e ller '' talakter" producerade av individue lla talare". 
(Linell & Gustavsson. 1987:6-7) 

3.4.1. Yttrandet som analysenhet 

Det sagda ovan för oss osökt in på den dialogiska principen såsom 
den behandlas hos Bakhtin (1984); en princ ip som har fokus på den 
)anus-liknande karak tären hos yttrandet, dvs yttrandet som länk i 
kommunikationskcdjan är både länkad bakåt till fö regående yttrande 
och syfLar framåt genom att antecipera motpartens respons. 

Enligt Bakhtin är a ll språkanvändning dialogisk i den meningen all 
inget yttrande (text) är det första, utan det som sägs, omtalas, be
rättas, kommenteras, besvaras osv görs mot bakgrund av tidigare 
språkhandlingar som ingår i den socio-kulturella bakgrunden. Samti
digt bäddar varje yttrande för en fonsättning av dialogen. Deua 
betyde r att y11randena i s ig själva är ofullbordade och ofullsländiga; 
de inbjuder till yllerligare responser och tolkningar som inbegriper 
ny och oförutsedd info1111ation, vilket man på nytt kan re latera till 
osv. Det dialogiska i diskursen är en universell princip som opererar 
på det givna kulturella kapitalet; ett kapital som s tändigt ger 
avkastning i fonn av "ny kunskap" om livsvillkor som inbjuder till 
nya svar och tolkningar osv . Efterhand kommer det nys kapande i 
dialogen att räknas Lill det givna som man kan svara på, antingen det 
rör sig inom ramen för ett vanligt samtal, eller det "offent liga 
samtalet" som ett socio-kulturellt fenomen. 

Studiet av den dialogiska pr incipen hos Bakhtin tar s in 
utgångspunkt i ylt randet, som enl igt honom karaktäriserac; av fem 
kons i i tucradc drag: (i sammandrag och fri översättning efter 
Bakhtin , Todorov, 1984:53) 
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(i) varje konkret yttrande, som enhet i dia logen, avgränsas och be
stäms genom talarbyte i diskursen 

Punkten ovan informerar oss hur vi skall dra gränser för varje ytt
rande i diskursen, dvs skapa enheter i dialogen. "The boundaries of 
each concrete utterance as a unit of speech communication", skriver 
Bakhtin , "are detennined by a changc of speaking subjects, that 
is a change of speakers. ( ... ) its beginning is preceded by the 
uttcrances of others, and its end is followed by the responsive 
utte rances of others". (Bakhtin, 1986:71 ). Detta talarbyte ger oss 
gränserna för yttrandets upptakt och avslutning genom att markera 
hur talarens bidrag avgränsas av den andres tidigare yttrande och den 
andres responsiva bidrag; talarens bidrag manifesteras som ett 
yttrande mellan dessa två turer i diskursen. I Bakhtins termer är 
yttrande t "the real unit of speech communication. For speech can 
ex ist in rea lity only in the form of concrete utterance of individual 
speaking people, speech subject. (op cit:7 J ). En illustration: 

Ur samtal 212: 78-83. 

78 S: ... som du kanske inte har gjort men som du känner att de 
S: där skulle vara ganska bra eller rolig1 å göra 

79 K: inte direkt så där ja har ingen hobby direkt kanske 
80 S: näe tycker om å läsa gör du de 
81 K: ja ohja ja läser en jävla mycke böcker 
82 S: va gör du hyr du eller går du här på biblio1eke1 å gör de 
83 K: nä ja får inte låna där ja har slarva! bon en del böcker 

för en ja -76 -75 nån gång ( ... ) 

I denna sekvens är det enkelt att betrakta varje yttrande som "reala 
enhete r" i dialogen som är bestämda "by change of speaking 
subjects". Men betrakta följande sekvens: 

Ur samtal 211: 216-220. 

216 K:deblir 
217 S: 120 kronor för 
2 18 K: nä +1200 
219 S: +1200 kronor för 
220 K: fem dagar 
221 S: för fem dagar 1200 kronor 

I denna sekvens är det också möjligt att låta yttrandena definie ras i 
termer av "ta larbyte", dvs röster i diskursen tar ömses idigt turen 
och skapar därigenom, som Bakhtin säge r,"rea l unit of speech 
communi cation". Men frågan är om vi kan be teckna dessa "rea la 
enheter" yttranden alldenstund de är semantiskt ofullständiga. I så fall 
strider della mot Bakhtins egna villkor för vad som skall räknas som 
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eu yttrande, dvs i.emanlisk fullständighet , talplanering och 1ypisk 
avsl utning ( 1986:76-77). I vår illustra1ion finner vi någol som 
påminner om en slagi. "1al-due1l'' där parterna i t ex lur 216. 218 och 
220 "gemensamt" kommer fram till något som - innehållsligt - skulle 
kunna kallas för ell yllrande. Men vi har tre talarbyten på vägen till 
detta yttrande. Räknar vi med rättelserna och upprepningarna i hela 
sekvensen har vi inte mindre än fem talarbyten. 

llär kan det vara motiverat au föra in några definitioner vad gäller 
enhe1e r i dialogen som yuranden, tur, replik och meningsenher. I 
Rakhtins texter finner vi inga distinktioner vad gäller termerna ovan, 
utan i han . skrivning bestämmer "talarbyte" gränserna för det 
konkreta yllrandet, som i sin lur definieras som "1he rea l unit of 
speech communication". Med fä undantag använder Bakhtin 1ermen 
'yt1rande' i sin 1ex1 ( 1984, l 986) när han avser enheter i tal 
kommunika1ionen. 

I sekvensen 212: 79-83 har vi ett replikskifte mellan S och K där 
de kommunikativa bidragen var för sig exemplifierar det som 
Bakhtin 1ycks avse med yurande. l den sekvensen sammanfaller 
yurandet (sammanhängande period av tal av samma talare) med turen 
(sammanhängande peiod då en 1alare har ordet). Dessutom är dessa 
turer eller y11randen all be1rakta som meningsenheter, eftersom de är 
syn1aktiskt och <;emantiskt avgränsade. Att yttrande, tur och 
meningscnhe1 i normalfallet sammanfaller innebär inte att dessa 
fenomen är idenlil>ka. Vi kan skilja på tur och yttrande enligt följande 
fyrfältsindclning: 

Tur lcke-1ur 

Yurande (u) (b) 

- -
lcke-ymande (c) (d) 

- >-

YLtrande är del fak1um atl talaren säger något, icke-yurande dess 
motsa1s. Turen är av mer interak1iv karaktär, och att ha resp. inte ha 
turen kan övcr!>ållas med att ha resp. inte ha 'ordet ' (eng. hold the 
floor). 

(a) ynrande och tur sammanfa ller. dvs talaren säger något när han 
har turen 
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'(b) talaren säger något som inte är en tur, 1 ex när någon annan har 
ordet (turen), t ex uppbackning (backchanneling, återkoppling) 

(c) noll-respons, dvs man har fått turen men säger inte något (vi lket 
ofta tolkas som en betydelsebärande tystnad ("talande tystnad") 

(d) lyssnaren säger (normalt) inget (icke-tur och icke-yttrande) 

I normalfallet sammanfaller emellertid tur och yttrande och utgör 
inte sällan en meningsenhet (e ller flera) som ä r semantiskt 
avgränsade. Ufr sekvens 212: 78-83 s 24 ). I rura (a) kan vi också 
placera repliken om den definieras som "det (eller de) yttrande(n) 
som fälls under en tur, dvs det bidrag ( ... ) talaren ger till den 
erkända diskursen ( ... )medan han har turen". (Linell & Gustavsson, 
1987: 15). Det sagda innebär att när te rmerna yttrande, tur, replik 
och kommunikativt bidrag används i min text skall de förstås (om 
inget annat sägs) som typ (a) i vår fyrfältsindelning. (Undantag från 
huvudfallet finns och detta rör främst delspelsgräns inom replik, se 
kap. IV s 47) 

Trots Bakhtins tes om "talarbyte" som avgränsning av yttranden i 
diskursen finner vi inte sällan i samtal sekvenser där parterna gemen
samt - med minimala kommunikativa bidrag - arbetar sig fram till 
ett yttrande som är innehållsligt begripligt. Jfr sekvens 211: 216-221 
s 24 där talarna via yttranden som är semantiskt ofullständiga 
producerar tillsammans, men med klar dominans från K, en 
begriplig meningsenhet, som lyder: "de blir 1200 kronor för fem 
dagar". Fenomenet förekommer inte minst hos personer som i åratal 
levt tillsammans och utvecklat en slags implicit eller ellip tisk 
kommunikationssti I. 

3.4.2 Yurandet som responsivitet 

(ii) varje yttrande har en specifik inre komplettering (Todorov, 
1984) 

"The first criterion, and the most important, of the comple tion of the 
utterance, is the possib ilily of respon ding to it. .. the utterance 
must, in one way or another, be completed in order that we may re
act to it". (op cit:53). I sig självt är yttrandet både ofullbordat och 
har en avslutning. Detta visar sig, som ett "locus" inom yttrandet, där 
talaren, dels har sagt allt som han avsåg säga på ett visst stadium, dels 
som ett ofo llbordande hos yttrandet. Genom att yttrandet är 
ofullbordat finns det plats för en komplettering, som ligger i 
möjligheten att respondera på det. Detta ofullbordande är en kons-

26 



1i1utiv ("inre") egenskap hos yttrandet. etl villkor för fortsatt dialog; 
om yttrandet saknade denna egenskap skulle dialogen dö ut. 

Varje yttrande, skriver Bakhtin, "regardless of how brief and 
abrupt, has a specific quality of completion that express a particular 
position of Lhe speaker, Lo which one may respond or may assume, 
wilh respect to it, a responsive position". (Bakhtin , 1986:72). En 
sådan specifik komplettering ligger t ex i del förhållandet att en 
genuin fråga förutsätter att den i någon mening kan besvaras , dvs 
frågans mening ligger 1ill stor del i vad som är ett möjlig! svar. Ett 
förs lag kompletteras genom acceptans eller avvisande; ett påstående 
innebär normalt att mottagaren kan komplettera ett sådant yttrande 
genom au inta en responsiv hållning som i aktivitetsgrad och styrka 
kan variera avsevärt när det gälle r att instämma i, avvisa, eller 
kommentera det som hävdas. 

Detta att yttra något innebär au man lämnar urrymme för 
utveck ling, expandering och 1olkning, m a o att lämna plats för 
utfyllnad från motparten. Den inre kompletteringen hos yurandet kan 
s a s liknas vid en "vändskiva", som förbinder otaliga spårriktningar 
med varandra. I den meningen har yttrandet egenskapen av en slags 
"provisorisk fullbordan", som är - kan vi säga - en avslutning och ett 
ofu llbordande. Den ofu Il bordade egenskapen hos yltrandet gör -
idealt sett - att det blir öppet mol framtiden och det oväntade. 

Det sagda utesluter inte att ol ika yttranden också ibland "obstrue
rar" denna inre komplettering. t ex befallningar som "tig", "sluta 
prata" osv. Andra exempel kan vara yttranden som med olika kraft 
förstummar mottagaren, t ex förhör som rör pinsamma saker, 
skuldskapande anklagelser, hot, dubbelbindningar, och olika former 
av "patologisk kommunikation". Men även dessa möts av respons 
(tystnad) och är kanske avsedda att bemötas just så (dvs kompletteras, 
fullbordas, med tystnad). (Jfr Watzlawick m fl, 1967, "one cannot 
not communicate"). 

Den inre kompletteringen hos yttrandet kan liknas vid en anhalt, 
en station, talaren gör provisoriskt halt i sitt talande, och lämnar ut
rymme för motparten till responsiv itet, ex pansion, kommentar osv. 
Och detta art tala innebär elt gemensaml arbete, att förslå och vidare
utveckla en tanke, ett tema, är inte sällan ett långsiktigt arbete som 
innebär att man gör paus ibland, man gör s a s "halt" på resans gång. 
Det är all tså detta vi kan kalla en provisorisk fullbordan hos yttran
det., som - genom au lämna utrymme fö r responsivite t - håller 
samtalet levande. 

Det sagda ovan pekar fram mot en egenskap hos yttrandet, som vi 
under punkt fyra närmare skall behandla; den om yllrandets 
anteciperande kapacitet. Här kan sägas att när talaren talar förbereder 
han sig på - genom att anticipera responsen - att den andre ska ll ta 
över talarrollen. Detta är den normala gången i en dialog. (Jfr 

27 



begreppet " responspunkt" , Linel I & Gustavson, 1987, eller 
"transition relevance point" hos Sacks m fl 1974). Men vi kan också 
tänka oss - via den inre kompletteringen hos ell yttrande - att talaren 
själv är den som går vidare med responsen, som i eu monologiskt 
yttrande. Man tilldelar den andre en "talar-roll" i sitt inre. Detta 
innebär också att man blir lyssnare till s itt eget tal, si na egna 
yttranden. 

"The complction of the utterance is, in a way, the interior aspect 
of the change in the subject of the discourse ... ". (Todorov, 1984:53). 
När det sker ett talarbyte i dialogen sker också inom yurandet - via 
den andres responsivitet - en fullbordan, som signe rar det ömsesidiga 
utbytet av ytlranden som (d ia)logisk. 

3 .4.3 Yttrandet som expressivicet 

(iii) ett yttrande refererar inte bara till sakförhållanden (som en 
proposition gör) utan det uttrycker med olika medel talaren. 
Enheter i språket är i s ig själva icke expressiva, utan denna 
dimension utmärks - i samtal - av en specifik expressiv intona
tion. (Todorov, 1984) 

Punkten ovan behandlar yttrande i förhållande till vad som yuras; det 
senare rör mening och referens, medan yttrandet också uttrycker 
talarens - främst vja expressiv intonation - inställning, intressen, 
känslor osv gentemot dels vad som yttras, dels inför samtalspartnem. 
Här hävdar Bakhtin att enheter i språksystemet som ord, uttryck och 
satser i s ig själva inte är expressiva, utan denna aspekt hör till 
yurandet och inte till ordet eller satsen. Detta kan emellertid på goda 
grunder ifrågasättas, främst utifrån vad vi vet om ords emotiva och 
associativa mening; en mening, som - även om ordet uttalas "tyst" -
kan (till den inre lyssnaren) förmedla en expressiv dimension. Ett 
"stumt" ord, som inte kan uttalas, på grund av elen ångest det väcker 
hos "talaren", är sprängfyllt av just expressivitet. 

I samtal, sk river Bakhtin, utmärks den expressiva sidan av en spe
cifik expressiv intonation, vilket vi brukar finna i dynamiken mellan 
det sagda och outsagda hos yttrandet. Det outsagda kan - via icke
verba l kommunikation - på ett synnerligen variationsrikt sätt 
värdera, kommentera och ange riktlinjer (ramar) för hur det sagda 
skall uppfattas, tolkas och förstås av samtalspartnem. Vi talar här om 
"the context of enunciation" (Todorov, 1984) som innebär att själva 
uttalande t - den expressiva intonationen - hos yttrandet går utöver 
det språkligt givna och skapar en mening som enbart har talarens 
signatur. Med Wittgenstein kunde vi skriva:'"Men orden, uttalade 
med mening, har dock inte bara en yra utan också en djupdimension! ' 
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Det händer åndå något annat när de unalas med mening (min 
understr) än når det bara uualas." (Wittgenstein, 1978: 189). Det 
sagda och ou t5agda sammantaget gör språket levande och även 
dramatiskt. "Vi kan knappast äga den enklaste sak, utan att vårt tal 
blir dramatiskt". (I !omen, 1954: 189). Eller som Herder skriver: 
"Words do not just refer, they have expressive power, they arc 
leamed because thcy have personal relevance for a person. Words 
are filled with passion" (Herder, 1877-1913, cit Markova, 1982: 171 ). 

3.4.4 Yurande1 som dialogisk princip 

(iv) yttrandet är relarera1 1ill föregående yttrande via ämne och inne 
håll och ti ll framtida yttranden via förvän tade svar (antecipa
tion ). (Todorov, 1984) 

Punkt (iv) illustrerar den dialogiska principen i sin renaste form 
genom au lägga fokus på dialektiken hos yttrandet, dvs den interna 
relationen mellan de bakåtpekande och framåtsyftande dragen hos det 
kommunikativa bidraget eller yttrandet. Dynamiken hos dessa två si
dor hos ynrandet kommer i det följande att närmare behandlas under 
rubriken "Yurandets dialekrik - en process i tre steg". 

I punkten ovan finner vi den centrala tanken att yttrandet vanligt
vis inte enbart är framåtsyftande på talarens egna villkor, utan också 
att motparten genom sill yttrande söker antecipera (föru tskicka) 
talarens respons . Och som talare söker man förutse vad man rimligen 
kan säga, för att inte alltför påtagligt äventyra den inbördes 
förståelsen i dialogen. Med Bakhtins ord: "When constructing my 
utterance, I try actively to determinc this response. Moreover, I try 
Lo act in accordance with rhe respose I anticipate, so this anticipated 
response, in turn , cxerts an active influence on my utterance." 
(Bakhtin, 1986:95) 

3 .4 .5 Yurandet som adresserande 

(v) slutligen, y11randet Hr al ltid adresserat ti ll någon (Todorov, 
1984) 

Punkt (v) slutligen rör frågan om den andre, den som yttrandet är 
riktat eller adresserat till. "Thus, adressivity, the quality of tuming to 
someone, is a cons1itutive feature of the utterance; without it the 
utterance does not and cannoc ex ist." (Bakhtin, 1986:99). Dessutom 
menar Bakht in alt enheter i själva språksystemet, som ord och . atser, 
saknar kvaliteten att vara adresserade till någon. Detta betyder att eu 
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enskilt o rd eller sats blir till ett yurande först när det riktas till 
någon. " A~ distinct from the signifying units of a language - words 
and sen tence - Lhat are impersonal, belonging to nobody and 
addressed Lo nobody, tbe uuerancc has both an author ( ... ) and an 
addressee. " (op c it:95). Och genom att yttrande t har både en 
författare och en adressat blir eu meningsutbyte konkret och levande 
i ett samtal. Vi får en diskurs där talaren signerar sin mening i själva 
yttrandet i kraft av dynamiken mellan det sagda och outsagda i 
kommunikationen. "The choice of all language means is made by the 
speake r under varying degrees of influence from the addressee and 
his anticipated response".(op cit: 99). Det sagda ill ustrerar hur 
inbördes relaterade yttrandena influerar på varandra, inre bara när 
det gäller frågan om responsivitet, utan också vad gäller de framåt
syftande dragen i dialogen. 

Frågan om "addressivity" anknyter här till punkt (iv) om talarens 
förpliktelse all förut. kicka mollagarens responsiva fö rståelse av det 
kommunikativa bidraget i dialogen. Både kompositionen och speciellt 
stilen , hos yttrandet, säger Bakhtin, beror på till vem yurandet är 

adresse rat , vilket framförallt igenkänns hos talgenrer som är 
familjära och intima. 

3.5 Yttrandet - länken mellan ta la re och lyssnare 

Kommentarerna ovan i anslutning till Bakhtins fem "teser", som 
karaktärist ik av yttrandet, lede r oss vidare mot en problematisering 
av talare - lyssnarebegreppen. Genom att det responsiva draget i 
dialogen är centralt i Bakhtins tankevärld är talaren inte ensam upp
hovsman till det sagda, utan han är beroende av vad andra har sagt, 
av det socio-kulture lla sammanhanget, historien osv. Talaren är ett 
slags "språkrör" där många röster låter höra av sig genom honom 
som "the voices of the sender" .Talaren är inte bara beroende av 
sin bakgrund , utan också av lyssnarens aktiva medskapande, vilket 
inneb~ir att lyssnaren - via responsiv fö rståelse - tar ställning till det 
som yttras genom egna bidrag till dialogen. Det är fråga om bidrag 
som på e u e lle r annat sätt är genomsyrade av responsiv länkning till 
talarens bidrag, vilket förvandlar lyssnaren till ny talare just genom 
en aktiv delaktighet i dialogens förlopp av de ömsesidiga förvänt
ningar och förpliktelser parte rna har på och inför varandra. I den 
meningen kan yttrandet liknas vid en "länk" i en kommunikations
kedja som förbinde r parterna med varandra i ett samtal: "J\ny 
utterance is a link in a very complexly organi zed chain of other 
ulterances." (Bakhtin, I 986:69). 

Dialogen är e tt komplext samspel där det - på eu djupare plan -
inte är enkelt alt särskilja talare och lyssnare, e fte rsom dialogen kan 

30 



sägas bestå av två medvetanden som är engagerade i eu aktivt förstå
e lsearbete; en arbete som i idealfallet överskrider den indi vidue lla 
positionen och omvandlar förståelsen till en kollektiv proces , om 
normalt ä r (men inte a lltid) utvecklande för de inblandade. 
Medvetande kan bara utvecklas i re lation till e ll annat medvetande: 
"Self-consciousness achieves ils satisfaction only in another self
consciousness ... 'I' that is 'We' and 'We' that is 'I' ... they rcgognizc 
themselves as mutua ll y recognizing one anothe r. " (Hegel, 1807, 
c it Markova , 1982: 129) 

Det sagda ovan överensstämmer i mycket med tankar hos Mead 
(1934 ), Litt ( 1924 ), Schutz ( 1967) m fl om medve tandet som socialt 
konstituerat.dvs medve tande i dialogen utvecklas i te rmer av au man 
som partne r kommer an "ve ta-med-andra". Man kommer också som 
subjekt i dialogen att "veta-med" s ig-själv att inför den a ndre är 
jag-själv de n andre , vilket är e tt centralt ins lag i sjä lva elen 
"generativa process" som gör att man som subjekt kan se s ig själv 
som objekt, dvs se s ig sjä lv ur den andres perspektiv. Detta är en 
förutsättning för reciprok och mening full dialog. 

Utmärkande för yttrandet i Bakhtins mening är de s "Janus
liknande" eller två-sidiga natur. Genom att yttrandet beskri vs i 
termer av en responsiv och framåtsyftande aspekt kommer yttrandet 
(ture n) att manifestera både en social och en individuell dimension. 
Den sociala dimensionen manifesteras av yttrandets responsiva sida, 
som länkar individens kommunikativa bidrag, dels till omedelbart 
nä rl iggande yuranden, dels mer medelbart till den socio-historiska 
bakgrunden. Den individuella s idan hos yttrandet framträder främst 
som olika slag av initiariv, tillskyndan, uppslag, gnista osv som är 
adresserat till den andre, även om också initiativsidan - i normalfallet 
- ope rerar mot bakgrund av andra uppslag, initiati v o v, och den 
soc iokulture ll a situationen (i vilket det individue lla tar s in 
utgångspunkt). Med Bakhtins ord: "No utterance in gene ral can be 
attributed to thc speaker exclusively; it is the product of the interac
tion of che in1erlocu tors, and, broarlly speaking, the prod uct of the 
whole complex social s ituation in which it has occurred". ( Bakhtin, 
1984:30) 

3.6 Yttrandets dialektik - en process i tre steg 

I föregående avsnitt behandlade jag yttrandet ur en rad o lika aspekte r 
i sy fte att fö r. tå delta komplex såsom ett g runde lement i dia
loganalysen. Nästa steg leder oss in på au närmare utforska den dia
lektiska karaktären hos luren (yurande i Bakhtins skrivning) i termer 
av e n trestegs process. Detca är centra lt efte rsom ture n i 
dialoganalysen är att betrakta som den analyserbara enhet som 
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fokuserar interaktionen mellan talarna, "dvs dynamike n i parternas 
samspel nä r de successivt bygger upp dialogen ... " (Linell & 
Gustavsson, 1987: 101 ) Turen eller repliken kan beskrivas i tenner av 
en trestegsprocess, eftersom varje tur är att betrakta som ett resu ltat 
av interaktion mellan respons (retroaktiva drag) och initiativ 
(proaktiva drag). Det sagda innebär all "The retroactive feature of 
thc tum o r utterance is internally related to the proacti ve 
feature".(Markova, 1990: 137). 

För att vi skall vara i stånd att fö rstå vad denna interna relation 
inom turen innebär i en disku rs, måste vi undersöka vilka dimensio
ner hos de retroaktiva kontra de proaktiva dragen som är s a s internt 
relaterade. Är det fråga om en intern relation av semantiskt slag e11er 
av interaktivt slag? Eller en kombination av båda dessa dimensioner? 
I min fortsatta diskussion kommer jag att tala om en intern relation 
mellan responsiv .förståelse och (ny)produktion av mening, som re
sulterar i au yurandecs responsaspekt (trans)formeras till ett ini
tiativtagande som driver dialogen framåt. Ett exempe l: 

Ur samtal 212: 197-199. 

197 K : =orolig nä de ä ja inte tlirekr 
198 S: de ä du inte för alt han ((pojken)) inte mådde bra mena ja förra 

sommaren 
199 K: jo mene ä de så han i111e mår bra nu så får vi ju höra de å då får vi hämta 

hem honom i fjol så åkte ja ner å hämta hem honom 1idigare 

Om vi låter tur 198 illustrera den dialektiska re lationen mellan ytt
randets responsiva sida och initiativ-(tagande), finner vi, att replikens 
första led "de ä du inte" har en retroaktiv karaktär som är länkad 
till föregående tur 197 samtidigt som dena led är internt relaterad till 
det proaktiva inslaget "för att han inte mådde bra mena ja 
förra sommare n . I dialektiken mellan dessa två motriktade sidor 
(bakåt- och framåtpekande) skiljer vi ut två dimensioner: (i) e n 
semantisk och (ii) en interaktiv. 

Vi kan börja med att hävda att den retroaktiva sidan hos replik 198 
- semantiskt - kan beskrivas i termer av "responsiv förståelse", som i 
vårt exempel manifesteras i replikens första led "de ä du inte". 
Innehållsligt slår detta led en bro mellan replik 197 och 198, genom 
att det förstås av S som att K inte är "orolig". Detta led utgör också 
replikens imeraktiva anknytning till fö regående tur, eftersom det i 
allt väsentligt är retroaktivt och "fysiskt" bildar sjä lva bryggan 
mellan turerna. Vi har här beskrivit processens första steg, som ock
så innebär - vilket är viktigt - att centrala aspekter av innehållet i 
den "responsiva förståelsen" (i) bevaras (dvs du ä inte orolig) från 
föregående tur. 
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Nästa fas i processen är mer komplex och innebär att stegen 2 och 
3 väsentligen sker samtidig t. Trots denna relativa samtid ighet börjar 
vi med . teg 2 i processen, som rör semant iken hos yttrandet.. För att 
turen - idealt sett - skall bli fullvärdig och fö ra dialogen vidare sker 
en (ny)produktion av mening, dvs den aspekt av mening som bevarats 
unde r steg 1 kommer att (ii) förnyas och kompletteras på olika sätt. I 
steg 2 uttrycker S skepsis inför K:s påstående, som upprepats i den 
första responsiva delen av S' tur, och ange r ett skäl för detta. I vårt 
exempel via initiativtagandet "för a tt han in te måd de bra mena 
j a förra somma ren". 

Men för att steg 2 i processen skall äga rum försiggär steg 3 
paralle llt med ell in teraktivt (iii) överskridande (upphävande) av 
replikens responsiva position, vilket så.ledes kommer att manifesteras 
i ett initiativtagande inom yttrandet. Vi ser här hur flexibelt repliken 
fungerar rent int eraktivt; från en bakåtpekande position, sker - som i 
en handvändning - (beroende pä att mening (ny)produceras) ett 
framätsyftande kommunikativt bidrag. Denna (trans)fo rmering 
(invers ion) av turens bakåtpekande sida till eu f ramätsyftande drag är 
- kan vi säga - elt nödvändigt vi llkor för dialogens fortsatta förlopp. 
Det är den semantiska kraften i tern1er av dels förstäelse av den 
"andre", dels produktion av eget bidrag med ett - mer eller mindre 
starkt - begär efter erkännande från den "andre", som "drive r" 
talaren, att responsivt länka si n repl.ik ti ll motpartens bidrag för att i 
nästa "andetag" uttrycka eller producera sin mening (intention) i ett 
initiativtagande. 

Vad vi här har illustrerat är den dialektiska process som Hegel 
(1807) beskriver med termen 'aufhebung'. Aufhebung ä r ett 
flerbounat ord som på tyska "betyder både att 'undertrycka' och 
'bevara' (l iksom att 'avskaffa' eller 'neutral isera' och 'upprätthålla' 
eller 'behålla') med den grundläggande betydelsen 'lyfta upp"'. 
(Wilden, 1990:242). Hos Israel (1980) beskrivs termen i tre aspekter 
som ovan, men med något annan ordalydelse vad gäller upphävande. 
Processen i sammandrag hos Tsrae!: "(a) att vissa aspekter av det 
gamla konserveras eller bevaras; (b) all väsentliga bestämningar eller 
aspekter negeras (c) att nya element tillfogas." (op cit:J03) 

Den nya mening som produceras i eu initiativ har sin utgångspunkt 
- idealt sett - i del som redan existerar responsivt, vilket säger oss au 
der inte finns något fullständigt "nytt" hos yttrandet, utan det som vi 
ser som nytt, originellt osv har - i normalfallet - sin upprinnelse hos 
det redan kända, som förvisso kan beskrivas, kommenteras från och 
perspektiveras ur en mångfald av infallsvinklar. Inget yttrande, 
skriver Bakhtin, kan uteslutande tillskrivas talaren; "it is the produc1 
of 1he interacrion of the inter/ocutors, and, broadly speaking, the 
product of the whole complex social situation in which it has 
occurred". (Bakhtin, 1984:30) 
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Vi kan så ledes sammanfalla processens tre steg enligt följande: (i) 
bevara aspekter av den responsiva förståelsen temporärt, i syfte att 
(ii) förn ya den genom komplettering, vilket medför att responsen 
(interaktivt sett) måste (iii) överskridas och (trans)formeras - i kraft 
av ny produktion av mening - till eu initiativtagande. 

Det sagda innebär an turerna är au betrakta som dynamiskt 
länkade till varandra i den konkreta dialogen, som - ideaJt sett -
manifesteras reciprokt i termer av responsiv länkning som i nästa led 
undertrycks och samtidigt frigör (lyfter upp) initiativtagande i 
diskursen enligt replikens interna logik. Ty en dialog som enbart 
består av responsivitet kommer mycket snart att "dö ut" , eftersom 
inget "nytt" tiUförs den. Och en dialog av enbart initiativtagande blir 
sönderbruten och monologisk. l båda fallen upphör det specifikt 
dialogiska i interaktionen, eftersom turen i dialogen just "lever i" ett 
dynamiskt "spänningsfält" mellan det påbörjade - oavslutade, kända -
okända, givna - nyskapande, del - helhet, dåtid - framtid, närvaro -
frånvaro osv osv. 

Med Linell kunde vi skriva: "There is an inherent power in 
dialogue to generate further dialogue: understanding of prev ious 
contributions is di splayed in responses , expansions and new 
initiatives, and utterances project new utterances to come". (Linell, 
1990: 152-153) 

I illustration ovan har turen underindelats i både en respons- och 
initiativaspekt, som i fys isk mening hjälpligt har sammanfallit med en 
begreppslig indelning. Varje tur eller bidrag innehåller således både 
en respons- och initiativaspekt, men denna uppdelning behöver inte 
ha en fysisk motsvarighet även om det ofta finns en grov korrelation 
mellan 'taJ -segment' och aspekt i begreppslig mening. Markova 
skriver: "Since the tum is both an initiative and response as a whole, 
it would be impossible to subdivide it physically into a response-part 
and an initiative-part. Yet, conceptual/y, it is meaningful to talk in 
lerms of such a subdivision". (Markovä, 1990:138). Trestegspro
cessen är, som jag ser den , i första hand av begrepps lig natur i den 
meningen att replikens två "motriktade" sidor (responsiv fö rståelse 
och meningsinitiativ) resulterar - via upphävandet - i ett tredje steg, 
dvs ett interaktivl överskridande av det kända, bakåtpekande, för att 
generera det "nya", framåtsyftande. Och det är den konkrela mening 
hos yttrandels två sidor som motparren inbegriper - via responsiv 
försLåelse - i siu frarnåtsyfLande kommunikativa bidrag. 

Men belrakta följande sekvens: 

Ur sa mtal 106: 222-225. 

222 S. va ä de du tycker ä så roligt 
223 K: de ä så löjligt va fan kommer man med 2.260 på en månad om man ska 

föa å allting nä men skit i de de får väl lösa sig 
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224 S: då får du överklaga de 1ill politikerna de ä dom som famtäller de här 
beloppe1 

225 K: ja ja vet å dom ä inte kloka 

Vi låLe r re pliken 224 illusLrera en trestegsprocess som ä r av be
grepps lig natur, dvs vi saknar hos turen en fys isk korre lation till 
replikens rcsponsiva sida. I replik 223 hävdar K att "de ä så löj ligt 
va fan kommer man med 2.260 på en må nad ... osv" som S 
anknyter till på cl! begreppsligt plan med uppmaningen (initiativet) 
"då fflr du överklaga de till politikerna de ä d om som 
faststä ller de hä r be loppet" , dvs repliken saknar en fys iskt 
korre lat med avseende på responsaspekten. Den utmanande frågan 
för vår de l handlar om vi öve rhuvudq1get kan tala i te rmer av en 
"trestegsproccss" inom replikens domäner. 

Vad vi till en början kan hävda är att S:s re plik i 224, är e tt proak
tivt drag (initi ati v), som i tänkande hos S föregås av responsiv för
ståe lse; en först~else som (i) bevarar vissa aspekter av meningen hos 
replik 223, (2.260 ä r ett för lågt normbe lopp) för au proaktivt 
uppmana K "då få r du överklaga de till politikerna osv". 
Detta innebär att S med den re plik 224 (i i) fö rnyar sin egen 
responsiva förståelse med (ny)produktion av mening; e tt 
initia tivtagande om baserar sig på att innehållet i replik 223 
kommenteras urskuldande. Steg (iii) i processen ske r parallellt med 
steg (i) och (i i) och rör replikens interaktiva staru s. Genom att den 
responsiva anknytningen äger rum på ett begre pps lig t plan, (den är 
presupponerad och finns inte cxternaliserad, jfr "inner speech", 
Volosinov, 1986) sker också (iii) ett överskridande (upphävande) av 
re plikens retroaktiva drag begreppsligt, vilke t kommer - i vårt 
exempel - all manifeste ras uteslutande i en proaktiv uppmaning från 
socialarbetaren. 

De t jag här försöker säga är också förenligt med vad Volos inov 
( 1986) säger: "A word is a bridge thrown bctwccn mysc lf and 
another. l f one end of the bridge depends on mc, thcn the other 
depcnds on my acldressee. A word is territory shared by both 
add resser and addressee, by the speaker and his inle rloculor" . 
(Volosinov, I 986 s 86). Orde t e ller yttrandet "slår en bro" me llan 
mig sjä lv och den andre, vars ena "fäste" är förankrat hos min 
motpart och det andra "fästet" hos mig själv - via "tyst respon. ivitet" 
- som i våra te rmer utgör steg I i en dialektisk process. Steg 2 är ett 
"nyskapande" om via mina o rd e lle r mitt yttrande kommer all "slår 
en bro" i mot a ll riktning, genom all respons ivite ten i diskursen 
( trans)forme ras (.teg 3) till e tt initiativtagande i kraft av 
(ny)produ ktion av mening: e tt initiati vtagande som min motpart -
kanske också "tyst" - har au respondera på och omvandla till e 11 
framåsyftande kommunikati vt bidrag. 
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'Ell ytte rligare exempel: 

Ur samtal 209: 17-24. 

17 K: nä ja har inte de ser du (S:m) de ä en ganska stor utgift 
18 S: m hyresavin då har DEN kommit 
19 K: vilken 
20 S: hyresavin 
21 K: jajajaja= 
22 S: =den har kommit fram 
23 K: jaja då 
24 S: den kom den kom fram all tså på din nya adress 

Vår första illus tration rörande trestegsprocessen hos yttrandet in
nehöll både en respons- och initiativ-aspekt med fys iska korrelat i 
talkedjan. I vår andra illustration saknade vi e tt fysiskt korrelat hos 
repliken vad be träffar responsaspekten , vi lke t fö ranledde oss att 
betona att trestegsprocessen är "begreppslig". Nu är frågan om 
yttranden, som ser ut att vara antingen "rena" initiativ eller "rena" 
responser, kan beskrivas i tenner av en process i tre steg? 

Enlig t Bakhtin har yttrande t en dubbe l ka raktär, vilket måste 
betyda att varje yurande ime uteslutande kan beskrivas som det ena 
e ller det andra, dvs som ett renodlat initiativ e ller en renodlad 
respons . Om vi betraktar replik 18 ovan "m hyresavin då har 
DEN kommit" så är denna replik i al lt väsentligt ett initiativ , som 
begär information rörande "hyresav in". Kan vi då hävda alt den 
saknar en respons iv anknytning? Ja. lokalt! Men globa lt ä r den 
anknuten i dialogen. Detta kan vi av läsa i uttrycket "hyresavin då", 
vilket tyder på att frågan (initiativet) är bes läktad med andra frågor 
som S har tagit i dialogen. Vi kan anta a tt in itiativet ingå r i 
d iskursens "macro-structure" (van Dijk, 1977), dvs att det på ett 
a llmänt sätt hör till samma överordnade ämne i dia logen . I den 
meningen kan vi tillämpa - i princip - samma argumentation som i 
föregående exempel , men med den sk illnaden, att den information 
som är pres upponerad (tys t responsivite t) inte är re late rad tilJ 
föregående tur, utan allmänt till makro-strukturren i dialogen. Denna 
di skurs iva "respons -relation" kan vi då betrakta som steg I i 
processen , vil ket ger upphov till steg 2 (begäran om information) 
samtidigt som steg 3 äger rum på ett begreppsl igt plan, dvs talaren S 
upphäver - in för sitt initiativragande - den "tyst" och a llmänt hållna 
responsiviteten. 

I exemplet ovan inträffar ett s k "reparationsspel" i sekvensen som 
kommer till uttryck genom en uppskjutande fråga 19 (frågan skjuter 
upp relevant respons, Linell & Gustavsson, I 987) och en minimal 
respons i re plik 20 "hyresav in " . Dä.re fter, i replik 2 1, kommer en 
kvittering från K med " j aja ja ja" . Nu är frågan, kan vi beskri va 
dessa repl ike r - var för sig - i termer av tre steg? 
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En uppskjutande fråga, som replik. kan beskrivas i termer av en 
process i tre steg alldenstund den. genom sin position där en relevant 
respons f6rväntas, kan säga presupponera och signalera (i) frånvaro 
av responsiv förståelse. Detta föranleder talaren att (i i) initiera en 
reparation av denna brist genom en fråga (ell eget initiativ till e11 
underordnat de l pel) som därigenom (iii) överskrider respon. aspek
ten. 

Kan vi också kan beskriva minimala responser i samma trcstegs
process? Vi kan börja med att hävda att på ett manifes t plan är 
replikerna 20 och 21 främst responsiva (respons iv förståelse). Detta 
medför all vi i allt väsentligt saknar (ny)produktion av mening (steg 
2). vilket också drar med sig att (steg 3) inte aktualiseras -
åtminst0nc inte i den mening som vi tidigare har talat om. Men 
minimala responser kan likväl analyseras i termer av tre steg. Att 
avge en minimal respons är att helt underkasta sig de villkor som 
fö regående talare s tällt upp med sin replik, alltså att bara (försöka) 
ge begärd information och inget annat. (Detta följer av definitionen), 
jfr kap IV s 50) Men samtidigt ger man dock (eller snarare försöker 
ge) denna begärda information och man sluter därmed en lokal 
ämnesaspekt, dvs kompletterar det motparten formulerat men lämnat 
- semantiskt - med en lucka öppen. Det innebär alltså att visa sin 
respons (och responsiva förståelse) (bevara steg 1) genom att till föra 
det minimala nya (steg 2) som 'överskrider', neutraliserar, s luter 
(satisfierar) den fråga som aktualiserats i föregående begäran med sin 
ämnesaspekt. Den minimala responsen lägger inga restriktioner på 
fortsättningen, och däri ligger dess funktion betr. steg 3. Eftersom 
motparten accepterar responsen har talaren därmed lyckats sluta 
ämnet, dvs genomfört steg 3. 

3.7 Ytt r andet och dess utsida 

Min diskuss ion ovan om yttrnndets inre karaktäristika i termer av en 
L restegsprocess ledde mig fram till att samma process också gäller för 
analysen "on a turn-to-tum basis". (Linell & Markovå. 1992). Ge
nom all varje Lur i den ideala dialogen "dikteras" av fö regående re
plik och upphiiver detta "d iktat" genom initiativtagande, . å "föresta
var" turen också den efterföljande repliken. Vi ser här hur 
trestcgsprocessen samtidigt opererar på repliknivå och på den nivå 
som rör illleraktion mel Ian parterna. dvs hur turerna är länkade till 
varandra i diskursen. Eller: "Each contribution or tum is dependent 
on the preceding Lurn(s), but it al o partially dctermines the 
conditions for relevant next tums". (Linel l. 1990: 152) 

Med referens till I lumboldt skriver Markovå: '' In tenns of three
step process. every speech action is the result of interaction between 
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the individua l's idiosyncratic language expression and language as a 
co llecti ve possession". ( Markova , 1990: 134). Och va rje ca I akt 
(yurande) unrycke r en mening som konfigure ras just mot bakgrund 
av individens språkanväodning och språket som kollektiv egendom i 
tals ituationen. I analogi med del sagda är varje menin g hos ett 
yurande ett resultat av interaktionen yttrande - situationskontext; en 
mening som kommer au utgöra ett tredje led (domän) i en dialektisk 
utveckling. Hos Bakhtin finner vi en liknande tanke som säger att 
meningen hos e tt yttrande e lle r e tt ord är ömsesidigt co-determinerat 
av talaren och lyssnaren gemensamt. 

Ett. y ttrande existe rar inte i något vakuum, utan i en dynamisk 
opposition till sin kontext och där båda är de lar i samma helhet. 
"They are defined in tenns of each othe r, just like figure and ground, 
and each determines what the o ther is and how it f unc tions in time. 
(l larris, 1983 c it Markova, 1990: 132). Om vi fortsätte r analysen ''on 
turn-to-turn bas is" så är varje tur (yttrande) inte rnt re late rad till 
kontexten (loka l som global), vilket implicerar en process i tre steg 
som ger upphov till e tt tredje fenomen. 

Ett sådant tredje fe nomen , som v i nedan när-mare s kall 
uppmärksamma, rör t ex den förståelse som vi fö rbinder med ett 
yttrande i kontexten. Processen i tre steg innebär - på detLa stadium -
au fö rståelse är att betrakta som en funkt ion av yttrandet i kontexten. 
Det sagda innebä r inte au en sekvens av yttranden i ett samtal enbart 
kan fö rstås i te rmer av kontextberoenden. Vi måste också räkna med 
interna relationer av annat s lag t ex hur yurandet och mening 
frambringar e lle r förnyar den loka la kontex ten. Yttrandena som 
utgö r en sida i den loka la kontexten ha r en "context-renewing 
characte r" fast de är "directl y re lated to the fact tha t they are 
contex t-shaped". (Heritage, 1984:242). Detta betyde r all yu randena 
förmår nyskapa den lokala kontexten i kraft av att meningen hos 
yttrande t är kontex tbestämd på ett tid igare stadium. (se s id 19). Vi 
skall längre fram uppmärksamma dcua. 

Om vi t ex lyfter ut ett yttrande ur sin samtalskontext och försöke r 
förstå de tta iso le rat, har det inte samma mening (om det ha r någon 
mening öve rhuvudtaget) som de t hade som en de l av dialog
situationen. "On its own the utte rance only has a mening potentiality 
and its proper meaning (min underst.) can be dete rmined only in 
re lati on to the particular contex t 10 which it be longs" ( Markova, 
1990: 135). T ex om någon ytera r: 

Ur saml at 106: I03 

103 K: men de har ja inte de ä de ja sagt hela tiden ja har ime 
fåll tag på de va. 
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så har dc11a yt1rande självt enda!>! en uppsättning berydelsepo1c111ialer, 
vars "signification", enligt Bakhtin. "signifies nothing, but only has 
Lhe pocemiali ty, the possibility of signifying in a concrete theme" 
(Todorov. 1984:45). Det är först i relation till kontexten (vilken den 
nu kan vara) som yttrandets innebörd, dess situerade mening, kan be
stämmas. I lär l>er vi hur två komplex (yttrande och kontext) är invol
verade i varandra och kommer att ge upphov till ett nytt, tredje feno
men, som är kvalitativt skilt dels från yurandet (in vacuo) och dels 
kontex ten, eftersom dessa två "ting" inbördes konstituerar en mening 
hos yurande1 som ett resu ltat av en tre-stegs process. En sådan me
ning kallar Bakhtin för "theme" och beskriver processen så här: 

" Let us call thc. meaning of the u11erance as a whole its theme .. .In fact, 
the thcrnc of the utterance is individual and nonreiterative, as is thc case 
wi th the u11crance itsel f. It is 1he expression of the concrete historical 
siwaiion th:it engendcred the utterance ... ft follows 1ha1 thcme of thc 
u11era11ce is dctcrmined no1 only by thc linguist ic form that are its 
componc:n1s (words, morphological and syntactical forms, sounds, 
intonation) but also by the extra-verbal aspects of the si tuation. Wcre 
we to ignore these aspects of 1he situation, we would not be able to 
understan<l the utterance. as we had ignored the most imponant 
words". (Todorov, 1984:45) 

Yttrandets (situerade) mening (theme) i replik 103 ovan kanske hand
lar om au värja sig inför ett krav på au återlämna en sak som saknas; 
e ller en förkla ring inför någon som frågar efcer en upplysning; eller 
ett utrop som rör svårigheten att behålla greppet om något osv. Via 
kontexten vet vi att yttrandet handlar om au en klient på . ocialbyrån 
inte kan skaffa fram ett "godkänt andrahandskontrakt" fö r att få 
bidrag till hyran. Det är denna mening hos yttrandet som motparten 
inbegriper - via responsiv förståelse - i si tt nästföljande kom
munikativa bidrag. Detta innebär att processens tredje steg samtidigt 
fungerar som eu resultat av föregående yttrande i kontexten och är 
upptak ten (v ia inbegreppet) till ett nytt yttrande i dialogen. T ex 
replik 104 Ur bcst~imd av föregående tur 103 och tur 105 är en kom
mentar och invändning av vad som sägs i tur I 04. 

104 S: m men <.111 f-'r du ordna fnun DE om du ska ha bidrag h:irifrån till 
I 05 K : m men nu li de sä här nu fick ja ut rv11 ll e11 frlln fön;Hkringskassan 1 

fn:dag\ ~ sA har ja bewlt hyran ä d!i däruce 

3.8 Yttrande, förståe lse och kontext - en illustra tion 

Under rubriken "The social construction of dialogue" ( 1990) sk river 
Linell: "'Spcaking together' involves the mutual consideration of each 
other's presumed meanings. intentions and presupposi tion. lcading to 
at least panially sha red understandings". Dialoganalysen måste 
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äärför, skriver Linell med referens till Fillmore ( 1985) "concem the 
re laLi o ns between a t least three complexes: utt e r a n ce (or 
conversationa l contribution), understanding and context. (op cit: 
149) Den interna relatio,nen me llan dess tre poler kan uttryckas på 
o li ka sätl. Linell skriver: 

I . You unders tand an utterance by relating it lo the context (both 
loca l contex ts and global frames), i.e. by g iving it meaning 
within a sufficiently coherent (though perhaps fragmen tary) net 
work of knowledge 

2. You display (part of) you r understanding of contexts by uttering 
something specific at any given moment in the interaction 

3. You construct or renew the context by producin g and/or 
understanding the utterance. ( op cit: 149) 

En illustration ur ett möte från socialbyrå. 

Ur samtal 202: 243-249 

243 S: du har inte tänkt på nån rådgivningsbyrå vallingatan eller nånting sånt 
244 K : jo ja brukar ringa till lola 
245 S: lola ä de eh en kurator nånstans 
246 K: en terapeut 
247 S: ja 
248 K: ja har gån hos henne tidigare 
249 S: jaa och vet du då de enda som vi har å bjuda de ä nån kontakt 

S: me nån socialsekreterare då som du kunde gå å få lite uppeppning 
S: eller uppbackning eller hur man nu ska säja å tala lite då å då 

Sekvensen ovan illusterar hur dynamiken i replikväxlingen mellan 
parterna inbegriper de för dialoganalysen väsentliga rekvisita: ( i) 
ytt r and e ( ii ) förståelse och (iii) kontext. Yttrandet e ll er 
rep liken tillskriver vi egenskaper som är av två s lag: (i) 
initiativtagande som för dialogen framåt (ii) responsiv länkning som 
anknyter ti ll föregående tur. Genom att definiera turen (yttrandet) 
diale kti skt (framåt- och tillbakasyftande) kan vi urskilja vi lka 
aspekter hos yttrandet som på det lokala planet är kontextbestämda 
och vilka som förnyar kontexten. Vi kan också förstå yttrandet 
genom att re late ra detta till den globala kontexten, t e x replik 243 
"du ha r inte tänkt på nå n r å d givnin gsby r å vallingatan eller 
nånting sånt" handlar om förslag till samtalskontakt för klienten, 
e ftersom ämnet i diskursen rö r just frågan om stöd och hjälp via 
samtal.(Linel l, punkt 1. ) Vi kan också visa vår förståelse av 
kontex te n (lokalt) genom att yttra något specifikt, som tex K i replik 
244 "jo ja brukar ringa till lola" (punkt 2. ovan). Detta 
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manifcs1erar all K förställ meningen hos yurandeL 243, eftersom K 
vet all lola är terapeut. De. sutom kommer denna replik all fönya den 
lokala kon1cx1en. vilket visar sig i Lur 245; repliken " lola ä de en 
kurator n, nstans" formas av föregående loka la kontext och 
samtidigt förnyar den kontexten lokalt (punkt 3. ovan). Dena 
kommer au lägga begränsningar på K:s nästa tur, dvs K:s fö ljande 
bidrag måste förs1ås i ljuset av det förnyade kontext som initiativet i 
tur 245 'al. trar'. I sitt svar 246 "en terapeut" ger K besked om vad 
lola gör, som inncb~ir att socialarbetarens undran undanröjs (replik 
247), vilkeL accepteras i hennes minimala respons. I replik 248 
fö rtyd ligar K sitt förhållande till lola genom au affi rmativt 
expandera med "ja har gått hos henne tidigare" , vilket samtidigt 
be1yder au den Lerapeuti ska kontakten är avslutad. Denna infonnation 
finner vi inbäddad i replik 249, eftersom vi av S får en redogörelse 
för vad socialtjänsten kan erbjuda när det gäller samtalskontakl; "ja 
ock vet du då de enda som vi har å bjuda på ä nå n kontakt 
mc nå n socialsekre te ra r e då som du kunde få lite 
uppcppning ... osv. (Det sagda tyder på en ironisk hållning till vad 
"socialen" kan bidra med när det gäller samtalskontak1; i vi lket fall 
som helst kan den inte jämföras med en terapeutisk kontakt.) 
Sekvensen illustrerar hur parterna låter fö rståelse av det sagda kon
cipieras ur den inbördes dynamiken (dialektiken), dels som ett 
resultat av imeraktionen mellan yttrande - kontext (loka lL som 
globa lt), dels som eu resultat av att meningen hos turerna 243 och 
245 förnyar kontexten och därmed inverkar (kontextue llt ) på 
meningen hos de efterföljande turerna. Eftersom sekvensen syftar till 
a ll utröna om klienten har tänkt sig någon typ av samtalskontakt 
(replik 243) som hjälp mot siu alkoholmissbruk influerar den globala 
kontexten (h~ir mötets syfte, ämne och förslag) på hur parterna 
förstår varandras yttranden. Detta visar sig bl a i klientens - någor 
krypti ska - sätt att informera om sin kontakt med terapeuten lola. 
Det är en kontakt som terapeuti skt förefa ller vara avslutad, vilket 
amydcr ell slags motvil ligt intresse från klienten att juc;t få till stånd 
en samtalskontakt; ett intresse som S lyssnar av i sitt "ironiska" 
erbjudande i replik 249. 

3.9 Dialogen som talaktivitetstyp 

I inledningen till detta kapitel bestämde jag innehållet i begreppet 
'kontex t' i en slags triadisk mening som lokall, global t och si
tuationellt. I (3.7) definierades mening som en funktion av yttrandet i 
kontexten. Under rubriken ovan kommer kontexten in främst som 
". ituationskontext", efter om , amtal mellan människor äger rum i 
konkreta situationer, som i många fa ll inbegriper aktiviteter av olika 
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s lag. Inte så säll an ä r samtalet integrera! med - eller bällre - inbäddat 
i själva verksamheten. Inom socialtjänsten finner vi 1 ex intervjuer, 
kli entsamta l, s tödsamral , rådgivning av olika s lag, handledning, 
krissamta l, terapeutiska samta l osv . I dessa fall - och i andra 
besläktade - samtalskontexter är själva talandet ett essentiellt inslag i 
verksamheten (Allwood, 1984). Vi har självklart typer av aktiviteter 
där talandet spe la r en unde rordnad ro ll , t ex te mpoarbete , 
skogsarbe te, olika s lag av hantve rk, bilkörning, fotboll , knyppling 
osv. I dessa och liknande aktiviteter kan samtal förekomma (tex som 
ins1ruktioner) men detta tal är inte väsentligt - annat än temporärt -
fö r att utföra den fo rtlöpande verksamheten. 

I en artikel från 1979, "Activity typcs and language", anknyter Le
vinson till te rmen språkspel hos Wittgenstein i syfte au behandla 
frågan om hur språket är inbäddat i mänskliga verksamheter. "The 
intuitions tha1 underlie Wittgenste in's cmphasis on the embedding of 
language within human activites have 1101 been accounted for in any 
mode rn thcory of how language is used and understood" . (Levinson, 
1979:366). Frågan här handlar om hur språke t används och begrips 
inom olika typer av mänskliga verksamhe te r och att vi saknar en hel
gjuten teori för all få g repp om detta fenomen. För vår studie - som 
är av mer pragmatisk natu r - handlar saken främst om hur språket 
används och begrips inom den typ av verksamhet som kan betecknas 
som socialbyråsamta l. 

Uurycket aktivite tstyp hänför sig, enligt Lev insom , till målet med 
den. Det är så ledes fråga om "goal-defined, socia lly constitutcd, bo
undcd, cvents with constraints on participants, selling, and so on, 
but above all on the kinds of allowable contributions". (op c it: 368). 
Jag har nämnt några sådana aktiviteter ovan. Socialt arbele som typ 
av ak1 ivitet är väsentligen en aktivitet som begränsas av villkoren på 
soc ia lbyrån, vilket mål parterna har med samta le t och inte minst 
vilka kommunikativa bidrag som ä r relevanta i sammanhange t. I sin 
artikel uppmärksammar Levinson "activity types and infcrence" som 
innebUr att aktivitetstypen "bestämmer" hur det som sägs skall 
uppfattas. Levi nson sammanfattar: "We have argued thal types of 
activity, social episodes if you prefer, play a central role in language 
usage. They do this in two ways especia lly. One the one hand they 
constrain what will count as an allowable contribu1ion lo each 
activity, and on the othe r hand they hc lp to determine how what one 
says will be '1aken' - that is, what kind of inferences will be made 
from what is said". (op cit: 393) 

Vi kommer i vå r inte raktionsanalys (kap V) au uppmärksamma 
hur vcrksamhetstypen socialbyråsamtal (och mera allmänt socia lt 
a rbete) sätter upp ramarna för vi lka bid rag som är relevanta i 
dialogen och hur dessa bidrag manifesteras i en interakti vt ojämlik 
:-.ocia l deltagarstruktur. I kap (VI) och (V H) kommer jag att 
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analysera talandet i termer av hur aktivitetstypen inverka r på vi lka 
ämnen som aktualiseras i diskur. en, hur de. sa uppfattas och vilka 
slutsatser parterna kommer att dra av det sagda mot bakgrund av an 
det hela äger rum i en för dem känd aktivitetstyp, samtalet på social
byrån. 

3.10 Tal- och kommu ni kativa genrer 

Begreppet talgcnre (eng.:'speech genre' Bakhtin, 1986) är i många 
stycken besläktat med begreppet 'talaktivitetstyp'. En ski llnad skulle 
vara att Bakhtin ser talgenren som ett slags socialt språk och där 
genren är en typ av detta språk, medan Levinson utgår från aktivite
ten eller verksamheten (i Wittgensteins anda). Samtidigt är en tal 
gcnre något av en talaktivitetstyp, som innebär an själva talandet 
inom en vis aktivitet har kommit att rypifieras (stili seras) av den 
aktivi tet som språket på olika sätt tjänat eller beledsagat. 

En talgenrc är en mer eller mindre stabil yttrandetyp och som 
känns igen genom en speciell stil, som främst beror på till vem 
yttrande är adresserat. Varje genre av talkommunikation har sina 
egna typi ska begrepp rörande adressaten (i vårt fall klienten) . om 
definierar l,.ommunikationen som en genre.I mötet mellan en 
professionell part och en hjälpsökande kliem utvecklas en 
kommunikationsstil som är relaterad till uppgifren för samtalet. Tex 
yttranden inom socialtjänsten är mer eller mindre flexibelt 
anpassande för uppgifter och åtgärder som socialtjänsten som 
verksamhet har att ombesörja. Detta innebär faser i . amtalct som 
undersöker klientens problem, kommer med förs lag och beslut och 
rapporterar vad som avhandlats. 

Genom att denna Lalaktivitet pågår år efter år inom socialtjänsten 
utvcck las typiska fonner för yttrandena som bidrar till att aktivi1eten 
kodifieras i talspråkliga konventioner. "Genres correspond to typical 
situations of speech communication, typica l themes, and, 
consequcntly, also LO panicular comacts becween the meanings of 
words and actual concretc real ity under certin typical circumstances" 
(Bakhtin, 1986:87). En talgenre , som t ex en soc ialbyrådiskurs, 
uttalar s ig i första hand om det typiska: (i) typiska situationer av 
talkommunikation (ii) typisk social deltagarstruktur (iii) typiska 
ämnen som behandlas (iv) typiska omständigheter kring ämnet som 
ger OS!-. en särskild (s ituerad) ordmening, en slags socialtjänsts 
vokabulär. 

Nära besläktad med talgenrer (Bakhtin) och aktivi telSlyper 
(Levinson) är Luckmanns ( 1989) kommunikativa genrer som kan 
beskrivas sorr1 en typ av kommunikativ verksamhet, vars uppgift är 
att svara för rutinmässiga lösningar på återkommande sociala 
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problem. Delta betyder au man inom socia ltjänsten har upprällat 
rutiniserade prob lemlösni ngar genom att s kapa kategorier, 
konventioner och en - för socialtjänsten - särskilt inriktad vokabulär 
i syfte all bistå och kontr.ollera människor. 

I verksamheter där språklig interaktion utgör ett essentiell t inslag 
såsom undervisning, debatt, socialt arbete osv, fungerar den språkliga 
interaktionen "som ett medel för all uppnå verksamhetens syfte" (AJI
wood, 1984:1 l). Detta innebär att talandet som talgenre (som preli
minär definition) utgör ett slags redskap för målet med en viss verk
samhet. Jag kommer emellert id att gå eu steg till ; språket är inte 
utes lutande e tt redskap i det socia la arbetet, och det är inte i första 
hand genom språket utan i språker som byråförlagt socialt arbete 
konstitue ras. Med en viss tillspetsning kan vi säga: socialt arbete som 
samtal är liktydigt med samtal som socialt arbete. 

Det sagda leder oss fram till att betrakta en talgenre eller kommu
nikativ genre som det språkliga rum där det sociala arbetet blir till. 
Främst sker detta, som vi skall se, genom att klientens personliga 
erfa renhetsvä rld (eller aspekter av den) transformeras till en 
byråkratisk systemvärld. Detta språkliga rum kännetecknas också av 
hur parterna handskas med di lemma1 personligt samta l kontra 
byråkratisk diskurs. 

Vad vi förstår med hjälp av termerna talaktivitetstyp, talgenre och 
kommunikativa genrer är att det är fåfängt all säga något menings
fullt om språket "förrän man klarlagt den ram av icke-språkliga för
utsättningar som yttrandet är infällt i" (Rommetveit, 1972: 28). I det 
sociala arbetet är det likaledes fåfängt att säga något meningsfullt om 
klientens psykosociala eller ekonomiska problematik (som kan vara 
av varierande s lag), om parterna bortser från all detta arbete 
väsentligen ä r dialogiskt till s in natur. Ty själva förståelsen av 
insatser och åtgärder för att lösa, säg. ett psykosocialt problem eller 
dilemma baserar sig på att parterna e1able rar en diskursivl delad 
uppfouning och förståelse av vad so m skall förstås, åtgärdas, lösas 
etc. "Whal is made known and c laimed lo be true about our 'externa!' 
world by an assertive utterance at a given slage of a dialogue (its 
"propositional content") is contingent upon the dialogically 
established shared social reality al 1hat stage". (Rommelveit, 1992:4). 
Det är försl när "vi" som arbetar med socia lt arbete erkänner detta 
förhållande (som Rommetveit talar om), som "vi" med självaktning 
kan tala om socialt arbete. Ty att erkänna att "sanningen" om 
klientens problem i mötet på socialbyrån är en dia logisk produkt är 
också ett e rkännande av klienten som person. Ett sådant erkännande 
är eu grundvillkor för en förtroendefull relation mellan 
socia larbetaren och klienten. 
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KAPITEL IV 

INITIATIV -RESPONS -ANALYS SOM IDE 
OCH METOD 

4.1 Idemässig bakgrund 

l analysen av språket i bruk på soc ialbyrån skall jag söka fånga 
dynamiken i dialogen mellan det givna och nyskapande. Det levande 
samtale1, det allvarli gt menade såväl som det skämtsamma (Freud , 
1966), har en dia logisk inriktning där båda parter - i si na 
kommunikativa roller - "genererar en väv av sociala förväntningar, 
rättigheter, och skyldigheter. Denna obligativa sida är essentiel I fö r 
sjä lva fenomenet social interaktion, åtminstone vad beträffar avsiktlig 
budskap. förmedling av typ sp råklig interaktion. Särskilt fram
trädande är de obligaliva bindningarna mellan sändare och mottagare 
i talsituatione r "ansikte-mot-ansikte". (Linell & Gustavsson, 
1987:27). Det sagda innebär att parterna i en dialog normalt har 
ansvar (förpl iktelse) fö r hu r samtalet förlöper, men också frihet 
(rätti ghet) att forma och nyskapa dialogen. Ett exempel ur ett 
socialarbetarsamtal: 

Ur samtal 212: 145- 148 

145 S: vaja fbrs1åu på lisa nu länkte hon hjälpa dej eller 1änk1e erbjuda dej sin 
hjiilp 

146 K: 
147 S: 
148 K: 

vem 
lisa om ah eller vin 
så via ja 

Här fäller den kvinnlig socialarbetaren en replik i samtalet som fö r 
det första innebär en responsiv Wnkning ti Il något tidigare i dialogen; 
fö r det andra medför repliken ett initiativ som innebär att hon 
förväntar sig att klienten K ska ll gå in i dialogen och svara på hennes 
initiativ. Om K går in i dialogen och svarar på S' initiativ är detta ett 
uttryck för förp liktelsen att efter förmåga tolka och reagera på 
initiativet såsom han uppfattar au S har menat det. I vårt exemel sker 
detta med en fråga, eftersom K inte få r grepp om vem som avses när 
S använder namnet 'lisa'. Normalt är då S skyldig att reparera 
samtale1 eftersom K förväntar sig (har rättighet) alt få referens
identifika1ioncn klarlagd för all dialogen meningsfullt skall kunna 
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fortsätta , vilke t erkänns av S i dennes rätte lse, och detta accepteras 
därefter av K i slutrepliken. 

Initiativ-respons-analysen (Linell & Gustavsson, 1987), som jag 
kommer att tillämpa i .mitt empiriska arbete bygger på iden att 
undersöka den dialogiska aktiviteten på en yttrande-till-yttrande nivå. 
Den syftar till att fånga grundläggande drag i dialogen som rör 
styrkeförhållandet mellan parte rna i termer av initiativtagande och 
responsivitet. När talaren tar initiativ och begär respons av den andre 
är detta ett uttryck för styrka i dialogen, och att låta s ig styras 
(domineras) i dialogen är normalt uttryck för en slags interaktiv 
underordning, eftersom dialogen då sker på den andres villkor. Ju 
oftare en part tar starka initiativ (å lägger motparten att svara eller 
utföra saker), desto mer inverkar detta på styrkeförhålJandet i 
dialogen, eftersom motparten van ligen fogar sig i den dominerande 
partens kommunikativa krav och ålägganden. I synnerhet kan vi finna 
sådana dialoger i instimcionella sammanhang där den pruk:ssiu11ella 
parten dominerar i kraft av auktoritet, kompetens och förpliktelse att 
åtgärda "saker" som lekmannen aktuali serar. 

Genom att replikerna (tu rerna) i ett samta l vanl igen har två sidor i 
den meningen att en och samma replik samtidigt har inslag av respons 
och initiativ, fångar interaktions-analysen dyna miken i d ialogen 
på lokal nivå. Med hänvisning till Bakhtins tänkande kunde jag säga 
a tt: Varje yttrande är alt betrakta som en tvåsidig handling i den 
meningen att det är en produkt av det ömsesidiga förhållandet meJlan 
talare och lyssnare. Med andra ord, talarens bidrag är också - som 
regel - en respons på det som sagts i föregående tur samtidigt som 
det inför något nytt i diskursen. 

Responsen är länkad bakåt och bidrar till att skapa koherens i sam
talet, och initiati vet är framåtsyftande och står fö r de t nyskapande i 
dialogen. Diskursen studeras därigenom främst som en pågående in
teraktions-process och inte som en text-produkt. (Gustavsson, 1988). 
Detta avspeglas också i det förhållande - som jag har poängterat i 
kapitel Ill - att "the significance of any speaker's communicative 
action is doubly contextual in being both context-shapcd and context
renewing" (Heritage, 1984: 242). Genom att talarens bidrag i 
kommunikat ionen vanligen inbeg riper både respons- och 
initiativdimensioner är det relevant att ta la om yttrande t som "dubbelt 
kontextbundet". Om den dynamiska aspekten hos denna kontext 
skriver Gustavsson följande: "The dynamic element is tha t an 
uuerance affects the comext so that the context for the next uuerance 
is changed by its having been uttered". (Gustavsson, 1988:65) 
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4.2 In it ia t iv- respons-analys som metod 

lnitiativ-respons-analy (IR-analys) är en metod fö r anal ys av dia
logkommunikation, som "söker fånga viktiga de lar av inte rakt ionen 
mellan parterna och dialogens innehållsliga koherens och vidare den 
dynamiska kopplingen mellan interaktion och innehåll. Vårt intresse 
fokuseras alltså på dialogens dynamik och på parternas inbördes styr
keförhållande (dominans)". (Lincll & Gustavsson, 1987 :2). Enheten 
fö r IR-analysen är ruren. Turen definieras som den sammanhängande 
period då en person har ordet, vilket betyder au det råder el! mycket 
nära samband mellan cur och replik. Repliken definieras som det 
(eller de) yttrande(n) som fäll s under en tur (se kap. fil sid 25 
angående distinktion tur/yttrande/replik). (IR-analysen räknar med 
någ ra undantag från principen att repliken/turen är analysens 
grumlcnhet, fr a när repliken innehåller en s k dclspclsgräns (se 
exempel nedan), då turen analyseras som om den bestod av två 
enheter (repliker). Att uppmärksammma är också au en tur inte alltid 
fylls av en talad replik; det finns också icke-ve rbala turer och noll 
rcsponser, den senare benämns också som signifikant tystnad .) 

Bakhtin teori om ytrranden och deras dialog iska natur är en 
allmän epistemologi. som bl a hävdar att alla yuranden är dubbel
riktade. IR-analy.en är däremot en modell eller metod fö r kodning 
av autenti ska dialoger, och som sådan måste den bygga på ett lite t 
antal, fö renklade kategorier. Så t ex räknar den med rena (" fria") 
initiativ och rena ("minimala") responser (se vidare nedan). trots att 
den bygger på den d ialogiska teorin. (Linell & Markovå, 1992). 
Som andra kodni ngs-system (som är baserade på e11hercr och kate
gorisering) är IR-analyscr atomisti ka (man fokuserar repl iken/turen 
vid en ti dpunkt och klassificerar den) vilket sätter, tycks det, en gräns 
för graden av fakti sk dialogicitet redovisad på lokal ni vå. lnte desto 
mindre är des. a atomisliska ture r dialogiskt definierade, de kan t ex 
inte kategoriseras. om man inte räknar med relationen till den andres 
tidigare och efterföljande kommunikativa bidrag, 'the relevant 
outside'. 

Varje bidrag eller tur innehåller - som nämnts - både en respons
och initiativaspekt som definieras dialogiskt: (i) responsen definierar 
den relation turen/ytt randet/repliken har till tidigare bidrag, främst 
till den andres tidiga re bid rag (genom att respondera på det, eller 
genom atl ignorera del, det senare "responding by not responding") , 
(ii) initiativet definierar villkoren fö r den andres nästa bid rag genom 
all i stark eller svag mening söka diktera (anticipera) nästfö ljande 
bid rag. Init iativet defi niera r vad Dasca l ( 1977) kallar replikens 
'conversational demand' på nästa replik. 

Trots att !R-analysen ana ly. erar turer i termer av de båda bakåt
och framåtpekande rela tionerna (respons resp. ini tiativ), och följ-
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aktligen kan förefalla tvåstegsbaserad, så kan man, påvisa gemen
samma drag med en treslegsanalys för kommunikation (Linell & 
Markova, 1992). Vi kan således karaktärisera varje tur/bidrag eller 
replik i termer av en process i tre steg enl igt följande: (i) relation till 
tidigare bidrag eller tur (ii) bidraget (t ur/yttrande t) självt (iii) 
relation till nästkommande bidrag eller tur. I kapitel 111 (sid 33) 
karaktäriserade jag denna process med begreppet a ufhebung (Hegel) 
och jag sammanfattade denna dialektik enligt följande: (i) relationen 
till tidigare bidrag beskrev jag som att bevara aspekter av den res
ponsiva förståelsen temporärt, i syfte att (ii) genom (yttrandet självt) 
fö rnya denna förståelse genom komplettering (nyproduktion av 
mening), vilket medför att responsen (interaktivt sett) måste (iii) 
över skridas fö r att replikens relation till nästkommande bidrag 
skall manifesteras i ett initiativtagande som för dialogen vidare. 

Genom att d efiniera tu ren i term er av en p rocess i t r e 
steg överskrider vi (i a na lysen) turens atomist iska karaktä r 
och fogar in kategoriseringen av t uren (via vår d ia lek tiska 
d efinition) i e n dynamis k och reciprok process på loka l 
n ivå i d ia logen. 

Varje kommunikativt bidrag som är anknutet bakåt i dialogen och 
samtidigt för in ny information kan liknas vid en länk i en kedja, 
som kopplar samman parternas repliker till varandra via aspekterna 
initiativ och respons. Med Bakhtin kunde vi skriva: "Each individual 
utterance is a link in the chain of speech communion. It has clear-cut 
boundaries that are determined by change o f speech subjects 
(speakers), but within these boundaries the uttcrance, like Leibniz's 
monad, reflccts the speech process, others' utterance, and, above all, 
preceding links in the chain (sometimes close and sometimes - in the 
ares of cultural communication - very distant.) (Bakhtin , 1986:93) 

4.3 Dim en s io ne r 

Den principiella grunden för kategorisystemet i lR-analysen består av 
ett anta I särdrag som utgör basen för 18 kodningskatcgoricr med 
replikstatus; till detta kommer tre kategorier utan rep I ikstatus. Nedan 
följer en presentation av särdragen i sammanfattning, (Linel l & 
Gustavsson, 1987): 
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I. initiati\· visavi respons 

De proaktiva dragen (initiativen) symboliseras med en fram
åtpekande pil > eller uppåtpekande pil /\ och de retroaktiva 
dragen (responserna) i dialogen symboliseras med en 
bakåtpekande pil < eller likhetsLecken = (plus ytterligare va
rianter). Punkt l ovan utgör den principiella grunden för ana
lysen. eftersom vi kan säga att "initiativ-respons-dimensionen är 
en central och universiell egenskap hos dialoger". (op cit: 79) 

2. initiativ 

Bland in11iat1ven har vi en distinktion mellan initiativ som 
explicit begär respons och initiativ som är (enbart) hävdande 
eller underställande; det senare initiativet inbjuder till respons 
medan det förra begär sådan. lnitiativen symboliseras enligt 
följande: 

a) begärande > 
b) icke-begärande, dvs hävdande 

eller underställande /\ 

3. responser 

Bland responserna har vi fyra typer av särdrag (dimensioner) 
som anger slaget av bakåtanknytning. Distinktionerna hos 
särdragen symboliseras enligt följande: 

a) ttdekvat respons < 
b) inadekvat respons 

c) motpans-anknuten respons < 
d) själv-anknuten respons = 
e) starkt sjHlv-anknuren respons <= 

f) lokalt anknuten respons < 
g) icke-lokalt anknuten respons 

h) fokalt anknuten respons < 
g) icke-fokalt anknu ten respons 

Vad vi här kan notera är all symbolen bakåtpekande pil < "står för 
responsaspekten hos en replik som uppvisar omedelbar (lokal och 
fokal) och adekvat motpansanknytning. (Distinktionen adekvat och 
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inade kvaL blir aktuell bara vid minimala responser)" (op ci t: 87). De 
öv riga responssymbole rna .. , = och : komme r i fråga e nbart om 
repliken saknar någon eller några av de responsegenskaper som 
föranleder kodning med bakåtpekande pil. 

Vi lägger mä rke till all 'respons' hos replike r och 'initiati v' s tår 
för abstrakta re lationella egenskape r (särdrag, dimensione r), inLe 
fysiska delar (segment) av repliker (jfr d isk. kap. 111). 

4. Ämnes- eller fasavgränsande kategorier 

a) förvarning om nytt ämne ( 
b) markerad avslutning av samtalsfas (ämne) ) 

4.4 Definitioner i sammandrag 

Nedan följer defi nitioner i sammandrag av 18 kodningskategorie r 
som ä r härledda ur dimens ione rna ovan (j fr Line ll & Gustavsson, 
1987, Gustavsson, 1988): 

A. > 
B. /\ 

fritt. (oanknutet, s tarkt) begärande initiativ 
frill, (oanknutet, svagt) hävdande e lle r unde rstä llande 
init iativ 

Den initiativaspekt som re nodl at förekommer hos de fria initia
t iven åte rkommer i kombination med ol ika slag av responslänkar ho 
replike n. Dessa kategorier av både respons och initiativegenskape r 
presenteras nedan parvis med att upprätthålla dist inktione n stark/svag 
hos initiativaspekten. 

C. ..> icke-lokalt anknutna initiativ 
D. ../\ 

E . <> repl ike r, som symboliserar lokal, fokal och motpartsan-
F. </\ knute n respons med initiativ 

G. => 
H. =/\ 

initiativ som anknyter till talarens egna föregående 
re plik (och således ignorerar e lle r inadekvatfö rklarar 
motpartens me Uanliggande tur) (utom när de båda vill
kore n för I och J är uppfyllda) 

I. <=> samma som G och H, men re pliken både tillför ny 
J . <=/\ information och ignorerar e1L me llanliggande initiati v 

från motparten 
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K. :> icke-fokalt anknutna initiativ 
L. :/\ 

Repliker som tillhör följande kodningska1egorier innehåller enbart 
responsaspekter, dvs de saknar initiativaspekt; undantagen är här 
kategorin uppskjutande fråga, som inrymmer ett visst mått av initia
tiv. 

M. < minimal, adekvat respons 
N. ..< icke-lokalt anknuten minimal respons 
0. inadekvat respons 
P. -> uppskjutande fråga, dvs en fråga som begär upprepning 

eller förtydligande ('' request for clarification") och däri 
genom "skjuter upp" avgivandet av adekvat respons. (jfr 
begreppet other-initiated repair hos Sacks m.fl., 1974) 

Dessutom har vi två slag av kategorier som reglerar dialogen med 
avseende på delspelsgränser, dvs att avsluta ämne eller delspel, (ofta 
inuti replik), resp. au förbereda nytt ämne eller delspel. Det är fråga 
om meta-kommunika tiva drag i dialogen. 

Q. <) 
R. (> 

markerar avslutning av ämne (del. pel) 
förbereder ("varsel" om) initiativ (som vanligtvis fö ljer i 
nästa replik av samme talare) 

Utöver repliktyperna i det föregående måste vi räkna med två slag av 
yttranden som inte är fullvärdiga repliker, nämligen: 

S. x yuranden som (i) avbryts, överröstas, dras tillbaka och 
därigenom blir till replikmissfall (ii) saknar interaktiv 
funktion (ii i) repliker som är/hanteras som "self-ta lk". 

T. b uppbackning (back-channeling) utgörs av verbala som icke
verba la signaler som understödjer talaren an fortsä11a att 
tala (och således inte hanteras i dialogen som egna turer 
eller försök au ta turen). 

Slutligen har vi en beteckning på repliker som inte kan uppfauas vid 
av lyssningen: 

U. ? yttranden !.Om är ohörbara. Eu sådant yttrande kan förstås 
ha uppfattats och ti Il delats replikstatus av parterna i 
dialogen, men kodaren har inget annat val än au markera 
det som okodbart. 
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4.5 Ana lysperspekt iv som aspektseende 

För att analysen skall vard i stånd all fånga samta le ts dynamik eller 
d iskursen som process blir den med nödvändighet lokal, dvs " den 
försöke r fånga replikens värde i det skede av dialogen då den fä lls". 
(Line ll & Gustavsson, 1987: I 06). Det betyder att analysen av 
replikens o lika egenskaper avkodas i sin omedelbara relation till 
närmast föregående e lle r närmast efterföljande kommunikativa 
bidrag. Genom all analysen söker få grepp om samtalets dynamik 
skilt från samtalet som en "statisk efterhandsbeskrivning" ("text-as
product"). (op ci t: 106) blir frågan om analysperspektiv essenriell, 
eftersom samtalet som ett dynam iskt förlopp kan sägas ha en e ller 
flera funktioner. 

En replik kan så ledes betraktas i relation både till (i) ta larens syfte 
eller intention och (ii) vi lken funktion repliken faktiskt har e ller fär i 
det omedelbara replikskifte!. IR-analysen eftersträvar ett anal ys
perspektiv som tar sin utgångspunkt i tolkningar av hur parterna i 
samtalet behandlar, dvs uttrycker sig och manifesterar si n förståelse 
av (svarar på) varandras bidrag i dialogen. Det rör sig om e tt 
perspektiv som söker analysera och tolka det pågående ialnödet, som 
"parterna sjä lva" tolkar och förs tår det reciproka utbyte t av 
kommunikativa bidrag i dialogen. 

I analysen av samtal har man au göra med data som bestå r i 
männ iskors kons trukti on av mening. Data visar (de lar av) hur 
aktörerna manifesterar denna mening i diskursen. Analysatorns 
uppgift blir att (sekundärt) söka rekonstruera denna mening och sätta 
in den i ett vidare perspektiv. När det gä ller frågan om analys
perspektiv är det därför rimligt att medge att detta - tilt syvende og 
sidst - är relaterat till eller utgår från de vetenskapliga presupposi
tioner (idemässiga, teoretiska och metodologiska preferenser) som 
omfattas av den person som genomför samtalsanalysen. 

Både beträffande samtalsdeltagarnas primära meningsskapande och 
analysatorns sek undära rekonstruktion skulle vi kunna tala om ett 
dynamiskL "aspeklseende" (WiLgenste in, 1978), eftersom den tur 
(kommunikativa enhet) som ska ll kaLegoriseras bestäms av relati onen 
till den andres och talarens egna tidigare och (i viss utsträckni ng) 
efce rföljande bidrag. Aspektseendet betyder här bl.a. att utifrån en 
rep liks bestämda position i diskursen samtidigt eller växelvis "se" 
bakåt ochframrit, för att bestämma replikens status med avseende på 
egenskaperna bevarande och förnyelse. 

Genom au fokus för mitt analys-perspektiv ligger på den 
process.som - inom och mellan repliker - rör det interaktiva 
överskridande! från en responsiv position till e tt initiativtagande (via 
menings-produktion) fångar jag den imerak1iva essensen i samtalet på 
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lokal nivå. Deua upphävande av responsen hos repliken sker i kraft 
av initiatiwagande. vilket innebär att vi kommer all behandla 
respon. en !.kilt från initiativec. Initiativtagande, det "nyskapande" i 
dialogen med !.löd i det givna, är per definition den kraft som 
överskrider re~ponsen och för samtalet vidare. Detta leder oss vidare 
fram till "principen om initiativets självständighet" (Linell & 
Gustavsson, 1987: I 08), som säger oss att initiativen är självständiga 
och oavhängiga på ett sätt som responser inte är. 

Det innebär alt jag i analysen av sådana responsiva bidrag som sak
nar initiativdel kodar dessa mot bakgrund av hur motparten (initia
tivtagaren) iar upp responsen, dvs "man låter dennes manifesterade 
reaktion avgöra kodningen". (op cit 1987:108). Deua betyder, efter
som analysen är lokal , au analysperspektivet (aspektseendet) upp
märksammar den f unktion repliken faktiskt får i dialogen. Detta 
gä lle r således fö r responser, eftersom dessa normalt avges på pre
misser som bestäms av den part som dominerar samtalet. "Klassifi
kationen kommer på så sätt alt i huvuddrag återspegla vad det faktiskt 
blir av dialogen. Responser som inte accepteras av motparten (hur 
vä lanpassade analysatorn än kan tycka alt de är) ana ly. eras som 
mi. slyckade (partiella eller inadekvata); responser som i analysatorns 
utanförperspektiv ter sig aldrig så mystiska men som behandlas som 
vä lfungerande av samtaldeltagarna, analyseras som adekvata". (op 
cit: I 08) 

Det sagda innebär att vi får en analysmetod som tenderar att arbeta 
delvis på den dominerande partens villkor."Detta är emel lertid både 
nödvändigt och realistiskt". skriver LineJI & Gustavsson, och fort
sätler: "All behandla initiativ och responser olika är motiverat 
eftersom de fal..tiskt har olika karaktär. Initiativ är självständiga på 
ett sätt som rcsponser inte är. De är i högre grad resullat av aktörens 
egna val och förblir initiativ även om de inte leder någonstans. 
Responscr dHremot avges på initiativtagarens villkor, och det ligger i 
deras natur - i detta att vara responser på något annat att de måste 
bedömas med avseende på adekvans i relation till motpanens tidigare 
initiativ" (op cit: 11 0). 

4.6 Kodningskategorier illustrerade 

I det följande skall jag ur valda samtalssekvenser mellan socia lar
betare och klient illustrera IR-analysens kategori schema; jag kom
menterar också kortf anat de kodningar som görs. Beteckningen S står 
för socialarbetare och K för klient. 
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Ur samtal 209: 1-10 

I . > 
2. < 
3. <> 
4. <A 
5. -> 
6. < 
7. <> 
8. < 
9. <> 

10. <A 
b 

b 

b 

b 

S: får jag kolla helt kon me dej gustav om rekvisitionen kom fram 
K: näe 
S: du har inte FÅ 1T den I I för den skickades till dej härifrån i mändas 
K: de kom ingen post alls igår 
S: du fick ingen post alls igår 
K: näe 
S: men du har du har namnet på dörren 
K:ja 
S: m m ja då får vi se va som har hänt meden då vill ja kol la också om 

du har hunnit fixa me telefon 
K: nä de har jag inte gjon för au +ja räkna 
S: +nä 
K: me de au ja har inte råd den här månaden 
S: nä 
K: hehenkeh 
S: n1i 
K: utan ja lllnker vänta till till uii~la månad 
S: m 
K: om pengarna räcker 

Kommentar: 

I sekvensen ovan som omfattar JO repliker åte rfinner vi 5 olika re 
pliktyper. I replik I har vi ett starkt (oanknutet) interaktivt initiativ, 
dvs repliken här tar upp etr nytt ämne, en ny fas i samtalet och 
respons begärs explicit. I replik 2 svarar K med en min imal adekvat 
respons, dvs ett svar som inte går utöver det begärda och som godtas 
av S (genom replik 3). I replik 3 anknyter S bakåt till K:s respons 
och för in ett nyu interaktivt initiati v, som får en begärande 
initiativdel, eftersom vi har frågeton på "fått". Repl iken kodas som 
begärande, t rots alt den åtminstone ordfö ljdsmässigt har påstående
fo rm , vilket borde fö ranleda kodning f\ angående initiativdelen, men 
prosodin på ordet "fått" markerar alltså all det är en fråga. I replik 4 
svarar K med en anknytn ing bakåt ti ll huvudinnehå llet och tar e tt 
hävdande (svagt) initiativ som av S i replik 5 bemöts med en begäran 
om förtydligande, en s k uppskjutande fråga som a lltså temporärt 
"skjuter upp" S' slutli ga respons på K's ini tiativ i 4. I rep lik 6 
bekräftar K begäran om förtydligande (uppskjutande fråga n) med en 
minimal adekvat respons. Replikerna 5 och 6 är en s lags reparati on 
av dialogen, som måste klaras av innan samtalet kan fonsätta. 

Går vi till replik 9 har vi (som i 3 och 7) en replik med tydliga 
inslag av både respons och initiativ, som anknyter bakåt till K:s replik 
och tar ett begärande initiativ. K svarar med att anknyta till hu vud
innehållet i 9 och tar ell hävdande initiativ, dvs vi får en expanderad 
respons I 0 som ackompanjeras av S med en rad uppbackningar; S 
signalerar med jämna mellanrum till K svaga återkopplingsuttryck 
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som "nä,nä och m" och som här betyder att K skall fort ätta att föra 
repl iken och samtalet vidare. Replikerna 9 och I 0 är frekventa 
repliktyper i samtal. Replik I 0 är den prototypiska expanderade 
responsen genom frånvaro av begärande initiativdel. 

Ur samtal 209: 155- 162 

155 <)/\ S: 
156 

m m I 11 SUCK I mer gustav de här med om du får åter 
fall om du börjar dricka som de har varit hitin-

157 < 
158 <> 
159 <./\ 

b 

b 

160 => 
161. -
162 => 

ills så har du ju .. stängt in dej på din rum 
K: mm rEFTERTANKSAMT] 
S: va händer va händer nu när du är i kärrtorp 
K: ja de har inte hänt nånting 
S: m 
K: ja har inte drnckit 
S: 
K: 
S: 
K: 
S: 

nl 
sen ja kom hit 
nä men va händer när det händer 
ja ISKRATfl 
!åse kommer du å låsa in dej i lägenheten då 

I re pl ik 155 ovan har vi en markering av delspelsgräns inuti re plik. 
som innebär alt inledande rep likde len avslutar e tt ämne (de lspel); 
kodning med höger-parentes. Därefter följer ofta en tyd lig mikro
paus (här också en suck) och sen tar talaren upp ett nytt ämne e ller 
ämnesaspekt vars inledning markeras med "de här med·. Ämnesbytet 
markeras också av S' användning av tilltal ("gustav"), typiskt för 
inledning av nytt ämne (Adelswärd, 1988:34). I repliken fo rtsätter S 
med e tt frill hävdande initiativ (kodningen /\) som bildar upptakten 
till ämnet "åte rfall". Vi ser här hur S försöker etablera etl nytt ämne 
och som K i sin "efte rtänksamma" och minimala respons accepte rar. 
Hoppar vi sedan till replik 160 har vi ett begärande initiativ med 
egenanknytning, dvs S anknyter inte till K:s expanderade respons i 
159 utan går förbi den och anknyter till sig själv i rep I ik 158. Genom 
att S i replik 160 bara uppre par vad som sagts i replik 158 blir 
kodningen=>. Om S hade fört in ny information i replik 160 skulle 
egenanknytn ingen kodas som stark, dv s <=>, eflersom S ignorerar 
K:s me llanliggande replik som innehåller eu hävdande initiativ. 

All koda re plik 160 som en egenanknytning är inte alltigenom 
invändnings fritt , vilket hänger samman med hur ordet "när" i 
repliken betonas. En marke rad betoning på "när" innebä r att S 
accepterar K:s svar i 159, och gör en precisering av sin fråga till att 
gälla det hypote tiska fallet, "om det hände r". Den to lkningen av 
repliken skulle föranleda kodni ngen <>, eftersom re pliken då skulle 
bedömas som lokalt motpansanknuten med begärande initiativde l. 

Går vi sedan till replik 161 finner vi en minimal respons från K, 
som be roende på hur S (initiativtagaren) behandlar den, får kodnin
gen - (minimal inadekvat respons), eftersom S inte accepterar K:s 
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respons i 161 utan gör en egen-anknytning => i rep I ik ( 162). Här för 
S in ny information i sin själv-anknytning, men kodningen blir inte 
stark egen-anknytning, eftersom K:s mellanliggande replik är en 
minimal respons, dvs saknar iniliativdel. I annat fall sku lle S' replik i 
162 bli en stark själv-anknytning. 

Ur samlal 209: 128- 13 1. 

128 <./\ K: jaha ja var 
b S: m 

K: ju där i måndas 
b S: m 

K: då var hon inte där 
129 .. /\ S: mm I I sen hur ofta vi ska se ja eller hur ofta vi 

ska ha kontakt ja 
130 -> K: om vi ska ha kontakt 
13 1 < S: ja 

Sekvensen ovan illustrerar icke-loka l anknytning ( .. /\) i replik 129, 
vars iniliativdel är relativt svag.Initiativtagaren S tar upp, försöker 
etablera, ett nytt ämne utan att direkt begära respons, dvs repliken är 
hävdande snarare än begärande. Repliken anknyter till tidigare ämne 
(replik) som avhandlats i dialogen, därav ickelokal länkning. Replik 
129 fö ljs av en begäran om förtyd ligande, s k uppskjutande fråga 
från K, replik 130, som här innebär en fö rkortad och frågande 
upprepning av vad S sagt i sin replik. I nästa tu r 131 bekräftar S K: s i 
130 föreslagna tolkning av replik 129. Följande exempel rör också 
icke-lokal anknytning men med en ini tiativdel som är begärande. 

Ur samtal 106: 205-207. 

205 =/\ K: å så har ja blivit tilldelad brokyrka eftersom 
b S: m 

K: mina barn går där i kato i katolska skolan 
206 .. > S: men de som gäller för dej men va ä de egentligen 

då du kommer hit den hjälp du vill ha härifrån 
207 < K: ja vill ha uppehållspengar 

Repliken i 206 anknyter tillbaka till ett ämne som tidigare avhandlats 
och som gäller skälen för besöket på socialbyrån. Rep liken har - till 
skillnad från förra exemplet - en begärande initiativdel, då S explicit 
begär respons. K: s replik i 205 ignoreras av den ickelokala 
länkningen från S. 

Ur samtal 209: 220 - 225 

220 <> S: nä men va ä din önskan om du får fantisera då= 
221 :/\ K : =tja de ä en jävla svår fråga 
222 < S: mm/ I 

x K: tycker jag= 
223 =/\ S: =de ä de kanske 
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224 < K: jadeäde/ I 
225 <> S: om du får möjlighet å önska nu å fantisera lite gustav va tyck de 

de känns viktigt all du tänker på au du ger ger försök te ge mej 
lite ideer i alla fall I I för de ä en sån central punkt I I 

Sekvensen ovan från replik 221 1 o m replik 225 är att betrakta som 
en interfolierad sekvens som bryter in i dialogen och lägger fokus på 
aspekter i mötet som inte är ämnesrelevanta. Detta börjar med replik 
221 där K gör en icke-fokal anknytning på S' replik i 220, som är 
lokalt motpartsanknuten med begärande initiativdel. Genom att 
fokusera själva det förhållande att denna fråga ställ s kommer 
dialogen (ti llfälligt) au tematisera något annat än den sak frågan 
aktuali serar.I replik 222 bekräftar S meta-kommentaren från K med 
en adekvat minimal respons. I repliken "tycker jag" får K en x
kodning, eftersom S avbryter och "kör över" den kommentaren 
genom att anknyta till sig sjäv i replik 223; x-kodingen motiveras av 
att K påbörjar något nytt som S avbryter. Kodningen i 223 är ett 
exempel på en själv-anknytning som är hävdande, dvs ett relativt 
svagt initiativ. 

I replik 225 har den interfolierade sekvensen ebbat ut och S tar på 
nytt ett begärande initiativ som betraktas som lokalt motpartsanknutet 
med initiativdel. Vi har här ett specialfall med "omedelbar icke- lokal 
anknytning", dvs S länkar sin rep lik i 225 till replik 220 och för 
vidare detta innehåll. Detta betyder att ämnet i 220 har s a s stått 
öppet under parternas meta-kommunikation i replikerna 221 t o m 
224 och när den kommunikationen är avslutad fö r S initiativet från 
220 vidare och vi får en anknytning (av icke-lokal typ) som kodas 
som omedelbar , dvs kodningen blir som om den vore lokalt 
anknuten. Line ll & Gustavsson, (1987: 156 - 162) diskuterar detta 
spec ial fal I. 

l vårt exempel ovan kodades K:s icke-fokalt anknutna replik som 
ett hävdande, men det finns ju också icke-fokalt anknutna repliker 
vars initiativde l är stark, dvs respons begärs explicit. 

Ur sam ta l 106: 307 • 3 10. 

307 =/\ K: ja var ju hemma hos han som sköt i enskede som dom sa sköt i 
en skede men ja va inte där då en jävla lllr vet du du ja åkte hem på 
fredan ja va i e n annan lägenhet men ja hade van hos honom innan 
dom stormade ja tänkte gå upp d;ir timmen innan dom stormade 
ungefär 

308 :> S: va ä de som gör att du berä11ar de här nu 
309 </\ K: ja vet inte du ska veta liksom an man= 
310 <> S: =vaädejaskaveia 
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Ur samtal I 06: 39 - 43. 

39 .. /\ S: nånting som ä vikrigt som j a hade tänkt gå igenom me dej de ä 
liksom gn.mdläggandc saker nu tog du upp en själv 

x K: ja hä= 
40 =/\ S: =de här me au de är me au tacka nej till jobb eller au tycka att sju å 

fem ä för lågt 
41 </\ K: ja men de ä inte så ja vet ju au ja får ut mer på andra ställen som ja 

får svar från stockholms bryggerier nu på månda 
b S: mm 

K: fårja 
42 <=/\ S: för att vi kan inte acceptera au du tackar nej till jobb e ller 

håller på grovgallrar 
43 </\ K: nä men de va så här atte ja tacka nej ja tackade väl inte nej ja va 

nere på en +en intervju 

I replikskifte t ovan har vi i 42 e tt exempel på replik som har inslag 
av bade respons och initiativ, varv id anknytningen ske r till egen 
närliggande replik 40 och motpartens mellanliggande initiativ i 41 
(hä r expanderad respons) tyd lig t ignoreras. "Vad beträffar valet 
mellan => (=/\) och <=> (<=/\) så har vi att ta hänsyn til l två skilda 
faktorer, de ls om motpartens (här K) föregående replik är minimal 
e ller expanderad , dels om (hä r S) i förhållande till egna föregående 
repliken till för något nytt elle r inte". (Line ll & Gustavsson 1987: 
137). I exemplet ovan är dessa två villkor uppfyllda då S i replik 42 
anknyter till sig sjä lv och för in ny information och K: s 
me llan liggande repLik , som ignore ras, är expanderad. Vi får då ett 
fa ll av stark egen-anknytning. J exemplet ovan ä r initiativdelen i 
replik 42 hävdande, men vi kan ju också få repl ike r vars initiativdel 
är begärande, t ex(<=>) 

Ur samtal 201 : 139 - 141 

139 (> S: 11 får ja fråga en annan sak 
140 < K: m 
141 <> S: dina kompisar va har du för kompisar 

? K: ( ... ) 

139 har vi en replik som innebär initiativ till etl ämne (de lspel) som 
underställs motparten för godkännande. S anhåller s.a.s. om tillstånd 
från K au ställa en fråga. Detta tillstånd som saknar referentie llt 
innehåll och fungerar som ett s lags "varsel" fö r det initiativ som S 
står i beredskap att ta och som han tar i replik 141 . Replik 139 och 
dess karaktär av eget initiativ Ufr komponenten >) begränsas av att 
det underställs motparten fö r godkännande. K har etl yttrande efter 
replik 14 I som är ohörbart och kodas därför med (?), vilket innebär 
au den kommunikativa åtgärdens replikstatus inte kan faststä llas. 
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4.7 IR-profil och inte raktionspoäng 

Kodningskategorierna som jag ovan har exemplifierat med utdrag ur 
mina samtal mellan socialarbetare och klient kan ordnas på en skala 
från "rena" init iativ till "rena" responser. Hur parternas rep liker 
förde lar sig på denna skala ska vi kalla dia logens in itiat iv -
r es p ons - profil eller - mer koncist - dess IR-p1ofil. "Vid 
poängsättning av de olika repliktyperna sätte r vi värdet på den mest 
initiativdominerande typen (fritt, begärande initiativ) t ill 6, och den 
svagaste responsen (minimal inadekvat respons) får värdet I. De 
övriga kategorierna värderas däremellan.Kategorierna x, ? och b, 
som ju alla saknar rep likstatus, poängsätts inte och tas inte med vid 
beräkningen av de nedan beskrivna dialogmåtten". (Line ll & 
Gustavsson, 1987: 193) 

Poäng: Ka1cgoricr: 
6. > 
5. " ..> :> <=> 
4. .. /\ -./\ <=/\ <> => 
3. .. < <) </\ =/\ (> 
2. < -> 
I. 

Grundprincipen för poängskalan är en~igt Lincl l & Gustavsson (op 
cit, 194) att utgå från repliktyperna<> och</\ och place ra dessa mitt 
på skalan med värdena 4p respektive 3p. Ser vi till övriga kategorier 
på skalan finner vi att ökande inslag av initiativegenskaper ger högre 
poäng och det omvända gäller för responsegenskaper, dvs successivt 
lägre poäng. Vidare tillämpas följande principe r för poängberäk
ningen: 

a) fria i ni1 iati v hamnar överst på skalan och rena responser (som 
saknar initiativdel) längst ner 

b) begärande (starka) initiativ är vä1da en poäng mer än mot
svarande svaga (hävdande och underställande) initiativ 

c) expanderande responser är värda en poäng mer än motsvarande 
minimala (adekvata responser) 

d) repliker som innehå ller något av särdragen (=), (:) e ller ( .. ) är 
värda en poäng mer än motsvarande repliktyp med "klassisk" 
anknytning. 

e) av de minimala responsema är den adekvata, <, värd mest (2p): 
den för dialogen vidare genom att avföra initiativet; den ina
dekvata responsen lyckas ej med detta och är därför svagare (I p). 
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f) den uppskjutande frågan, ->, liknar (-),då den inte lyckas avföra 
det liggande initiativet, men innehåller samtidigt lite initiativ; den 
tvingar motparten till en respons och värderas därför till 2p. 

4.7.I Mått på dialogka.rakläristika. baserad på IR-analys 

Under rubriken ovan skall jag helt kort ange olika slag av dialogmått 
som kan beräknas på basis av en IR-analys av ett samtal. Jag har 
tidigare omnämnt att IR-analysen söker dels fånga styrkeförhållandet 
mellan parterna i dialogen och dels ange hur väl sammanhållen 
diskursen är, dvs koherensen. Utöver dessa mått kan jag räkna fram 
en rad andra mått som tjänar som diagnos av dialogen i en rad 
aspekter och som sammantagna leder oss fram till en karaktäristik av 
samt.alet. 

IR-profil , som visar hur parrernas repliker fördelar sig på skalan 
från rena initiativ till rena responser. JR-profi len sammanfattar 
enbart frekvenserna för parternas olika repliktyper och den ligger till 
grund för beräkningen av de övriga måtten. Med referens Lill Linell 
& Gustavsson, 1987 är måtten följande: 

I . IR-index, som kan tolkas som eu genomsnius-måu på hur stor del 
av talrummet en talare fö rfogar över. Man utgår från för
delningen av replikerna på skalan från 6p till I p, ( IR-profilen), 
och beräknar medianvärdet genom att vi interpolerar inom den 
klass medianen hamnar. Detta värde kallas TR -index och kan be
räknas för var och en av parterna eller för dialogen (diskursen) 
som helhet. 

2. IR-differensen, är den numeriska skillnaden mellan parternas IR
index. Måttet mäter det interaktiva styrkeförhållandet i dialogen, 
dvs ju högre värde (större skillnad), desto större interaktiv 
asymmetri mellan parterna (interak tiv dominans från den ena 
parten) 

3. 0-koefficient, som är ett mått på oblikhet (störning) i dialogen. 
5. R-koefficient, som är eu mått på frekvensen reparationer i dia

logen. 
6. F-koefficient, som är ett mått på fragmentering. 
7. S-koefficienl, som är ett mått på i vilken grad parterna i dialogen 

säller frågor el ler lar andra begärande initiativ. 
8. S-differens, som är ett måll på asymmetri beräknad på skillnaden 

mellan S-koefficientema för parrema i dialogen. 
9. B-koefficient och B'-koefficient, som är olika mån på frekvensen 

av "balanserade" repliker (med både lokalt och fokalt moL
partsanknuten responsdel och initiativdel). 
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4.7.2 IR-profil och andra måtl exemplifierade 

I del följande . kall jag med utgångspunkt i eu av mölena (nr 209) 
me llan socia larbetare och klient illusLrera några av må11en ovan. 
SamtaleL äger rum på ett tjänsterum på socialbyrån mellan en kvinn
lig socialsekreterare (30 år) och en manlig klient (57 år). Det handlar 
om klientens alkoholmissbruk och vilka hjälpåtgärde r som kan kom
ma i fråga. SamLalet är relativt långt, i repliker räknat 345 och i 
minuter räknat c:a 40. 

Jag börjar med att redogöra fö r dialogens IR-profil, eftersom den 
ligger till g rund för beräkningen av de övriga måtten i samtale L. 
Därefte r räknar jag fram IR-index enskilt för varje samtalsdeltagare 
och den kv ant it ativa ski llnaden mellan dessa index ge r oss IR
differensen (clom inansförhå llandet) . Jag skall också i någon män 
kommentera o lika dialog-koefficienter som samtale t uppvi sa r. 1 
profilen nedan står S för socia lsekreterare och K för klient. 

IR:profil: 209. 

> 
S: 4 
K: -

A 
3 

.. > .. f\ -./\ 
3 7 I 
I I I 

=> <> =/\ <) 
14 50 7 7 
I 2 5 

</\ -> 
53 5 
56 8 

< N 
25 I 180 
78 12 165 

Genom en hastig blick på parternas IR-profile r ser vi att de ka
tegorie r som akrualiserats i dialogen stannar vid antalet 13 av totalt 
18 teoretiskt möjliga. Kategorierna x, ?, och b, som saknar replik
status, har jag inte redovi at i profilen ovan. Vi ser vidare att 
kategoriema <>, </\och < är rikligt företrädda i dialogen. Samman
taget utgör dessa tre adekvata, loka lt och fokalt motpartsanknutna 
repliker c:a 75% av det totala antalet repliker. Ser vi till vilka mede l 
parterna har använt sig av för alt styra och låta sig styras i dialogen 
blir skillnaden påtaglig. Av samtalets 345 repliker har S 180 av dessa 
repliker och hon begär exp lic it respons från K i 40% av fallen. För 
K:s del är den andelen replike r endast 2%, vilket säger oss något om 
vem som är den styrande i dialogen. IR-profilen illustre rar så ledes 
hur K blir "styrd och tillbakatryckt" i diskursen. K gör i a llt 
väsenligt vad S begär men utöver detta är det främ st inom kategorin 
</\(expanderad respons) som K tar sina relativt svaga initiativ. Vi 
kan notera all katego rin < (adekvat minimal respons) utgör 47% av 
K:s tota la andel repl iker, vilket vittnar om påtaglig passivitet från K:s 
sida. Lägger vi till dessa minimala svar K:s icke-adekvara responser i 
förening med kategorin uppskjutande fråga förstärks bilden av 
passivitet ytterligare. 
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IR-profil (grafisk) av parternas bidrag i samtal 209. Turer från 
starka till svaga kategorier nedbringad till vår sex-gradiga skala på 
sidan 59. 

6 
0 Soc.sek. 
a Klient 

5 4 3 2 

Figur 2. Grafisk IR-profil av parlerna bidrag i samtal 209 

4.7.3 IR-inde.x och IR-differenser 

Dessa mått kan vi tolka som hur stor del av interaktionsutrymmet en 
talare förfogar över, vi lket bl a ger oss information om styrke
förhå llanden i dialogen. Det är fråga om hur parternas repliker 
fördela r s ig på skalan ovan. Eftersom skalan är att betrakta som en 
ordinalskala använder jag medianvärdet, som erhåll its genom 
interpolation inom den klass där medianen hamnar. För soc ial
arbetarens del hamnar medianen inom klassgränsema 2.50 - 3.50 och 
genom an interpolera får jag medianvärdet 3.36, vi lket är lika med 
lR-index (initiativ-respons-index) för socialarbetaren i dialogen. För 
klientens del ligger IR-indexet på 2.32 i vår exempeldia log. 

Man kan också beräkna IR-indcx för dyaden som he lhet genom att 
slå ihop båda parters bidrag (rep likenheter) i dialogen och räkna 
fram medianvärdet för den fördeln ingen. I vårt samtal ovan blir IR
index för dyaden 2.84. Ett IR-index för dyaden omkring 3.0 
förefaller rimligt, men ett högre index kan tyda på all den interaktiva 
intensiteten i samta let är högt; "ju högre värde, desto intensivare 
försöker parterna driva samtalet framåt". (Line ll & Gustavsson, 
1987:198) 

Genom att beräkna den numeriska skillnaden mellan pancrnas IR
index e rhåller jag I R-d i ffercn ser , e tt mått som foku se rar 
dominansförhållandet i dialogen. IR-index är eu mått som rör den 
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enskilda partens aktiv itet (bidrag) i dialogen, medan IR-differensen 
främst unalar sig om styrkeförhållandet i dyaden. I exempeldialogen 
ä r det sociala rbetaren som tar initiativen , vilke t också min. kar 
klientens möjligheter att själv dominera.Till detta krävs det kraftiga 
motåtgärder från hans sida t ex ignorera initiativ, vågra svara på 
frågor, abrupt byta ämnen. Om klienten "svarar på initiativen på e tt 
minimalt och adekvat sätt (adekvat ur initiativtagarens perspektiv), 
leder den initiativrikes försök att dominera också till all hon (hä r S) 
lyckas dominera. I så fal l bör vi få en stor IR-differens, och detta kan 
då tas som mått på effektiv dominans". (op cit:l98). I vår dialog ovan 
blir IR-d iffercnsen 1.04, (sk illnaden mellan 3.36 och 2.32), vilket är 
att betrakta som en relativt effekti v dominans från socia larbetarens 
s ida, alldenstund den helt jämlika dialogen ges värdet 0.0 och den 
extremt asymmetriska dialogen värden mellan 1.5 - 2.0. 

4.7.4 lnrerokrionell asymmetri (IR-differens) hos olika samtal 

Innan jag går vidare och räknar fram olika dialog-koefficienter för 
vår exempeldialog skall jag hell kort jämföra YR-differensen för vån 
samtal med en rad andra samtalstyper. Syftet är att ge läsaren en 
pre liminär uppfaun ing om graden av asymmetri som råde r mellan 
socialarbetare och klient i d ia logen ovan. (översikt ur Line ll & 
Gustavsson , 1987:246). Figuren bygger på resultaten från elt amal 
samtalsstudier Ufr Aronsson & Säuerlund Larsson, 1986; Adelswärd 
m.n., 1985; Aronsson & Linell, 1985; Gustavsson, 1988; m.n.). 

Jiimlikr samtal Styn samtal lmervju Förhör 
() 0.5 1.0 1.5 2.0 
I I I I I 
I I I Rät1egångar I 
Il I I <··--·--·-·······-·····> I 
I I Läkarsamtal I I 
I I <·--··-·--·····-··> I I 
I I I Polisförhör I I 
I I <····-·······-······-·--·-> I 
I I I I 

lnfonn.samial 
I <--··--> 
I 
I Barn-barn 
I <·-···----> 
I 

Tellcmar 
I <-·····--··-> 
I 
I 
I 
I 

Barn-vuxna 
<·-····--···-·> 

I 

I SSA-lekrion 
I <-·--·-····---> 
I I 
I I 
I I 
I I 

Figur 3. lntcraktionell asymmetri hos olika samtal 

Av diagrammcl ovan framgår au JR-differensen för olika samtals
typcr skiljer sig påtagligt från varandra. Vi ser au informella samtal 
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och barn-barn samtal ligger nära differensvärdet 0.0 medan samtal 
som är institutionaliserade såsom polisförhör, rättegångar, läkar
samtal och SSA-lektioner (svenska som andra språk) visar en stor 
J R-differens; en differens som informerar oss om au dessa samtal har 
- i o lika grad - en asymmetrisk karaktär. Beträffande vår 
exempeldialog kommer den, med IR-differens 1.04, att ligga i paritet 
med läkarsamtal och samtal barn-vuxna. Delta illustre rar att socia l
tjänstsamtal, som nonnalt ä r att betrakta som institutionaliserade, 
uppvi sar e tt dominansförhå llande där den professione lle aktö ren 
(socia larbetaren) framstår som kraftigt styrande på dialogen som 
helhet, även om - som vi skrev - båda parterna ömsesidigt bidrar till 
att upprätthålla det ojämlika styrkeförhållandet (Rommetveit, 1990). 

Samtal som sker inom en institution (här socialbyrån) kommer ofta 
au vara asymmetriska, eftersom den profess ione lla parten (t ex so
cialarbetaren) har auktoritet, kompetens och vana att åtgärda problem 
som lekmannen (klienten) lagger fram. Detta innebär i vårt fa ll au 
socialarbetaren i allt väsentligt har ansvaret för att syftet med 
samtalet infrias. Detta förhå ll ande innebär norm alt au socia l
tjänstaktören dominerar dialogen i kraft av alt begära information, ta 
upp nya ämnen, avsluta ämnen, ansvara för den globala koherensen, 
kort och gott "dirigera" samtalet som he lhet, vilket - om vi ser do
minans som en indikator på makt - visar oss hur "socialtjänsten" me
todiskt utövar, låt oss säga, välmenande makt, e fte rsom syftet är 
vällovligt, dvs att bistå och hjälpa männniskor i nödsituationer. 

I vår exempeldialog är det socia larbetaren som i a llt väsentligt 
svarar för de repliker som i "stark mening" är framåtsyftande (begär 
explicit re, pons) (40% av replikerna). Lägger vi här till repliker, 
som i relativt svag mening är framåtsyftande , tar S sådana initiativ i 
c:a 35% av fa llen. Totalt ugör socia larbetare ns framåtsyftande 
repliker c:a 75% av den egna replikmängden. 

För kl ientens del är de framåtsyftande initiativen, i stark mening, 
nännast försumbara, vilket betyder att när han tar initiativ är dessa 
relativt svaga, s k expanderade responser. Detta gör han i c:a 40% av 
den egna replikmängden. Betänker vi samtidigt att ande len minimala 
responser - adekvata som inadekvata - i förening med uppskjutande 
fråga utgör c:a 60% av K:s totala repl ikmängd är det rimligt att 
hävda att det ä r S som i övervägande grad för in "nytt stoff' i 
dialogen, vilket måste betyda all klientens egen och genuina upp
fauning om problemet (här missbruksproblem) inte i seriös mening 
ges utrymme i dialogen. Klienten forceras att relatera till "ny" 
information (ny i det lokala kontexten), som främst är all betrakta 
som relevant från socialarbetarens utgångspunkt men i mindre grad 
från klientens synvinkel. · 
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4. 7.5 l meraktionskoefficienter 

Med IR-profilen som utgångsläge kan vi räkna fram en rad 
inte raktionskoefficiente r som gälle r för vår dialog ovan. Nedan skall 
jag nännare ange, de ls vilka dessa koefficienter är, dels vilke t värde 
de har i vårt samtal. Jag skall dessutom helt kort redogöra för hur 
dessa interaktionsmått karaktäriserar dialogen och vad delta betyder 
för vårt samtal. Dessa mått kan räknas fram för dyaden och för de 
enskilda samtalspartne rna och anges i % av det totala antalet repliker 
i dialogen som helhet e ller för en enskild part. 

Koefficienter: 

1. B-koefficient - balans - är lika med antalet (loka lt motparts
anknuta) expande rade och icke-begärande responser, dvs repliker 
med katego rin </\, i procent av det totala antalet replike r i 
dialogen. Ett alternativt balansmått, B'-koefficienten erhål le r vi 
om vi till kategorin </\fogar kategorin <>. Dessa s k "klassiska 
re pliker" uppvisar "balans" me llan initiativ och omedelbar anknyt
ning till motpartens bidrag. 

2 . F-koeffic ient - fragmentering - definieras som antalet fria och 
icke- lokalt anknutna re plike r i % av det totala antalet. Följande 
rep liktyper kommer i fråga: >, .. >, /\, .. /\ (> och .. <. F
koefficienten är främst ett koherensmått och ju högre värde den 
får, desto oftare påbörjas nya ämnen (öppnas nya delspel) eller 
åter påbörjas tidigare ämnen (återöppnas delspel). 

3 . 0 -koefficienten - oblikheL - definieras som själv-anknutna och 
icke-fokalt anknuta repliker i % av det totala antalet repliker i 
dialogen. Det är fråga om repliktyper med sä rdragen = och :. Vi 
kan "säga att oblika re pliker antinge n själva på något sätt är 
dysfunktionella (åtminstone om maximal balans och kohe rens är 
önskvärd) eller utgör symtom på någon störning (bristande 
uppmärksamhet, missuppfattning, missförstånd, ovilj a alt svara) 
uppkommit. Oblikhet är alltså en form av bristande kohe rens" . 

4. R-koefficienten - reparation - definieras he lt enkelt som antalet 
uppskjuta nde frågor -> i % av det totala antalet re plike r. R
koefficienten mäter i vilken grad re pa rationsdrag förekommer i 
samta let, t ex frågor som rör referent, bekräftelse, motfrågor 
e ller frågeformande re plike r. 

5. S -koeffic ient - so licite ring - rör rep liker som innehåller 
begä rande initia tiv i % av det totala antalet repliker (undantagen 
är här kategorie rna uppskjutande fråga och underställande förslag 
och frågor). S-repliker är så ledes kodningar som slutar på >, dock 
ej ->. Med hj älp av solicit.ering kan vi räkna fram S-diffe rensen, 
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som är ett mått på asymmetri beräknad på skillnaden mellan S
koefficiemen för parterna i dialogen. 

4.7.6 lnteraklionsmåttenför vår exempel-dialog samlade 

Koefficienter i %: 
IR-index B B' F s 0 R 

Soc.sek: 3.36 29 57 9 39 12 3 
Klient: 2.32 34 35 I 2 4 5 
Dyaden: IR-diff. 

1.04 31 46 6 21 8 4 
IR-index 2.84 

Utgår vi från koefficienterna ovan finner vi - om vi ser till parterna 
ensk ilt - att klientens värden på fragmentering, ob likhet och 
solic itering är låga medan socialarbetarens ä r förhållandevis höga. I 
synnerhet gäller detta för skillnaden mellan parte rnas S-koefficient 
som ger oss en synnerligen ojämnlik S-differens, vilket här betyder 
att socialarbetaren på del hela taget svarar för alla begärande (starka) 
initiativ. 

F-koefficienten visar också på en tydlig skiJJnad mellan parte rna i 
dialogen. Eftersom fragmentering handlar om att ta initiativ genom 
alt introducera nya ämnen, inleda ny fas i samtale t, anknyta till 
ämnen som tidigare varit aktuella, s luta delspel, dvs kort och gott 
abrupt styra in samtalet på något nytt och därigenom "diri gera" sam
talet på ett globalt plan, finner vi att detta i allt väsentligt utförs av 
socialarbetaren. Klienten gör detta i endast 0.05% av fallen (2 fall). 
Detla betyder också att socia larbetaren domine ra r dialogen 
ämnesmässigt, eftersom hon nästan heltigenom svarar för vi lka teman 
som skall avhandlas. Klientens två fragmenterande repliker innebär 
inget sk ift av äm ne i dialogen, utan dessa rör icke-lokal länkning 
inom samma ämne. Vad F-koefficienten också säger oss - om den är 
hög - är att den lokala koherensen i dialogen inte upprätthålls, vilket 
ger en fragmenterad bild av samtalet. I vårt samtal här ä r denna 
lokala fragmentering det pris vi får betala för att upprätthålla 
dialogens globala koherens, som gä lle r de olika ämnena på dag
ordningen och som upprätthålls av socialarbetaren. 

Beträffande 0-koefficienten - oblikhe t - finner vi också att det är 
socialarbe ta ren som främst svarar för den typen av repliker. För 
dyaden är 0 -koeffic ienten 8% av det totala antalet rep.like r i samtalet. 
Att på basis av detta värde hävda något genere llt om dialogen som 
helhe t kan vara vanskligt a lldenstund jag vet att de olika 
kommunikativa dragen främs t visar sig när ämnet "återfa ll" 
avhandlas; ett ämne som omfallar c:a en tredjedel av de1 totala antalet 
repliker i dialogen. Det speciella med interak1ionen i detta ämne rör 
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den s tora andelen själv -anknutna repliker. 0-koefficienten ligger på 
15%, vilket är att jämföra med mötet i övrigt som har 5% oblika 
repliker. l samtaleL med socialarbetaren kan vi ama au ämnet 
"återfall " är provocerande för klienten och aktualiserar o lust och 
stress som leder till ovilja att svara nä r vissa aspekter av ämne t 
återfall avhand las. 

Om vi skall säga något om B- och B'-koefficienterna finner vi au 
nästan hälften, c:a 46% av det totala antale t repliker utgörs av 
balanserade bidrag i dialogen, dvs repliker som både är lokalt och 
fokalt motpartsanknutna samtidigt som de är framåtsyftande. Det är 
B-koefficienten, den expanderade responsen med svag (hävdande) 
initiativdel, som utgör c:a 1/3 av de balanserade replikerna. Detta 
innebär att i de fall klienten tar initiativ i dialogen sker dett.a främst 
med en inbjudan till respons via en initiativde l som är hävdande eller 
understä llande, medan däremot socialarbetarens initiati vdel av de 
ba lanserade replikerna till hälften (50 av 103) begär explicit respons. 
Klienten har här endast två repliker som är begärande. 

"Hög procent ba lanserade rep like r indikerar jämlikhet (och kan 
därför antas vara korrelerad med liten IR-differens) medan en stor 
ande l polariserade repliker uppträder i utpräglat asymmetriska 
situationer". (Linell & Gustavsson, 1987:202). I dialogen visar sig 
deua i att "bara" 46% av det totala antalet repliker är balanserade och 
vi har en betydande andel polariserade repliker (dvs starka initiativ 
med "rena" responser). Detta visar sig framförallt i a tt 
socialarbetaren svarar för näsran samtliga frågor i sam ta Jet och 
klienten har en hög andel minimall adekvata rcsponser. 

S lutligen några ord om R-koefficienten - reparation - som i sam
talet är måttlig, dvs 4% av totala anta le t repliker.Reparationer i 
samtal utförs med hjä lp av uppskjutande frågor, som kodas->. Det är 
båda parter som i dialogen svarar fö r kommunikativa drag av detta 
s lag. 

I möte 209 har jag interaktivt karaktäriserat samtalet med utgångs
punkt frän initial iv-respons-analys; en karaktäristik som fö rvisso ger 
oss ett begränsat vetande om samtalet, eftersom fokus I igger på 
inte raktionen mellan parterna oberoende av vilka ämnen (teman) som 
avhand las. I kapitel VI ska ll jag e me llertid integrera 
inte raktionsanalysen med en ämnesanalys, dvs re latera innehållsliga 
aspekter i samtalet till den interaktiva strukturen. Med deua som 
grund skall jag senare i kapitel Vll, studera hur perspektiv på ämnena 
anläggs i dia logerna. 
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4.8 IR-analys; tillämpbarhet, till vägagångssätt och 
r eliabili tet 

Nedan följer en kortfattad diskussion om analysmetodens 
tillämpbarhet på våra basdata och om tillvägagångssätt vid kodningen. 
Vidare behandlar jag här frågan om rel iabi litet. 

4.8. I Tillämpbarhet 

JR-analysen - som metod - ä r utarbetad fö r att tillämpas på 
kommunikation i dyader. "Den passar bäst fö r dialoger som utmärks 
av frekvent turväxling utan att repl ikgränserna för den sku ll är 
otydliga så att det blir svårt att avgöra vem som har ordet. Den 
lämpar sig inte för monologer elle r för dialoger med mycket långa 
(monologiska) repliker" (op cit: 84). Våra basdata (samtal från 
socialtj änsten) karaktäriseras av just "frekvent turväxling", vilket 
borgar för att metod och data - i den meningen - är väl anpassade till 
varandra. Dessutom är IR-analysen inriktad på att möjliggö ra analys 
av re lativt stora material utan a lltför orimlig tidsåtgång. För vårt 
vidkommande omfattar hela materialet ca 5.150 rep liker som 
(genomsnittligt) fördelar s ig med c:a 250 repliker för varje samtal. 
IR-analysen skall kunna fylla fö ljande syften (Linel l & Gustavsson, 
1987): 

- blottlägga en (relativt grov) grundstruktur hos dialogen som får 
karaktär av en s k "initiativ-respons-profil"; profiler som pekar 
ut skillnader mellan och inom olika diskurstyper. 

- li gga till grund för en kvantitativ sammanfattning av hur parterna 
delar på talutrymmet; peka på dominansmönstcr i dialogen. 

- visa på koherens i dialogen genom att fånga hur parterna 
anknyter till varandra och/eller till sig själva; kooperativa 
och/eller kompetitiva drag skall framträda i diskursen. 

- vara en sökmekanism för att loka li se ra spec ie llt intressanta 
sekvenser, tex sekvenser som rör konflikter, missfö rstånd och 
andra störningar i dialogen. 

4.8.2 Tillvägagångssätt 

IR-analysen är - som nämnts i föregående kapitel - "inriktad på att 
fånga dynamiken i det interaktiva spelet, sådan den framträder på lo
kal nivå inom dialogen". (op cit:84). Detta följer ur att samtalsanalys 
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(idemässigt) har fokus på det dia logiska i di. kursen. dvs hur parterna 
ömsesidigt influerar på varandras kommunikativa bidrag i samtalet. 
Deua ar en . tyrka hos analysen när det gäller all förstå vad som sker 
i det omedelbara och lokala replikskifter. Men det är samtidigt en 
svaghet i den meningen att sekvenser eller replikskiften som får 
långsiktiga konsekvenser bortom samtalet, utanför den loka la 
kontexten, inte speciellt lyfts fram (jfr VIJl :7). 

1 mitt material finner vi sådana sekvenser som rör uppmaningar av 
icke-lokal! slag, dvs det är fråga om turer som ålägger, uppmanar en 
part au utföra något utanför den lokala kontexten. I regel ~ir det 
socialarbetaren som ålägger klienten art i en nära fram tid utföra vissa 
saker, tex "du måste gå och söka jobb på arbetsförmed lingen", "du 
kan ringa i övermorgon så får vi se" osv. I lR-analysen kodas 
ålägganden och uppmaningar som starka initiativ om mou.agaren 
lokalt har möj lighet att svara upp mot det som begärs. "I luvud
funktionen hos starka in itiativ är alltså au fråga. begUra e ller 
uppmana till åtgärd" ... (inom den lokala kontexten) (op cit : 133). 
Uppmaningar till åtgärd som ligger utanför den lokala kontexten 
kommer däremot alt kodas som svaga initiativ i miu material. 
Detta är ett problem i min studie eftersom många (i globa l mening) 
styrande kommunikativa bidrag från socialarbetarens sida inte fångas 
upp av kodningssystemet. Deua kan synas otillfredsstä llande eftersom 
fR-analysen syftar till att kartlägga styrkeförhållandet mellan 
parterna i samtal. Men det är viktigt att erinra sig au analysen enbart 
fångar dominansrelationen i själva diskursen: den är inte en metod att 
mäta skillnader i makt eller auktoritet mellan människor. Lincll 
( 1990) understryker vik ten av att skilja på dominans i samtal och 
sociala maktMrukturer (jfr också Linell & Luckmann, I 991 ). Som vi 
också ska finna i denna studie, kan ibland en part utöva makt genom 
att förhålla sig passiv eller underordnad i sjä lva samtalet. 

Men den ovannämnda 'svaghe1en' i metoden (i relation till mina 
data) kan oci.. så kompenseras genom resonerande mikroanalys som är 
inriktad på särski lda eller typiska sekvenser e ller dialogfragment. De 
ovann ~imnda s k "fram tida åt:iggandena" är exempel pt\ sådana 
dia logfragmenl. 1 kapite l VII , som i kvalitativ men111g analyserar 
perspek1ivc1s roll i diskursen, berör jag indirekl problemet med 
uppmaningar ti ll åtgärd som går utöver den lokala process-analysen. 

4.8.3 Rcliahiliccc 

llela materialet har först IR-kodats av mig själv. För au kontrollera 
reliabiliteten i kodningen gick vi därefter tillväga på följande 1,ätt: ett 
urval på 500 repliker (c:a 10% av hela materialet) har slumpmUs. igt 
tagit s fram ur korpusen. Genom an hela materialet betraktats som en 
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lång fö ljd av (c:a) 5. 150 numrerade enheler och genom au slumpa 
fram en serie nummer ur denna , iffcrfö ljd, fick vi fram ell antal 
s tartpunkte r fö r va r vi skulle gå in i det så numre rade 
replikmateri alet och ta ut sekvenser om I 00 repliker. Vi krävde 
också att dessa sekvenser skulle rymmas inom ett samtal, och att bara 
en sekvens skulle få tas ur samma samtal. T ex nummer 4558 som 
kom upp först i serien svarar mot replik 2l3 i möte 2 11 ; nummer 
2868 svarar mot replik 58 i möte 204; nummer 1452 svarar mot 
rep lik 40 i möte 109, osv. Med dessa repliker som startpunkter har 
sekvenser om 100 repliker tagits ut. Genom att upprepa detta 
förfarande fem gånger erhöll vi slumpmäss igl fem sekvenser om 100 
rep liker vardera. Detta slumpmäss iga urval av repliker medbedömdes 
därefter av en person som är väl förtrogen med och tränad i IR
analys. Medbedömaren erhöll ljudbandsupptagning av sekvenserna 
och transkriptioner där varje tur som sku lle koclas var utmärkt med 
silt nummer, dvs materialet var redan replikindelat och dessutom var 
ture r som hörde till kategorierna ? och X kodade; även 
uppbackningar var markerade i transk riptionen. Medbedömningen 
gällde således kategoriseringen av enheter (turer), inte uppdelningen i 
enheter. 

Medbedömaren erhöll också särski lda instruktioner som rörde 
specialfall av kodningar som hade aktualiserats i mitt material. Det 
var fråga om pauser, repl iker (replikskiften) som måste behandlas 
med hjälp av kodningsstrategier som i en del fall inte kunde fogas in i 
det kategorisystem som IR-analysen tillhandahåller. 1 append ix B har 
jag redogjort för några specia lregler för dessa repliktyper. 

Tabell 2. Resul tatet av j ämförel erna mellan mina och med
bedömarens kodningar utföll enligt följande: 

Sekvenser om )()()repliker ur samtal : 107 109 204 205 21 1 

Överensstämmelse i procem: 82% 76% 78% 71 % 70% 

Även om Lvå samtal (205, 21 l ) visar någoL låga överensstämmelser, 
blir medelvärdet fö r mina och medbedömarens kodningar 75,4%, 
vilket får anses tillfredsställancle då resu ltat kring 75% är vad man 
reali stiskt kan kräva enligt samstämmiga uppfauni ngar rörande 
samralsanalys. Detta gäller också kodningar med andra systen1 än rR
analys.(t.ex. Crow i Craig & Tracy (cds) 1983). All värdena vid 
samtalskodning hamnar kring denna ni vå beror, enligt Line ll & 
Gustavsson ( 1987:205), på att inbördes avvikelser mellan kodare inte 
kan undvikas p.g.a. "den inneboende otyd lighet, vaghet och 
flertydighet som vidlåder replikernas interaktionella status". 
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KAPITEL V 

DYNAMIK, KOHERENS OCH DOMINANS I 
DIALOGEN SOCIALARBETARE KLIENT 

S .l IR-analys på 21 samtal: interaktionsformat och 
social deltagarstruktur 

I fö regående kapitel behandlade jag initiativ/respons-analysen som ide 
och metod. I detta kapitel är min avsikt att redovisa resultaten av IR
analysen tilJämpad på min korpus av 2 1 socialbyråsamtal. Med 
ulgångspunkt från inte raktionsanalysen kommer jag att illustrera -
via excerpter ur dialogerna - olika typer av samtal och vilka 
variationer som förekommer inom mitt material. Eftersom kapitlet 
har fokus på det interaktiva styrkeförhållandet mellan partema och 
koherensen i dialogerna kommer tyngdpunkten i redovisningen att 
ligga dels på den information IR-differensen förmedlar i kombination 
med S-värdet, dels på i vi lken omfattning dialogen är balanserad 
och/eller fragmenterad. Denna insnävning av redovisningen av det 
empiriska materialet utesluter ime kommentarer som rör andra slag 
av interaktionsmått, l ex betr. oblikhet, i dialogen i de fall ett eller 
fle ra sådana mått karaktäriserar dialogen på ett intressant sätt. 

Nedan redovisas de huvudsakliga resultaten av inte raktionsanalysen 
för samtl iga samtal i undersökningen. Jag har dessutom va lt att göra 
detta genom att relativt ingående och med utgångspunkt från IR-pro
fi len dokumentera i första hand tre samtal, vars interaktiva styrke
förhållande - för varje samtal - har kategoriserats enligt följande: (i) 
sy mmetri (ii ) måttlig asymmetri (iii ) asymmetri. I IR-termer 
har kategorin symmetri arbiträrt definierats som IR-differenser från 
0 .00 till 0.50 (interaktivt relativt jämlikt samtal), kategorin måttlig 
asymmetri avser IR-differenser från 0.50 till I .00 ("styrt samtal"), 
och kategorin asymmetri gäller IR-differenser från 1.00 och uppåt. I 
översiktliga termer är det fråga om "intervju" från 1.00 - 1.50 och 
"förhör" från 1.50 och uppåt (Linell & Gustavsson, 1987). En första 
överblick av vårt material ger oss följande förde lning för samtliga 
dialoger (de faktiska värdena redovisas i slutet av kapillet): 
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'Tabell 3. Fördelning av samtliga dialoger inl erakt ivt 

(i) symmetri: 

Möte: 103 
108 
202 
203 
206 
208 
21 1 

(ii) måulig asymmeLri: 

Möte: 100 
106 
107 
109 
201 
205 
210 
212 

(iii) asymmetri 

Möte: 101 
105 
110 
204 
207 
209 

Med stöd i IR-profilen kan vi karaktärisera dialoge n i en rad andra 
avseenden, t ex om den är fra g menterad, soliciterad, 
balanserad, oblik och reparerad. Våra tre exempelsamtal kan 
sägas utgöra var sin prototyp, som i en rau hänscenue11 förväntas 
spegla viktig information från materialet i sin helhet. 

Om redovisningen (som med nödvändighet är ett slags koncentrat 
av materialet i sin helhet) någorlunda skall göra rättvisa åt he lheten 
(och i någon mening representera något utanför sig själv) kommer 
jag dock att med excerpter från något flera samtal au karaktärisera 
vissa utmärkande drag hos dialogerna mellan socialarbetarna och 
kliente rna. Dessa dialogkaraktäristika kan ( i kombination med t ex 
IR-differenser) tjäna som en enke l taxonomi, som kan ge oss en 
"övers iktsbild" av deltagarstrukturen och andra relevanta 
dimensioner hos dialogerna. Ett exempel på en sådan dimension är 
de n som rö r olika former av samarbete i dialogen. (Samarbete i IR
te rmer innebär att dialogen har ett lågt 0-värde i förening med en 
hög andel lokalt, fokalt motpartsanknutna repliker, dvs bidragen är 
balanserade. Till de kooperativa bidragen hör också de polariserade 
replikerna. De kommunikativa bidragen tillsammans bildar en 
välfungerande koherent diskurs.) 

Svårigheterna att i sammanfattande form avrapportera resu ltat 
från en rätt så omfattande interaktionsanalys (med 2 1 dialoger och 
c:a 5 150 repliker), ligger i det förhål landet att excerpter som skall 
vara belysande exempel endast delvis kan belysa hur ett (eller flera) 
samtal interaktivt gestaltas. En låg JR -differens tex kan ju i ett samtal 
vara ett resultat av att samtalet fluktuerar ämnesmässigt, dvs under 
vissa ämnen dominerar en part och under andra ämnen dominerar 
den andre, vilket innebär att samtalet tenderar att bli interaktivt 
jämlikt (eftersom JR-differensen är ett genomsnittsvärde baserad på 
samtliga repliker i ett samtal). Andra fall kan vara en stor IR
differens, men med en ämnesmässig fluktuation som innebär all när 
e ll viktigt ämne behandlas är dialogen relativt jämlik men 
asymmetrisk vid många andra och mer perife ra ämnen. Även om två 
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dialoger skulle uppvi sa ungefär samma genomsnittliga lR-differens 
kan siffroma dölja att det finns bakomliggande olikheter. Likheterna 
i lR-differens kan hänga samman med att parterna i ena fallet 
kommunicerar ett styrkeförhållande som är jämnt fördelat (tu rvis) 
genom heJa samtalet, i det andra fallet rör det sig om eu samtal som 
fluktuerar kraftigt ämnesmässigt. 

Jag vill särskilt uppmärksamma detta fenomen att samtalen fluk
tuerar interaktivt - mer eller mindre - i takt med de ämnen som av
handlas. Främst är detta märkbart hos de ämnen som jag har 
kategoriserat som "måttligt asymmetriska". I kap Yl kommer jag 
därför nännare au behandla de ltagarstruktur och ämne i dialogen. 
"1l1e necessary point he re is that the structure of discourse in the 
interview is also a structure of social participation. Changes in 
discourse activities, from topic Lo the next, from major section of the 
interview to the next, involve s ubtle changes in socia l re lat ions 
between the counselor and the studenL. These are changes in 
participation structure - in the allocation of reciprocal and 
complementary communicat ive rights and obligations 
communicative rotes - between counselor and student". (Erichon & 
Shultz, 1982:22) 

De t sagda betyde r au jag bemödat mig om att finna exempel 
(excerpter) som i en "trovärdig" mening åskådliggör olika slag av 
karaktäristika, utmärkande drag, typiska sekvenser, kännetecken osv 
osv hos dialogen eller delar av den. Detta betyder också - i bästa fall 
- att vår kunskap om samtal inom socialtjänsten ökar i en rad 
bemärke lse r e ller aspekte r. Jag skall först se på tre skilda, 
asymmetriska sekvenser. 

S. 2 Interak tiv asy mmetri och styr t. " samarbete" 

Möte 207 

Bakgnmdsdata : Plats: 
Soc.sek . 
Klient 
SamtalsHlngd: 

Socialbyrå (tjänsterum) 
Kvinnlig 45 år 
Manlig 28 år 
220 repliker 

Möte 207 behandlar främ st tre teman ( i) flyktingfrågor (ii) 
utbildning (iii) pengar. Dessa tre ämnen omfattar c:a 2/3 av dialogens 
samtliga repliker. I övrigt avhandlas ämnen som (iv) arbete (v) 
boende och (vi) kontakt med socialen. I dialogen sker många skift av 
ämnen, vilket innebär e tt slags zig-zag mönster i ämnesstruktu ren, 
eftersom socialarbetaren ofta återknyter till ämnen som tidigare varit 
aktuella. Mötet äger rum i en atmosfär av institutionell omvårdnad 
som utmärks - från och till - av en mästrande ton från soc ial-
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·arbetaren, som klienten - en flykting - "snällt" och pliktskyldigt 
anpassar sig till. Det fö rhållande att klienten är flykting från ett 
nordafrikanskt land och har svenska som andraspråk kan inverka på 
de t interaktiva styrkeförhållandet i samtalet i riktning mot en stor 
skillnad i parte rnas IR-index. 

IR-profil för hela mötet 

> .. > <=> .. (\ './\ <=/\ => <> 
l I I S 36 

4 

=/\ <) <./\ -> < N 
S: 6 8 l 3 7 23 15 5 3 11 S 
K: - 5 30 8 46 12 105 

IR-profilen i samtal 207 omfattar 220 repliker som fördelar sig med 
mycket olika frekvenser på 14 av de 18 teoreti skt möjliga 
kodningskategorierna. (Kat ego rie rn a x, ? och b , som saknar 
replikstatus finns inte redov isade i profilen ovan, och detsamma 
gälle r i fortsättningen. ) Då JR-profi len endast anger frekvenserna fö r 
parte rnas olika repliktyper, skall jag också ange några ol ika 
sammanfattande interaktionsmått. 

Interaktionsmåu för möre 207: 

Dyaden: 
Soc.sek. 
Klieni: 

IR-index 
2.89 
3.53 
2.25 

IR-diff: 
1.28 

Koefficienter i % 
B B' F S 0 R 

24 42 7 27 7 10 
20 51 13 49 9 13 
29 32 4 5 8 

I R-index, I R-differens och andra dialogkaraktäristika 

IR-profilen i samtal 207 fö rdelar sig till 65% på kategorierna <>, </\ 
och <. Det är således fråga om repliker som är adekvata, loka lt och 
fokalt motpartsanknutna, men eftersom vi har en hög andel pola
riserade repliker få r vi en asymmetrisk dialog. Förekomsten av mi
nimalt adekvata och icke-adekvata responser utgör 30% av det totala 
antalet replike r och där svarar klienten för de flesta av dessa, när
mare bestämt 88%. Detta fö rhållande sau i relation till all S svarar 
för huvuddelen starka initiativ innebär en asymmetrisk dialog med en 
IR-differens på 1.28. 

Om vi närmare granskar vilka medel parte rna har brukat sig av 
fö r att styra och låta s ig styras i dialogen kan vi notera stora 
ski llnader. Vi finner a tt S-värdet för dyaden (initiati v som expJic it 
begärd respons) är 27% (av totala antalet repliker) varav S svarar för 
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25% och K för 2 %. Della innebär all nästan 50% av socialarbetarens 
repliker, och endast 4% av klientens egna repliker, är starka initiativ. 
Det sagda innebär ock<;å all vi får en stor skillnad mellan parterna 
rörande de fra må ts trävande replikerna (de som för in nyu stoff i 
dia logen) Av samtalets totala replikmängd tar S 42% framåt
strävande initiativ. varav 32% är starka initiativ, medan K tar "bara" 
2% starka framåtsyftande initiativ. I övrigt är klientens framåt
syftande initiativ ( 16%) svaga med underställande eller hävdande 
initiativdel. 

Det sagda ovan i kombination med F-värde på 7% för dyaden, där 
S svarar för samtliga repliker som fragmenterar d ialogen, indikerar 
på det globala planet vissa brister i hu r väl parterna samspe lar med 
varandra. Detta betyder i dialogen att socia larbetaren också 
dominerar ämnesmässigt, eftersom det är den ne som introducerar 
nya ämnen, anknyter t ill tidigare aktuella ämnen via i huvudsak 
starka iniriativ som är oanknutna, icke-lokalt anknutna eller så sker 
övergången gl idande inom en replik. Till det dominanta beteendet 
hör här också initiativ till avslutning av ämnen eller delspel (7 fall). 
Totalt administrerar socia larbetaren 15 ämnesövergångar ( 11 abrupta 
och 4 glidande) i samtalet, medan klienten inte svarar för några 
sådana inlliativ. Detta illustrerar hur interaktiv dominans kan utövas 
genom att den dominante "inhihirs" talk from the other, i.e. by 
actions depriving him or her of opportunities to participate ( ... ) ·n 1is 
can be done by explicit framing rnoves, by which topics or phases are 
closed". (Linell. 1990:161) 

Balansvärdet (B') för dyaden är bland det lägsta i mitt material, 
42% av det totala antalet repliker. Detta indikerar en obalans i dia
logen. Det innebär all dialogen har påtagliga inslag av polarisering 
och atl klienten med sina många minimalt adekvata responser (44% 
av de egna replikerna) bara bidrar till att den lokala koherensen upp
rätthålls. "I Ian (den underordnade) ska svara adekvat och relevant på 
motpartens föregående bidrag och har på sin höjd möjlighet och 
rättighet att expandera sina responser och den vägen introducera 
relaterade ämnen." (Linell & Gustavsson, 1987:249). 

Slutligen några ord om 0-värdet och R-värdet i samtalet. 0-värdet 
ligger på 7% för dyaden. Socialarbetaren har nästan dubbelt så 
många oblika repliker som klienten, 9% moc 5% av den egna 
replikmängden. Oblikheten i samtalet hänger till viss del samman 
med all parterna missförstår varandra, som dels har sin grund i 
språkproblem och dels i att socialarbetaren inte accepterar k lientens 
ibland korta och fåordiga svar. Reparationsspelen (R-värdet) är 
påfallande högt, 10% för dyaden, varav 13% av de egna replikerna 
för S och 8% för klienten. Reparationerna i dialogen hänger också 
samman med svårigheter som rör hur parterna uppfattar dels vad 
man säger till varandra och del\ vad man avser säga till varandra. Vi 

75 



får därför en rad uppskjutande frågor som syf1ar 1ill att "repa re ra" 
oklarhe1er, identifiera referente r e lle r få bekräftelse på all man hört 
räll osv. 

6 
0 Soc.sek. 
0 Klient 

s 4 3 2 

Figur 4. Gra fi sk IR-profi l av pa r ternas bidrag i s amt a l 207. T urer 
frå n st a rka t ill svaga ka tegor ier nedbringad till vår sex 
gradiga skala. 

5.2. I Del asymmetriska sam1alei illusrrerat 

IR-profilen ovan visar en klar bimodal struktu r, där socia larbetaren 
svarar för de styrande och klienten för de styrda bidragen i dialogen. 
Jag skall nedan med utdrag ur samtal 207 och (även samtal 106 och 
209) illustrera denna bimodala struktur; det vi i rubriken kallar "det 
asymmetriska samtalet". (I kapite l sju kommer jag au analysera 13 
repl iker ur sekvensen nedan Ufr excerpt 207: 91- 102 s 153) för att 
ill ustrera perspektivdominans.) 

Ur samta l 207 : 91-126 

91 <> S: har du sökt jobb då under tiden medan du väntar på de här 
92 <A K: nä ja har sökt nära arbeten som framplockare( ... ) ja fick inge svar 
93 -> S: du har sökt en del jobb då 
94 < K: m 
95 <> S: har du någon assistent på arbetsförmedlingen som du pratar me 
96 < K: jo 
97 <> S: har du namn på på ... 
98 <A K: jae ja tror ( ... ) där (V ISAR KORTET] I I alf som ja aldrig ha träffat 

då å katarina henne träffat tyå gånger 
99 <> S: jaha varför har du aldrig träffat alf då [SKRA TTI 
I 00 <A K: ja tänker han ä upptagen å så llng kö å 
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101 <=/\S: 

102 < K: 
103 <) S: 
104 .. > S: 

b K: 
S: 

b K: 
S: 

105 < K: 
106 <> S: 

107 < K: 
108 <./\ S: 

109 . K: 
110 => S: 
111 < K: 
11 2 <./\ S: 
113 <> K: 
114 <./\ S: 

S: 
115 ·> K: 
116 <./\ S: 
117 < K: 
118 . S: 
119 =/\ K: 
120 ·> S: 
121 <./\ K: 
122 <> S: 
123 K: 
124 ·> S: 
125 < K: 
126 <> S: 

IR-protil: 
.. > <=/\ 

S: 
K: 

ja tänkte au de ä JU lite konstigt å ha en kontaktm:m :.om du aldrig 
1r.iffar men de går kanske lika brn med kaiarina sundin 
111 

191 okcJ 
men va vilka vaja vill ha av dej sen ä passnummre1 
111 

ock vilken dag du reste in i sverige 
J.1 
exakt dag 
29:c december -83 
29:c december -83 !SKRIVER] /4/ ock sen vilken dag du fick 
uppehålls- å arbetstillstånd dom dom måste ja ha för au kunna fylla 
i dina papper 
m hm 
och då ä de fråga om du kan hämta de i dag å komma upp får du 
inte tag på mej så kan du be någon annan att skriva av de på expedi 
1ioncn 
mm 
1ror du au du kan göra de 
ja de kan ja göra 
mr an ja bör ha de innan ja skicka pengar till dej 
au de tar lång tid å ~å at1 skicka pengar I FRÅGETO 
ja eftersom de ä freda i da va så kan du inte få dom 
för'tin 11sda skulle ja to 
1i<;dag 
mu m ja har vi lur kommer de på månda men 
ja har ingen tur alls 
du har ingenting alls 
ingen 111r alls ja sa 
va sa du 
ingen tur alls ja sa 
har du nira pengar nu 
näe 
ingcnung 
nä 
du har ingen du kan låna av heller över helgen då 

=> <> =/\ <) <./\ -> < N 

7 4 3 1 19 
I 4 1 8 2 17 

Det är svå rt a11 ur en längre samtal välja ut en sekvens om ett vissl 
anta l replike r som troget speglar samtalet som he lhet. I utdraget 
ovan , som är re lativt långt och utgör 1/6 av det totala antalet 
replike r, finne r vi att det i en rad avseenden stämmer överens med 
he lheten. Eu fö rsta ögonkast på JR-profilen ovan säger oss au 
parte rnas kommunikativa bidrag i sekvensen är interaktivt ojämlika. 
Vi har en IR-index för S på 3.56 och ett för K på 2.22 Dessa värden 
överensstämmer vä.entligen med hela samtalet 

Jag finne r också - som i dialogen i övrigt - en stor skillnad i S
värde, där socialarbeta ren svarar för hu vuddelen av ture r som 

77 



explic it begär respons. Klienten gör detta endast vid ett tillfälle (1 13), 
en rep lik som inte oväntat handlar om pengar. Socialarbetaren är 
så ledes den part som - med starka initiativ - för samtalet vidare och 
när klienten fö r samtalet framåt sker detta främst med svaga, under
ställ ande initiati v. Det dominanta beteende vi kunde notera från 
socialarbetaren rörande avslutning av delspel och introduktion av nya 
ämnen ( i dialogen som helhet) är svårt au återge i en sekvens, 
eftersom F-värdet i allt väsentligt är ett g lobalt mått. Däremot finner 
jag överensstämmelse rörande 0-värde och R-värde. 

Från replik 117 till 122 har vi en "interfo lie rad sekvens" och rep
lik 122 kodas med omedelbar icke-lokal anknytn ing. Detta beror på 
att frågan om pengar har stått öppen under replikskift.el från 117 till 
J 22. I replik 121 har den interfolierade sekvensen ebbat ut och i 
replik 122 återknyter Spå nytt till sitt eget initiativ i J 16 och vi får 
en anknytning (av icke-lokal typ) som kodas som omedelbar, dvs 
kodningen blir som om den vore lokalt anknuten. (Se Line ll & 
Gustavsson, 1987 s 156-162) 

5.2.2 Asymmetri och begränsadfrihet i dialogen 

Analyserar vi replikerna i sekvensen ovan (som en process i tre steg) 
finner vi att soc ialsekretera ren i allt väsentl igt dominerar via s k 
begärande initiativ (starka överskridanden) som i en bestämd mening 
"dirigerar" dialogen vidare. Man ta lar här om "directing moves", dvs 
kommunikativa bidrag som "comprises moves by which the speaker 
tries to force the other to respond under certain conditions. These are 
questions and directives in traditional te rms". (Linell, 1990: 159) 

Det avgörande i analysen handlar således om hur initiativtagandet i 
dialogen som begär respons kommer an diktera graden av "frihet" 
fö r motparten att respondera. I de fall talaren begär respons explicit 
t ex via fråga innebär detta bestämda konsekvenser för beskaffenhe
ten hos motpartens kommunikativa bidrag; konsekvenser som har att 
göra med att svararens "frihet" att svara bl a begränsas av frågans 
"responsstyming". "It is true that questions vary in coerciveness and 
that answerers can use their tums to introduce material into discourse 
other than that which has been strictly asked for, but clicnts do this to 
a re latively limited extent". (Linell , 1990 s 164). 

Hos klientens 17 repliker finner vi au inemot 2/3 av dessa är i hu
vudsak minimalt adekvata responser i fö rening men två icke-adekvata 
responser och en uppskjutande fråga. Dessa rcsponser speglar i si n 
helhet en kommunikativ omständighet i sekvensen, som de ls ä r 
dikterad av eliciterande in itiativ från socialarbetaren och dels av 
bek räfte lser på uppskjutande frågor. Detta innebär att klientens 
"frihe t" att berika samtalet med egna bidrag. med egna tankar är 
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starkt beskuren av socia larbetaren, som expl icit uppmanar klienten 
till respons. Detta sker i c:a hälften av socialarbetarens repliker. 

Klientens svar på dessa explicita uppmaningar till respons är i fyra 
fall minimalt adekvara responser och i ett fall minimalt icke-adekvat 
respons. Klienten har också två minimalt adekvata responser som be
kräftar innehållet i uppskjutande frågor från socialarbetaren. I replik 
I 02 har klienten också en minimal respons som svar på en stark egen
anknytning från socia larbetaren. I replikerna 91, 97 och 99 (som av S 
är begärande) bemöter klienten dessa initiativ med "expanderade 
responscr" 92, 98 och 100, vilket illustrerar att den väg som står öp
pen för klicnren (att föra in nytt innehåll i diskursen) är att expandera 
sin minimala respons. 

Möte 207 som prototyp för gruppen asymmetriska samtal kan 
sammanfattas enligt fö ljande: "The asymmetrical-and-cooperative 
typc(s), wherc mo:,L insLiLuLional interactions be longs, are 
charactcrizcd by complementarity and divided responsibilities. Onc 
party takes initiative and this is typically dom: by requesting (rather 
than just invicing) responses , i.e. by questions and directivcs, and thc 
subordinate party tries to c0mply wiht the cond itions, i.c. by 
answering questions and doing what be or she is told". (Linell , 
1990: 169). 

5.2.3 Interaktiv asymmetri och 'bristfälligt' samarbete 

Jag skall med ell utdrag ur möte 106 illustera hur en asymmetrisk 
sekvens speglar en samarbetsform som jag valt att beteckna som 
bristfäl ligt samarbete. Sekvensen är ur ämnet "arbete" och illustrerar 
interaktiv asymmetri med brister i samarbete mellan parterna. 

Ur sa mtal 106: l49-J76 

149 <> 
b 

150 :> 
151 <> 
152 < 
153 <> 
154 -
155 => 
156 < 
157 -> 
158 < 
159 <> 
160 < 
161 <./\ 

S: m men de va då de 
K : hrn 
S: nu ä de meningen att du ska gå framåt heller hur 
K: ja visst va fan tror du ja håller på me 
S: m I I ja va äre du håller på me då= 
K: =söker jobb söker bostad 
S: hur länge tänker du hålla på å söka jobb 
K: de ska inte bli så länge till ja ska ha jobb 
S: ja inom vilken tid 
K: inom den här å nästa vecka ska ja ha eti jobb 
S: duskaalltsåhaettjobbinom 14dar 
K: ja 
S: de tycker du ä rimligt du kommer å få jobb inom 14 dagar 
K: ja de kan ja garantera 
S: m ja då har du i princip haft tre månader på dej sen vi träf- första 

gången 
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162 </\ K: 

163 <=> S: 
164 - K: 
165 -> S: 
166 < K: 
167 <> S: 

b K: 
S: 

b K: 
S: 

168 < K: 
169 < S: 
170 </\ K: 

171 <> S: 
172 - K: 
173 => S: 
174 < K: 

X S: 
175 =/\ K: 
176 </\ S: 

IR-profil: 
:> <=> 

S: 
K: 

jo sen en månad kan du räkna bort iack vare den här jävla 
i.irulpellen här nere 
m men inom 14 dar så har du jobb 
de ska ja nog fasen ha 
de ska du ha 
ja 
så de kommer att handla om en begrlinsad tid som du 
ja 
kommer att vara aktuell här 
m 
har du jobb inom 14 dar så kommer du att ha lön om en 
månad +en å en halv 
+en månad ungefär 
eller en å en halv de beror på för på spon & fritid dom håller inne 
första månaden va 
ja ä de nånting som spräcker den här planeringen nu 
nähä de finns ingenting som spräcker den 
de finns de inte 
näe de tycker ja inre 
nä så att 
+de kommer M. fungera 
då räknar ja me att du har jobb inom 14 dar 

=> <> =/\ 

2 6 

</\ -> 

2 2 
2 

< 

I 
7 3 

N 

14 
14 

IR-profilen ur ämnet "arbete" speglar en synnerligen asymmetrisk 
sekvens. Av 14 repliker har socialarbetaren inte mindre än 9 starka 
initiativ som explicit begär respons. Av dessa repliker är tre själv
anknutna, vilket här betyder att två minimall adekvata respon e r icke 
accepteras av S och en replik med initiativdel I 62 från K ignore ras. 

Av klientens repliker är 7 minimalt adekvata responser och 3 icke
adekvata, vilket innebär att klienten i drygt 70% av de egna bidragen 
ime för in något nyn stoff i dialogen. Detta visar sig också i en påfal
lande stor skillnad i IR-index, vilket ger oss en IR-di ffcrens på he la 
1.68. Vi noterade ovan att JR-differensen för hela samtale t var 0.60, 
vilket betyder att dialogen fluktuerar kraftigt i takt med ol ika ämnen 
som avhandlas. Vi kan då få ämnen (eller ämnessekvenser) där par
terna är - mer eller mindre - jämlika e lle r au klienten t o m kan 
dominera interaktivt. 

Sekvensen ovan syftar till all illustrera en asymmetri sk 
kommunikation med bristfälligt samarbete. Den fråga som inställer 
sig h är rör naturen hos det kooperativa inslaget i kommunikationen. 
Föregående sekvens ur 207 var väsentl igen ett exempel på den 
asymmetriska och kooperativa typen av samtal. Sekvensen ur 106 är 
fö rvisso asymmetrisk men knappast kooperativ med tanke på att 
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inne hå llet handlar om kont roll och ifrågasättande av det som kl ienten 
säger sig göra (eller ha gjort) mellan träffa rna på socia lbyrån. 

Sekven en är cu slags "förhör" där socialarbetaren söker fö rsäkra 
sig om kl ientens ansträngningar att skaffa sig jobb är t rovärdiga. I 
repl ike rna ( 149, 15 1, 153, 155, 159, l 63, 167, 17 1) (som a lla begär 
info rmation rö rande jobbet och tidpunkten för detta) kräver socia l
a rbetaren verba la garantier från klienten rörande arbete. De tta in 
nebä r en di a log som genomsy ras av miss tänksamhe t (eftersom 
klienten tidigare har svikit i detta avseende replik 161 ). De t finns just 
dä rfö r en provoka ti v ton från sociala rbe taren som (rö rande 
tidpunkten fö r arbe te t) "andas" en genu in misstro. Sekvensen 
illustrerar briste r i kooperation mellan parte rna, eftersom samarbete 
kan sägas va ra illusoriskt om det uteslutande ske r på en parts villkor. 
Excerpten har en ande l oblika repliker på 18% och sammantaget med 
uppskj utande frågo r blir andelen 0 - och R-värden 25%. Dt:lla i 
förening med ifrågasättande av vad kl ienten säger, ger oss en d iskur 
som är a ymmetrisk och kompetitiv. (se sammanfa ttning angående 
excerpt 209:2 14-228 sid 83). 

5.2.4 lnterakliv asymme1ri och "icke-samarbe1e" 

r det fö ljande ska ll jag helt kort illustrera interakt iv asymmetri med 
påfallande briste r i samarbete. Samtalet 209 äger rum på socialbyrån 
mel lan en kvinnlig social ekreterare (30 år) och en manlig klient (57 
år). Sekvensen består av e ll 15-tal repliker ur ett ämne som rör 
återfa ll i alkoholmissbruk. l sin he lhet omfatta r ämnet c:a I 00 
rep liker. (J kapitel sj u kommer jag att fö rlänga sekvensen nedan och 
fördjupa ana lysen i termer av perspektivitet i d iskursen.) 

Ur sa mtal 209: 214-228 

214 </I. K. näjo ja ä ju sån där att nä ja har druckit så 
S: m 
K: så drar ja mej undan 

215 <> S: de ä deä utifrån den si1uationen som ja 1änker nu hur de ha varit förr 
när du när du får ~lerfall du isolerar dej 

b K: m 
S: du tar ingen kontakt 

b K: nä 
S: hu va ä din önskan om vi ska göra 

b K: m 
S: då 

? K: ( ... ) / / I VISKAR I 
216 => S: har du ingen ide 
217 K: nä 
218 => S: men om du försöker sälla dej in i den här si tua1ionen då å så finns 

borgen åja finns va va skulle du vilja då att vi gör 
219 K: ja de vet ja inte va ni kan göra 
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'220 => 
221 "' 222 < 

X 

223 =/\ 
224 < 
225 <> 

S: 
K: 
S: 
K: 
S: 
K: 
S: 

nä men va ä din önskan om du får fantisera då= 
=tja de ä en jävla !>Vår fråga 
mm 
tycker ja= 
=de ä de kanske 
ja de äde 
om du får möjlighet å önska nu å fanlisera lire gustav va tyck de 
kön de känns vik1igt au du tänker på au du ger du försökte ge mej 
lite ideer i alla fall I /för de ä en sån central punkt I I 

226 - K: de ä ju såna saker som ä ( ... ) 
227 => S: va som hänt på eken de ä ju då att personalen har gåu på dej 

K: m 
S: de ha van såna perioder åja har kommit in lite oftare också 
K: m 
S: de ä va som hänt förut 
K : jae 
S: om du tänker lite grann utifrån de då 

228 </\ K: va ja ha tänkt på hela tiden de ä ju an ja ska lägga av alltså 
b S: m 

K : därför ha ja aldrig reflekterat pli dom här fr1\gorna 

IR-profil: 

"' => <> 

S: 4 2 
K: 

=/\ </\ 

I 
2 

< 

3 

N 

9 
7 

Sekvensen är utvald i syfce att illustrera ett replikskifte ur e tt samcal, 
som - ur interaktiv synpunkt - är synnerligen asymmetri skt i 
förening med uppenbara brister i samarbete. Det fö rhå llande att 
parterna samarbetar mycket bristfä lligt under ämnet "återfall" gäller 
inte enbart sekvensen ovan, utan detta inträffar vid flera tillfällen. 
Det ämne som avhandlas är rimligen ångestladdat , vi lket medför att 
kl ienten blir obenägen att prata om delta.Han drar s ig inte raktivt 
tillbaka, blir tys tlå ten och und viker all sva ra , vilke t "tvingar" 
socialarbeiaren till begärande initiati v fö r au få information, som i 
s in tur innebär minimala svar från klienten, som i nästa led inte 
accepteras av socialarbetaren. Vi får en inte raktiv t "ond ci rke l" där 
båda parte r bidrar till störningar i dialogen. 

Dessa störningar visar sig i en hög andel begärande initiativ från 
socialarbetaren; 6 av 8 replike r är begärande, varav 4 själv-anknutna. 
Ti ll detta kommer ytterligare en ob lik tur men med hävdande 
initiativdel. Av klientens minimala responser har vi 3 som inte 
accepteras och 1 som är adekvat. J e tt fall "kör" socia larbetaren över 
klientens replikförsök; i ett fal 1 är klientens re plik ohörbar. Av sina 
replike r har klienten en icke-fokalt anknuten (22 1) som innebär att 
han vinklar huvudinnehållet i socia larbetarens fråga - som handlar 
om vad klienten önskar sig - till atr handla om att de t är en svår 
fråga. in itiativet är lokal! kraftfu llt, men i samtalet som he lhe t 
speglar detta främst en oförmåga att kommunikativt komma till tals i 
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diskursen med socialarbetaren. Vi får en d ialogform som är av 
"asymmetrisk-and-kompetitiv-cype. Kommunikationstypcn i excerpl 
209 är intre sant i den meningen au "We have a dominant party. who 
tries to cont rol 1he siLuation by Laking strong measures, and a 
ubordinate pany, who uses the weapon of passive resis1ance, in itself 

a kind of power exercise. As a result, the dominant pany is forced 
into a position of relative powerlessness, at least as far as the 
interactional outcome is concerned." (Linell , 1990: 170) . Dia
logsekvensen i ämnet "återfall" är en form av rannsakning av klien
tens önskan, som efter hand innebär en slags "vanmakt" , eu samman
brott i det diskursiva samarbetet för båda parter. 

Det jag här ovan har illustrerat rö r en dialogform som framträder 
hos ämnen som i ett e ller annat avseende är provocerande e ller 
ångestladdade - i försca hand - för klienten. Denna typ av interaktio n 
återfinns således inte hos he la samtal i vårt materia l, utan den före
kommer när vissa ämnen aktua liseras. 

5 .3 Interak ti v symmetr i och samarbete 

Möte 208 
Bakgrundsdat.a: Plats: 

Soc.sek. 
Klient: 
Samtalslängd: 

Socialbyrå (tjänsterum) 
Manlig40år 
Kvinnlig 33 år 
15 I repliker 

Av samtalet!> fem huvudämnen dominerar ämnena ( i) pengar och (ii) 
arbete mötet kvantitativt så att hälften av dialogens repliker handlar 
just om dessa ämnen. Dessutom avhandlas - något mindre ut
tömmande - andra frågor såsom (iii) bostad (iv) besvär (v) privatliv. 
Ämnet privatliv rör också socialarbetarens privata angelägenheter 
utanför samtalssi tu ationen, vilket är unikt i materialet. Samtalet ger 
etl intryck av alC äga rum i en atmosfär av ömsesidig sympati och 
välvilja som känneLecknas av au socialarbetaren i al lt väsentl igt är 
lojal med klientens anspråk och för dennes talan. Dctla samman
hänger delvis med att klientens anspråk inte går utanför ramen fö r 
socialtjänstens legitimitet. 

IR :profil fö r hela mötet 208: 
> .. > :> => <> =/\ <) <A -> < N 

S: 2 4 14 7 5 17 2 22 2 76 
K: I 2 R 4 I 28 3 19 R 75 

IR-profilen i samtal 208 omfallar 151 repliker som fö rdelar sig med 
olika räckvidd på 11 av de 18 teoretiskt möjliga kodningskategorier
na. 
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lnteraktionsmåu för möte 208: 

Koefficienter i % 
IR-index B B' F s 0 R 

Dyaden: 2.82 30 44 6 22 8 3 

Soc.sek. 2.91 22 41 8 28 10 3 
Klient: 2.72 37 48 4 16 7 4 

IR-diff: 
0.19 

IR-index, IR-differens och andra dialogkaraktäristika 

IR-profilen i samtal 208 fördelar s ig ti ll 70% på ka1egoriema <>, </\ 
och <. De l är fråga om re plike r som är adekvala, loka lL och fokalt 
molpartsanknutna, vilket (om vi bortser från några sekvenser inom 
ämnena pengar och ansökan, som har en hög andel oblika re pliker) 
borgar för en tämligen koherent dialog på det lokala planet. I stora 
drag anknyter replikerna till den lokala kontexten. De behandlas så
ledes av parterna som relevanta lokalt. Till repliker som är anknutna 
till den lokala kontexten (men briste r i koherens) hör också de 8 % 
själv-anknutna replikerna. De ua innebär ett visst inslag av störningar 
i dialogen. 

Ba lansvärde B' (kategorierna </\ och <>) är inte särde les högt i 
dialogen, 44%. Men genom au detta kombineras med e n hög andel 
minimalt adekvata responser, c:a 1/4 av det toLa la a ntalet repliker 
(som i huvudsak rö r bekräftelser och acceptanser av varandras 
kommunikativa bidrag) ger detta ett imryck av en välfungerande 
dialog där parterna ömsesidigt och "samstämmigt" för dialogen 
vidare. Dialogen få r ka raktär av ett s lags "småprat", med många 
minimala responser som - med jämna mellanrum - "lugnar" ne r 
replikskiftet genom au den part som svarar minima lt överlåter åt 
motparten alt föra dialogen vidare. Detta sker i ungefär I ika s tor 
utsträckning från båda parte r. 

I samtalet finner jag vidare att parternas IR- index är 
förhållandevis låga, fö r soc ialarbetaren 2.91 och för klie nten 2.72. 
Deua ger oss e n påfallande låg IR-diffe rens (0 , l 9), vilket innebär au 
samtalet i det närmaste är ett interaktivt jämlikt. Med detta menas att 
parterna i ungefä r samma omfattn ing delar på talrumme t, dvs 
initiativtagande och respons ivitet som kommunikativa drag i dialogen 
förde las i stort sett lika mellan parterna. Vissa skillnader fi nns, som 
vi nedan skall kommentera. 

Om vi närmare ser till vi lka medel parterna har brukat för au sty
ra och låta sig styras i dialogen kan vi notera au skillnade rna ä r 
måttliga. Vi finner au S svarar för 14% (av totala anta le t repliker) 
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och K 8% när det gäller 'tvingande' initiativ, dvs initiativ som exp
licit begär information. Sett i ljuset av att dialogen är ett s k 
"institutionaliserat samtal" är socialarbetarens andel av begärande 
initiativ fö rhå llandevis låg, men ändå omkring 2/3 av det totala an
talet. Av in itiativ som för dialogen framåt via inbjudande eller re
lativt svaga initiativ är klientens andel nästan dubbelt så stor som 
socialarbetarens. IR-index fö r dyaden är 2.81; detta indikerar att 
samtalet sker i relativt avspänd atmosfär. 
Jag noterade ovan au samtalet - på det lokala planet - är ganska sam
manhållet (koherent), men att samtalet globalt sett har en viss grad av 
fragmentering - 6% av det totala antalet repliker är fragmenterade. 
Detta innebär att båda parter bidrar till att introducera nya ämnen, 
återknyta till tidigare ämnen som varit ·aktuella.Skillnaden är här att 
socialsekreteraren gör detta "endast" dubbelt så ofta som klienten, 
vilket betyder att klienten också har inflytande pä hur ämnesstruktu
rcn gestaltas i dialogen. För dyaden har vi dock 8% oblika repliker, 
men med svag initiativdel och jämn spridning. Parterna bidrar 
samfällt - fas t med övervikt från socialarbetarens sida - till dessa 
kommunikativa "störningar" i dialogen. R-värdet är lågt - rätt lika 
för båda parter - vilket innebär få reparationsspel och rättelser i dia
logen. 

D Soc.sek. 
0 Klient 

Figur S. Grafisk IR-profil av samta l 208 

5.3./ Det symmetriska samtalet illustrerat. 

Nedan skall jag med en kort sekvens ur samtal 208 ill ustrera det vi i 
rubriken kallar "det symmetriska samtalet". 
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Ur samlal 208: 63-76 

63 </\ K: 

S: 
K: 

S: 
K: 

64 </\ S: 

65 < K: 
66 </\ S: 

K: 
S: 

67 </\ K: 
68 < S: 
69 <) K: 

70 .. > K: 
72 < S: 
73 <> K: 
74 -> S: 
75 < K: 
76 <> S: 
77 K: 
78 =/\ S: 

K: 
S: 
S: 

X K: 
S: 

IR-profil: 
.. > <> 

S: 
K: 

ja just de va för en 1id sen i å med ja gick den här brev kursen vet 
du de gick ju så bra (SKRATI) 
mm 
så att de tyck1e 1ydligen au ja skulle hjälpa till d!ir dom ringde upp 
mej samma dag som ja hade varit på x-sjuk sjukhus så ja kände mej 
jäueglad alt att ja kunde jobba där ett 1ag i stället/ I sen börjar man 
jobba där å dom tycker att man ä bra kanske man kan få jobb där 
igen 
m 
å så de vore ju +jäueskojigr 
+fast sjukhuset ä ju i å för sig bra också ja men de kan ju bli såna 
här jobb genom an man ringer när man själv behöver de 
ja just de javisst 
så att man har nån nån sån kontakt också eftersom du har 
111 

kommer att ha å har jämt ett s~nt jobb du har 
ja just de å å de kom( ... ) ja ä ju +så här I SKRA ITI 
+du ä som du ä tror ja fSKRA IT] 
så de kommer nog alltid å vara så I I tror ja I I mhm 
(SKRAITJ 
lön denna månad nu ä de november va 
m 
hur ska ja skriva me studiebidrag å sånt där 
ja har du fått de då 
nej +ja har ime fått de 
+nä men då ä de bara åskriva DÄR 
jaha 
eftersom jag har skrivit på den här va 
m 
så får ja barn skriva då alt du 1ar att du mr den å den 
tiden 
ja just de 
så får vi sen sen 

=/\ <) </\ 

2 
2 

< 

2 
2 

-> N 

7 
8 

En första anblick på IR-profilen ovan säger oss att parternas 
kommunikativa bidrag i sekvenserna är intcraktioncllt homogena. I 
80% av samtliga repliker finner jag kommunikativa bidrag som är 
adekvata, lokalt och fokalt motpartsanknutna. Detta innebär - på det 
lokala planet - en koherent sekvens, som inte alltigenom 
överensstämmer med hela samtalet, eftersom detta har en ganska hög 
andel oblika repl iker. In teraktivt är sekvensen på det hela taget 
symmetrisk , men med en viss dominans för klienten. IR-index för 
dyaden är endast 2.75, vilkeL indikerar all samtalet - i sekvenserna -
sker i en förhållandevis avspänd atmosfär. Då det interaktiva 
styrkeförhållandet mellan panerna - i stora drag - är jämlikt 
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fördelade. innebär detta att vi kan tala om att parterna disponerar 
talrummet i lika och ömsesidig omfattning. I övrigt är sekvensen 
rörande dialogkaraktäristika som rör F-värde, 0-värde och R-värdc 
inte speciellt anmärkningsvärda. 

Under de första sex replikerna i sekvensen från 63 till 68 är 
parterna totalt jämlika, med vardera två expanderade responser och 
vardera en minimalt adekvat respons. Dessutom finner jag en 
symmetri i växlingen av kategorier; först K </\,sen S </\, därpå K <, 
varpå replikväxlingen vänder S </\.. sen K </\ därpå S <. I andra 
sekvenser i samtalet återkommer i begränsad form liknande rytmiska 
våxlingar. Det är först från replik 69 som klienten tar över 
talrummel genom ett initiativ till avslutning av delspel, som följs i 
replik 70 av en icke-lokal anknytn ing med exp lic it begäran om 
respons. På denna begäran får vi en minimalt adekvat respons från S 
som leder till att K på nytt begär information från S, som följs av en 
uppskjutande fråga och en bekräftelse från K. Sekvensen fo rtsätter 
med ett åläggande inom talsituationen från S. Klientens minimala 
bid rag accepteras inte, utan vi får en självanknytning från social
arbetaren som avslutar sekvensen. Bakgrunden till au K dominerar 
talrummet mellan repl ikerna 69 och 75 hänger samman med ansökan 
om uppehållspengar och hur den ska!J fyllas i, därav initiativ som 
explicit begär information. 

5.3.2 De1 jämlika samtale1 illus1rerat som 'ideala repliker' 

Jag skall med ett utdrag ur möte 206 (som avviker från övriga samtal 
när det gäller ämnesstrukturen),illustrera hur ett jämlikt samtal ma
nifesteras i en hög andel balanserade repliker. Samtalet är inte ett 
gängse socialbyråsamtal (med ekonomisk och psykosocial 
problematik), utan det handlar om vårdnaden om barn 
(umgängesrätt). I mötet ä r barnets mamma på jakt efter 
komprometterande information om hamets far (som är missbrukare); 
info rmation som finns i akten på "socialen". Samtalet är på det 
globala planet mycket koherent. Mötet är dessutom symmetriskt och 
kooperativt och de typiska initiativ hos partema (som för dialogen 
vidare) kommer att vara "expanderade responser". Jag skall nedan 
illustrera detta. Emellertid dominerar socialarbetaren beträffande 
initiativ som explicit begär respons. Ufr S-värdesandelar s I 03.) 
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Ur samta l 206: 120-134 

120 <> S: du tycker au du har ordnat ett bättre liv för dej nu i alla fall 
121 </\ K: ja de går inte å jämföra 

b S: mm 
K: de gör de inte dessutom så märker ja ( ... ) på jonathan 

b S: m 
K: someh tidigare va ganska sur å plutig å okej de tillhör åldern också 

b S: m 
K: som nu då han ( ... ) i skolan ( ... ) 

122 </\ S: ja kom aldri vi prata om de därom du skulle välja fredrik eller barna 
då= 

123 </\ K: =de ä kJart man väljer barna 
b S: m 

K: dom ä självskrivna ja ja ä väldigt kluven för ja har skuldkänslor för 
dom här åren ( ... ) 

124 < S: jaha 
125 </\ K: ja kan må dålige nlir ja tänker på de 

b S: ja 
K: va ja utsauc dom för varför varför gifte jag mcj egentligen de ar ju 

b S: 
me känslor å göra i början= 
=ja 

K: sen ä de ju alltså bara en bagage så att säja 
126 </\ S: men fredrik han kan ju va charmig å ISKRATfl 
127 < K: I SKRATT} han kan va han kan va charmig= 
128 </\ S: =han ä impulsiv +han ä inte helt igenom rutten person 
129 </\ K: +( ... ) nä de ä han inte men de ruuna me honom ä hans missbruk 

b S: m 
K: den mentalitet som följer me missbruket 

b S: m 
K: de som ä' så svårt rne honom han har många bra sidor också= 

130 </\ S: = fast förmågan å ta itu me de siu missbruk 
131 - K: som de de försvinner ju 
132 -> S: alla dom bra sidorna 
133 </\ K: ja ja då ska ju alltså ( ... ) 

b S: ja 
K: i vanliga fall hörde ( ... ) 

b S: ja 
K: ~å att de +de ä nog just den bilden som fredrik har nu att han ä inne 

I 

? S: + ( ... ) 
K: ett missbruk kanske har nått extra arbete eller något sånt va 

b S: m 
K: men att han ä fonfarande inne i sitt missbruk( ... ) 

134 </\ S: men de de ä väl också dom häre när han ringer till dej å när han tar i 
å för sej klumpiga +kontakter 

b K: m 
S: de ä väl eu rop på hjälp å eftersom du å barna ä de enda 

I R-pro fi I 
<> </\ -> < N 

8 
7 

S: 
K: 
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I sekvensen har vi en stor andel expanderade responser (2/3 av samt
liga repliker), som manifeste rar en symmetrisk dialogform. De t är 
"naturligt att anta all en hög andel balanserade repliker (höga värden 
ho B-e ller B'-koefficienterna) känne tecknar en vä lfungerande 
dubbelriktad kommunikation. De klassiskt anknutna initiativen står 
för ett jämlikt g ivande och tagande, som kan associeras med det ovan 
omtalade fulländade samtalet. " (Linell & Gustavsson 1987 :202). 
Genom att parterna, som i sekvensen ovan, i ringa g rad explicit begär 
information av varandra få r vi en dialog med många "frihetsgrader", 
dvs parterna "tvingar" inte varandra att svara utan snarare inbjuder 
varandra att bidra i kommunikationen via initiativ som lämnar 'fältet 
öppet' för egna kommentare r och inlägg som inte är omedelbart 
styrda av motparte n. 

Hos samtal 206 finne r vi att andelen soliciterande replike r är påfal
lande lågt. 14% av den totala andelen repliker, vilket är det lägsta av 
samtliga möte n. Socialarbetaren svarar för huvudde len av dessa ini
tiativ. Dessa fö rhå llanden med låg t S-värde och högt B-värde, 
komme r att betyda att parterna för dialogen framåt främst via 
replike r som i svag (hävdande) mening inbjuder till respons. 

* 
Om vi med några ord skulle karaktärisera det "samtalsklimat" som är 
möjligt att avläsa från de ol ika dialogmåtten (i sekvenserna ur 208, 
I 06) så är följande tre o rd på sin plats: samarbete, jämlikhet och 
avspänning. Tro ts att diskursen är ett s k institutionaliserat samtal, 
finne r vi utmärkande drag som i en rad avseenden skiljer sig från 
sådana samtal. Främst i det faktum att samtalet är interaktivt jämlikr, 
där parterna i allt väsentligt delar på talutrymmet. Vi har re lativt stor 
andel (främst i möre 206) av repliker som inbjuder till respons i 
fö rening med många minimalt adekvata bidrag. De tta innebär au 
parLerna i hög grad accepterar och bekräftar varandra ömsesidigt i 
di alogen. Det sagda tyde r på att samtalet mer liknar ett vardagli gt. 
samtal mellan jämlikar, än ell institutionaliserat samla!. Ämnesmäs
sigt framträder denna avspänning (i samtal 208) i det förhå llande att 
parterna i en tämli gen lång sekvens i slutet av samtalet talar med 
varandra om högst privata ting. 

5.3.3 Interaktiv symmeLri och icke-samarbete 

Jag skall med ett utdrag ur möte 106 (som avviker från övriga samtal 
vad gäller stö rningar i dialogen) illustrera hur en symmetrisk sekvens 
uppstår genom att pa rterna använder många obl ika repl iker, . om 
indike rar påtagliga brister i kommunikativt samarbete. Samtalet 
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handlar om klassiska "socialtjänstäm nen", (i) bostad (ii) arbete och 
(iii) pengar; ämnen som kvantita tivt (c:a 2/3 av sam1liga repliker) 
dominerar dialogen. Samtalet äger rum i en stings lig och irritabel 
a1mosfär, vi lket visar sig i många oblika turer som manifesterar 
"störn ingar" av olika slag. Till bilden hör också en slags "vanmakt" i 
kommunikationen som har sin grund i all parterna missförstår var
andra, brister i uppmärksamhet och 1alar fö rbi varandra. Jag har i 
avsnitt 5.2.3 (med en sekvens ur samtal I 06) illustrerat interaktiv 
asymmetri med stora bris ter i samarbete hos ämnet "arbete" . 
Sekvensen som följer är också ur ämnet arbete, den utgör endast 12 
repl ike r och fö ljer direkt på fö regående sekvens ur samma ämne i 
möte 106 s 79. In teraktivt är sekvensen nedan jämlik, men med 
dominans från klienten vad gäller kommunikativa bidrag som är 
oblika. Sekvensen illustrerar därigenom alt inte raktiv ojämlikhet 
mellan parterna fluktuerar inte enbart mellan ämnen, utan också 
inom samma ämne. 

Ur s2mtal 106: 176-187. 

176 </\ $: +då räknar ja me au du har jobb inom 14 dar 
177 </\ K: ja har en här som står för andra dan !VISAR PLATSANNONAS] 

de ä också va fan s1od de då här lagerman maskinskötare anställes 
omedelban lager i hammarby södra 

178 './\ S: du behöver inte läsa upp jobben för mej eftersom de ä du= 
179 <=/\ K: =nu har ja inte ringt på de h;ir eftersom ja köpte 1idningen när ja 

gick ut förs t nu då 
180 .. /\ S: m ja skriver upp en sån här handlingsplan nu de ska vi upprätta 

b K: m 
S: alltid +i våra kontakter 

181 <=/\ K: +sene har ja får ja brev nu från sj 1 va 1 morron va 
b S: m 

K: om äe söka nere i va heter är årla va 
b S: m 

K: induscriomrade1 där nere 
182 <=> S: men ja skriver här om arbe1e du kommer 1't ha arbe1e inom 14 dar 
183 </\ K: jaa de hoppas ja de kan du ge dej fan på de ska nog funka lle 
184 -> S: nog funka 
185 < K: jaha då 
186 =/\ S: 14 dagar !SKRIVERI de ä va de ä 
187 <=/\ K: för ja orkar inte gå hemma å så vidare de ka n du ju förstå de U rätt 

jobbigt 

IR-profi l : 
.. /\ <=/\ <=> =/\ </\ -> < N 

S: 2 6 
K: 3 2 6 

Del som i första hand är av intresse fö r sekvensen ovan är den 
mycket höga andelen oblika bidrag. lnte mindre än fem av totalt 12 
repliker är egen-anknytni ngar, dvs c:a 40%. Lägger vi till detta 

90 



replik 178 som har en icke-fokal anknytn ing b lir ande l oblika turer i 
sekvensen 50%. Dclla är mycket mer än för dialogen som he lhet som 
har 20% obl ika repliker. Antalet repliker i sekvensen är för ringa för 
all göra en beräkning av IR-differensen. Genom all betrakta de olika 
kommunikativa bidragen kan vi emellertid intuitivt sluta o. s till att 
sekvensen interaktivt är relati vt jämlik. 

Kommunikativt yllrar sig oblikhct Ufr 4. 7 .5) på så säll all antingen 
är det fråga om anknytning till sig själv eller så är det fråga om en 
motpartsanknytning som är icke-fokal, dvs anknytningen sker till 
formen, eller till någon bisak som inte är i fokus fö r samtalet. I 
samtal I 06 har vi många sjä lvanknutna repliker som sku lle kunna 
karaktäri !leras som ömsesidigt bristande uppmärksamhet dvs parterna 
är alltför upptagna av s ina egna tankar i dialogen. vilket leder fram 
till att man brister i uppmärksamhet på vad motparten säger (och 
vem som har ordet) e ller också acceptera r man inte motpartens 
kommunikativa drag. Detta lede r fram till en dialog som 
kännetecknas av att parterna ofta talar fö rbi varandra, e ftersom 
parterna - i vissa sekvenser av samtalet - är mer angelägna att föra 
fram sin mening än all lyssna på vad motparten har att säga. Dia logen 
får dårigenom karaktär av "diskursiv tvedräkt". 

I sckveni.en ovan tar klienten, 1 replikerna 179, 181 och 187. tre 
kraftfulla egen-anknytningar som "kör över" socialarbetarens repli 
ker - al la med hävdande iniciativdel. Della betyder all k.lien1en i 
hälfLen av sina repliker ignorerar socialarbe1arens kommunikativa bi 
drag. Socialarbetaren å sin sida med sina själv-anknutna repliker 182 
och 186 (som främs1 handlar om misstro och ignorans inför klientens 
"jobbplaner") och ett lokalt orelaterat hävdande i replik 180 som s a s 
ignorerar klientens ignorans i replik 179. Klienten svarar i replik 
181 med att ignorera att socia larbetaren ignorera! hans ignorans. 
Parterna konfronterar varand ra med sina kommunikativa bidrag, 
som leder mig 1ill att beskriva sekvensen ovan påfa llande kon
flikLfylld och icke-koherent. Samtidigt hävdar sig parLerna ungefär 
lika starkt; samtalssckvensen blir symmetrisk och kompetiLiv. 

Sekvensen (och även sam1alet i si n helhet) kan karakliiriscras som 
symme1risk och konfronterande (icke-samarbete) . "The symrnetrica l
and-competi tivc type(s) tcnd towards conflict and eon frontal ion. Both 
parties arc equally act ive, but they do not scrive towards consensus. 
Instead, they pursue 1heir own topics and argumentations (rather than 
join1ly develop common understanding), and 1he interlocuLOr's 
initiative-; are often ignorcd." (Linell, 1990: I 69) 
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5 .4 Måttlig asymmetri och samarbete 

Möte 201 
Bakgrundsdata: Plats: 

Soc.sek. 
Klient: 
Samtalslängd: 

Socialbyrå (tjänsterum) 
Manlig48 år 
Manlig 26år 
243 repliker 

Samtalets huvudämnen är (i) pengar (ii) bostad och (iii) förebygga 
knark och (iv ) arbete. Dessa ämnen domine rar mötet kvantitativt 
genom att de omfattar 4/5 av den totala replikmängden. Genom att 
samtalet består av många ämnen få r vi en viss fragmentering globalt 
sett. Mötet äger rum i en atmosfär av - låt oss säga - institutione ll 
förtrolighe t, kännetecknas av hur socialarbetarens farbroderliga ton 
matchas av en före detta missbrukare som låter a ll tför väl inskolad 
och hemmastadd i en klientroll som denne vill komma ifrån. 

lR-prolil för hela mötet 201: 

> Å .. > <=> :/\ .. /\ <=/\ => <> =/\ <) (> </\ -> < - I N 
I 

S: 2 I 5 2 1 2 - 4 38 8 4 27 IS 14 2 I 126 
K: - l - - 2 1 3 6 - 59 33 12 I 117 

Interaktionsmått för möte 201: 

Koefficienter i % 
IR -index B 8' F s 0 R 

Dyaden: 3.00 35 52 6 22 9 6 

Soc.sek. 3.30 21 52 9 40 12 12 
Klient: 2.70 50 53 3 3 6 -

IR-diff: 
0.60 

IR-index, IR-differens och andra dialogkaraktäristika 

IR-profilcn i samtal 208 fördelar sig till 72% på ka tegorie rna <>, </\ 
och < (repliker som är adekvata, lokalt och fokalt motpartsanknutna). 
Till replike r som är anknutna till den lokala kontexten hör också de 9 
% självanknutna replikerna. Balansvärde t B' (kategorie rna </\ och 
<>) ä r fö rhå llandevis högt och utgör mer än hälften av samtliga 
kategorie r, vilke t - lokalt sett - tyde r på re lativt ba lanserad dia log. 
Andelen oblika repliker innebär vissa briste r i den loka la koherensen. 
Vi ska ll nä rmare diskute ra de tta längre fram, e fte rsom "oblikheten" 
hänger ihop med vissa specie lla sekvenser. 
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1 mötet är IR-index för socialarbetaren är 3.30 och för klienten 
2.70. Detta ger oss en IR-differens på 0,60: en differen som jag har 
valt att beteckna med termen måttlig asymmetri. Ufr 5.1 ). 

När det gäller vilka kommunikativa medel parterna har använt , ig 
av för att styra och låta sig styras i dialogen kan vi notera att skill
naderna är stora. Vi finner au socialarbetaren svarar för 21 % (av 
totala antalet repliker) och klienten I % när det gäller "tvingande" 
initiativ, dvs initiativ som explicit begär information. Av det egna 
antalet repliker i dialogen har socialarbetaren 40% som explicit upp
manar till respons och klienten har här endast 3%. Ufr S-värdesande
lar för parte rna 5:6). När klienten för samtalet framåt sker detta 
väsentligen via icke-begärande (underställande) initiativ som inbjuder 
till respons. Trots au socia larbetaren s varar fö r nästan alla starka 
initiativ får vi en IR-differens som hara är "måttligt asymmetrisk". 
Detta sammanhänger med att klienten dominerar i kraft av alt 
expandera s in respons och inte mindre än 50% av den egna andelen 
rep like r är just "expanderade responser". Detta fö rhål lande i 
förening med alt parterna gemensamt tar många (nästan 20%) 
minimalt adekvata re ponser, ger oss en lokalt (med reservation för 
att vissa sekvenser är särdeles oblika) en förhållandevis koherent 
dialog; e n koheren som klienten i högre grad än socialarbetaren 
svarar för, eftersom över 80% av hans repliker är lokalt och fokalt 
motpartsanknutna. 

För dialogen i sin helhet är 6% av det totala antalet repliker f rag
menterande. Det är främst socia larbetaren (i 9% av de egna 
replikerna) som genom initiativ till au avsluta och introducera nya 
ämnen. återank nyta till tidigare teman osv främst svarar fö r 
"fragmentering" av dialogen. Klienten bidrar också någoL till detta 
med tre fragm enterande initiativ. Totalt administrerar socia l
arbetaren 14 ämnesövergångar (varav J 0 via fragmenterande 
replike r) av de 16 övergångar som gäller för hela samtalet Ufr 6.7) 

Det som främst bidrar till att dialogen - i vissa sekvenser - uppvi
sar många "störande" inslag sammanhänger med att nästan I/ I 0 (9%) 
av samtliga replike r är oblika. Socialarbetaren svarar för 12% (av 
sina egna rep like r,) och klienten för 6%. Till detta skall läggas många 
s k "reparationsspel" från socia larbetaren ( 12% av sina egna 
repliker), vilket medför att vi får en dialog som har många avbrou, 
antingen som anknytning till sig själv, eller som begäran om 
upprepning eller förtydligande av föregående replik. Dialogen hakar 
upp sig genom au många kommunikativa bidrag inte accepteras eller 
"repareras". 
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Figur 6. Grafisk IR-profil av parternas bidrag i samtal 20 l. 

5.4.1. Det måttlige asymmetriska samtalet illustrerat.(/) 

Jag skall nedan med två sekvenser ur samtal 20 I illustrera det jag i 
rubriken kallar 'det måttligt asymmetriska samtalet'. Jag gör detta 
genom au in te söka efter sekvenser i samtalet, som - i interaktiv 
mening - troger avspeglar dialogen i sin helhet. I stället skall jag 
uppmärksamma det förhållande att deltagarstrukturen i ett sam1al inte 
sällan nuktuerar i takt med de ämnen som avhandlas. Jag har berört 
detta i vårt inledande avsnitt. I samtal 201 har vi - som nämnts - en 
måttlig IR-differens, som ju speglar dominansförhållandet fö r 
helheten, vilket inte utesluter all t ex socia larbetaren kan interaktivt 
dominera vissa ämnen kraftigt, medan parterna i andra ämnen kan 
vara jämlika e ller att klienten t o m tar för sig mer av ta lrummet. IR
differens som översiktligt mått kan för vissa samtal vara föga upp
lysande (som den på 0.60 i vårt samtal) och del ä r först när vi låter 
ämncss1rukturen i dialogen framträda i förhål lande till interaktions
formatet fö r varje ämne, som vår förståelse av o lika mån blir infor
mativ. 

De två sekvenserna ur samtal 201 rör två av de huvudämnen som 
interakivt skiljer sig mest angående IR-differenser. Dessa ämnen är 
bostad och pengar. Ämnena dominerar samtalet kvantitativt - i 
repliker räknat - handlar 1/5 av det totala antalet repliker om bostad; 
I /4 om pengar. 
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Ur samtal 201: 1-30. 

I. /\ K: den här tjejen som ja ä inneboende ä en gammJI kamrat å hon 
hjälper mej då med ( ... )ja ä bostadslös hon ligger å tampas me 
bostadsförmedlingen om förtur ja anser ja ä beråttigad till social 
förtur 

2 -> S: du ä bostadslös 
3 < K: ja väldigt bostadslös 
4 <> S: å du bor för närvarande var då 
5 < K: påå i skrtiddargränd i gamla stan// 2A 
6 <> S: har du slags har du nåt slags hyreskontrakt eller nånting sånt 
7 < K: javisst// [LETAR PAPPER) 
8 < S: m 

X K: för de ä nämligen så all= 
9 => S: =den där eva-maria krans va 

b K: ja 
S: har du nål ä de nån du känner eller 

b K: m 
S: din flickvän 

10 </\ K: nä absolut inte I /utan hon ställde uppå lånar ut Cl! rum åt mej va 
men hon har hon har bos hon har hjälpt mej hon har barn va som 
hon har gemensam vårdnad me 

b S: ja 
K: åh hon sa de au om du i så fall vill bo här så får s11illa uppå hjälpa 

me matkostnaderna ja visst visst ime all de ska va nåt intyg på de 
11 </\ S: nä de som de som intyget saknar ä att hur myckc hyra du har ( ... )= 
12 K: =ja betalar alltså ingen hyra 
13 -> S: du betalar ingen hyra 
14 </\ K: nä utan ja betalar i naturn ja står för maten hon står för hyran 
15 </\ S: m men de blir väldigt svårt liksom au ha om de blir om de ä så au vi 

får se sedan här om du ska få pengar härifrån här för å ge tillbaka 
till en person eller två personer 

16 < K: självklart 
17 </\ S: alltså i å för sej ä de bättre om vi gör tvänom liksom au ni 

bestämmer liksom hur myckc hyra du ska betala 
b K: m 

S: också utgår socialbidrag till de 
X K: jo men ja har +räknat me au 

18 => S: +ja menar att att om ja räknar då kan ja inte räkna in me henne 
annars 

b K: nä visst [SVAGT! 
S: så annars så alltså du ä helt säkra på au ni inte ä sammanboende 

19 K: m de äja inle 
20 => S: ( ... )då kan ja lita på de 
2 1 < K: ja absolut 
22 </\ S: därför ä de så au du ä sammanboende så får vi även räkna me utg~ 

den normen ändå 
23 < K: nä vi ä alltså inte sammanboende 
24 < S: ni ä inte sammanboende [FALL ANDE TONI 
25 </\ K: iiå för sej de kanske ä en såm pilorfall de ä ju då ja betalar maten 

hon har det väldigt tungt ekonomisk två barn och hon studerar så au 
ja liksom betalar då maten då för att= 

26 <> S: =hur länge får du bo där då 
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27 </\ K: de vet ja inte har ja inte sagt nånting speciellt 
b S: m 

K : utan men jaja har alltså ja väldigt svårt au bo( ... ) å snacka om nån 
längre tid vistas på anstalt 

28 :A S: m vi ska vi ska prata om de också 
29 <=/\ K: ja åja anser ja ska ha social fönur 
30 .. > S: du har bon tidigare här i på socialdistrikt xx du vet inte hur på vilket 

sätt har du tagi1 kontakt kontakt me oss eller va de eller ha vi tagit 
+kontakt me 

IR-pr ofi l : 

" .. > './\ <=/\ => <> 

S: 3 3 
K: 

</\ ·> 

4 2 
4 

< 

2 
6 2 

N 

16 
14 

Sekvensen ovan. som utgör nästan hälften av antalet repliker i ämnet 
"bostad", är med IR-mått mätt e tt asymmetriskt replikskifte med en 
IR-differens på l .17. Vi ser ovan av initiativ-fördelningen att kli
enten är inte raktivt tillbakatryckt, men hävdar sig (som vi nämnt) 
genom att expandera en del av sina responser. Av initiativen svarar 
klienten för 6 hävdande, varav fyra är expanderade responser och ett 
sjä lvständigt initiativ, som också initierar ämnet bostad i samtalet 
(replik 1 ). I replik 28 har klienten också en egen-anknytning, som 
"kör över" socialarbetarens icke-fokala hävdande. 

Angående socialarbetarens initiativtagande finner vi au i 16 rep
like r tar han 12 initiativ, varav 7 begär explicit respons och 5 är 
hävdande (begärande repliker 4, 6, 9, 18, 20, 26 och 30); hävdande 
repliker 11, 15, 17, 22 och 27). Av socialarbetarens repliker är inte 
mindre än 4 repliker (25%) oblika, vilket indikerar au sekvensen 
brister i dialogisk koherens. Deua förstärks om vi räknar med au kli
enten också har en stark egenanknytning i replik 29. Sekvensen il
lustrerar hu r socialarbetaren dominerar i kraft av soliciterande ini
tiativ, som inskränker graden av "frihet" fö r klienten att svara. I ett 
fall accepteras inte kl ientens respons (9); i två fall "kör" S över 
klientes försök till replik. I ett fall gör S ett icke-fokalt hävdande som 
- lokalt - innebär alt det huvudsakliga innehållet i klientens 
föregående initiativ ignoreras. Vi ser au socialarbetaren med s ina 
begärande (både motparts- och sjä lv-anknutna) initiativ dominerar 
sekvensen interaktivt. Den väg som står öppen fö r k I i en ten att få 
inflytande i samtalet och ta upp rel,uerade ämnen är au expandera 
sina responser, vilket också sker i fem fall av de egna initiativen. 

Enligt det sagda ovan tycks bilden av vad som försiggå r i 
diskursen ovan vara rätt så klar. Ämnet som avhandlas rör bostad och 
socia larbetaren dominerar som väntat interaktionen, inte bara via 
starka initialiv , utan också genom en stor andel oblika repliker. Men 
en fråga man kan ställa sig är om parterna enbart talar om bostad. 
Vad är det för slags information som utväxlas parallellt med ämnet 

96 



bostad i repl iksk iftet? Och är klienten egentligen så tillbakatryckt som 
inte rakti onsanalyscn visar? I en mening är klienten sta rk och dett a 
gäller valet av ämne, efter. om det är han som har initierat ämnet 
"bostad "; ett ämne som efterhand utvecklar sig till en re plikväx ling 
som också - från socia larbetarens sida - inbegriper e tt utforskande av 
vad fö r slags sta tus klienten har. Är han ensamstående med rätt till 
"uppehå llspe ngar" e lle r ä r han sammanboende med i så fall andra 
be räkningsgrunder fö r de t ekonomiska bidraget? Ufr Line ll & 
Fredin , 1992). 

Denna tve tydighet, som aktualiseras av klientens sätt au presentera 
sin "problembild", väcke r hos socialarbetaren misstänksamhe t och 
undran om klienten är "fågel e ller fisk". Från replik 13 fram till rep
lik 24 är denna frågeställning om klientens status påtaglig, men i detta 
replikskifte är också den mera överordnade frågan om bostad "in
tvinnad". r slutet av sekvensen (replikerna 18,20,22 och 24) framträ
de r hos soc ia la rbe ta ren en misstänksamhet angående klientens 
boendeform. De tta be ror på att S måste kategorisera "fa llet" fö r att 
rätt kunna till ämpa o lika soc ia lhj älpsnormer, vilke t innebär - i 
svå rdefinierade fall - en extra fö rsäkran om sake rnas tillstånd ; e n 
fö rsäkran från S som lätt mani fes te ras i " förhörsliknande" dia log. 
Men å and ra sidan ä r det inte o rimligt att anta all socialtjänstsamta l 
inbegriper - ibland mer ibland mindre - just mi sstänksamhet och 
tvivel, eftersom sådana samtal ske r inom en ram dä r en myndigheL<;
represcntant genom sitt talande låte r en socia l orga nisati on, 
socialtjänsten, loka lt reproduceras i interaktionen; en organisation, 
som genom sina lagar, regle r, ru tine r och praxis, bestäm mer vilka 
anspråk som en socialhjälpstagare har rätt att ställa . 

5 .4 .2 Det måulig1 asymmetriska sam1alel illustrerat (Il ). 

Ur samtal 201: 195-222 

l95 <) .. > S: mm I I du under tiden \'i pratade här ( ... ) va vi sa här men 
dessutom har j::i räknat 

196 ut a1te du behöver efrersom vi inte be1alar retroak1ivt tillbaka här 
b K: 

S: 

197 </\ K: 
X S: 

198 </\ S: 

b K: 
S: 

nä visst 
tycker jag att du att vi ger dej hela den här månaden från och med 
idag 20 dagar uppehälle de här me normerna ä välkända för dej= 
=jaja 
+dom här dom här har en kamrat som studerar på socialhögskolan 
så ja vet precis va de ä 
du vet precis va de ä du vet dom här beloppen här som ja sa11 upp 
de gäller för hela Stockholm 
ja 
stockholms kommun har enats om au de här beloppen de ä samma 
sak som som du fick i broby broby ä inte stockholms kommun dom 
har lite lite annorlunda 
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199 - K: m men de kviuar bara ( ... )= 
200 =/\ S: =men de de skiljer sej faktiskt inte mycke 
201 < K: nä 
202 </\ S: me om vi säjer så här va att för 20 dagar ä de här I 000 va räknade 

ja här 510 kronor i uppehälle å så lägger vi till 800 kronor till din 
hyra då bör du klara dej 

203 < K: då ska ja kJara mej 
204 </\ S: för den här månaden de rror ja faktiskt också 
205 < K: jo 

X S: å sen kan vi säja så här= 
206 =/\ K: =de ä bra träning för mej också med sån här ekonomi 
207 < S: ja de ä de 
208 </\ K: ja de ä de verkligen för au ja alltså levat ganska överdrivet förut 

b S: ja I SVAGT] 
K: å just i den här branschen då så att de blir 

209 </\ S: ja de värsta ä att när när du talar om de va de värsta H när du vänta 
får ja bara räkna ut förs t de här nu 

210 .. /\ K: men de tror ja ja ska klara mcj på 
211 <=/\ S: fem I I ja räknade ut alhså då ger vi dej 2310 kronor inkludemr ( ... ) 

l.10111 här 800 kronor som du får ge henne där i stiillet för matpengar 
annars får vi räkna er ihop å dä måste vi 1a reda på hennes ekonomi 

212 < K: javisst 
213 <> S: då räknas ni som samboende å de kanske vi inte ska göra 2310 hur 

pass akut ä du här ä de så au vi kan skicka dej pengarna vi måste 
först lägga upp en akt på dej 

X K: +ja kan 
S: +skriva hur mycke pengar kan vi säja kan vi så au kan vi kan vi 

X K: +ja har 
S: +kan vi säja så här vi skickar dom här pengarna 

214 </\ K: ja har faktiskt ja har sextio kronor kan ja tala om men ja har subbad 

(x) S: 
lunch därute tror ja friberg ä eu ston företag så au ja antar 
+äde 

K: +all de ä subvemioner.id lunch= 
215 <=> S: =har du möjlighet att komma tillbaka idag mellan två å tre 
216 </\ K: nä tyvärr vi har en tjingat jobb 
217 - S: okey 
218 =/\ K: de ä ju första dan på jobbet också 

b S: ja 
K: de ä lite oturligt att +de va just ida 

2L9 < S: +jaja 
220 <> K: så au ja har tyvärr inte möjlighet au komma men efter fyra men ni 

stänger fyrn kanske 
221 </\ S: nja de ä jo visst ja sitter här till kvart i fem å kassan börjar stänga 

lite tidigare 
b K: ~ 

S: så har vi tid på förmiddan mellan fram till tolv å elt= 
222 <> K: =å men i så fall skicka pengarna när har vi dom då 

IR-profi l: 
.. > <=> .. /\ <=/\ <> =/\ <) </\ < N 

S: I I 5 2 
K: 2 2 5 3 

14 
14 

Sekvensen ovan utgör nästan hälften av samtliga repliker i ämnet 
"pengar". Interaktivt är sekvensen symmetrisk med en IR-differen på 
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0.14 och med många tu rer där parterna accepte rar va rand ras 
kommunikativa bidrag. Den repliktyp som dominerar sekvensen är 
den expanderade responsen som fördelas lika på båda parterna. Dessa 
bidrag i förening med de minimalt adekvata responsema utgör 55% 
av samtliga repliker i sekvensen. Detta innebär att dialogen få r - trots 
den tämligen höga ande len oblika rep liker - karaktär av att vara 
välfungerande. Parterna tillmötesgår varandra och är angelägna au 
kommunikationen skall förlöpa utan allt för stora störningar. Jag kan 
därfö r karakläri sera sekvensen som "symmetrisk och kooperativ'' 
med många initiativ som inbjuder till respons. Dessa initiativ lämnar 
fä ltet öppet fö r inlägg och kommentarer som tar sin ugångspunkt 
från parternas egna uppfattningar om det ämne som är i fokus för 
dialogen. 

Vidare är de repliktyper som exp licit begär respons re lativt lika 
fördelade mellan parterna, något dominerar socia larbe1aren med sina 
tre starka initiativ. Det som förbry llar är att den höga andelen oblika 
repliker (18%) i sekvensen inte innebär några påtagliga störningar i 
samtalet. Replik 211 som anknyter fö rbi K:s initiativ är innehållsligt 
välvi llig vad gä ller K:s hu vudfråga i mötet, dvs frågan om pengar. 
Den själv-anknutna repliken 2 I 5, är följden av socialarbetarens iver 
att tillmöte!.gå klienten angående tidpunkten för avhämtning av 
pengarna: en tidpunkt som (på grund av jobb) inte passar klienten alls 
och som denne i sin replik med ursäktande ordalag anknyter förbi 
socialarbetarens acceptans med replik 218. 

Jämför vi med fö regående sekvens (replikerna 1-30) rörande 
oblika bidrag är ski llnaderna märkbara. I det fö rra fallet är 
oblikheten relaterad, dels till misstänksamhet från soc ialarbetaren, 
dels till en v i~s kravi nställning från klientens sida. I den senare 
sekvensen hänför sig oblikheten till välvillig "iv ri ghet" från 
socialarbetaren och till ett slags ursäktande bidrag från klienten. Att 
parterna i ell samtal avbryter varandra och driver sina egna 
tankegångar, kan vara tecken på engagemang och vilja alt bidra till 
den gemensamma di skursen (j fr t ex Ade lswärd , 199 1, Tannen, 
I 992). Detta leder oss fram till ll tt karaktärisera utdraget ovan (som 
utgör hälften av rep I ikerna i ämnessekvensen pengar) som interaktivt 
jämlikt och kooperativL 
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5.5 Samlad redovisning av dialogerna i numeriska 
terme r 

Tabell 4. Koefficienter hos asymmetriska dialoger (dyadcr) 

Möte: lndcx(S) lndcx(K) IR-diff. B B ' F s 0 R N 

101 3.43 2.33 1.10 33 45 11 26 3 9 88 
105 3.44 2.30 l.J 4 28 46 6 25 4 6 236 
110 3.67 2.06 1.61 18 40 6 30 4 5 138 
207 3.53 2.25 1.28 24 42 7 27 7 10 220 
204 3.50 2.40 l.10 26 49 4 27 6 5 190 
209 3.36 2.32 1.04 31 46 6 21 8 4 345 

Tabell 5. Koefficienter hos asymmetriska dialoger (se parata hos 
parterna) 

B B' F s 0 R 

101 Socia larb. 28 49 19 47 6 4 
Klient 39 41 2 14 

105 Socialarb. 22 56 11 44 7 11 
Kl ient 33 36 I 4 3 I 

110 Socialarb. 16 57 12 65 7 9 
Klient 20 20 

204 Socialarb. 18 57 7 50 6 8 
Klient 35 40 7 s 2 

207 Socialarb. 20 51 13 49 9 13 
Klient 29 32 4 s 8 

209 Socialarb. 30 57 9 39 12 3 
Klient 34 35 I 2 4 5 

Jag ska ll inte i någon uttömmande mening kommentera de olika 
inte rakti onsmåtten ovan. Ett par påpekanden skall jag ändå göra och 
detta gä ller främst de IR-värden som mäter asymmetri i dia logen. 
Vid sidan av en 'hög' IR-differens (som för samtliga sex samtal är 
över 1.00) är de t stora skillnader i S-värde som före ligger mellan 
parte rna Uag skall längre fram närmare kommentera de tta). Jag 
finner också stora skillnader i F-värde, vilke t ofta indikerar e n 
dominans som rör vem som ämnesmässigt adm inistre rar samtale t. I 
tre samtal (101 , 110 och 207) har klienten inga ture r som frag
menterar e lle r introducerar nya ämnen, utan i dessa tre samtal är det 
sociala rbe ta ren som kraftfu llt svarar för dessa åtgärder. I de övriga 
samtalen finner vi också påtagliga skillnader. Sammantaget innebär 
dessa värden (eftersom samtalen är åtgärdsinriktade) att den profes-
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sione lla parten främst svara r fö r samta lets g loba la koherens, och 
klienten är främst hänvisad till att bidra t ill den loka la kohe rensen. 

Tabell 6. Koefficienter hos symmetriska dialoger (d yader) 

Möte: lndex(S) lndex(K) TR -diff. B B ' F s 0 R N 

103 2.73 2.76 -0.03 37 48 7 15 5 12 169 
108 2.75 2.57 0. 18 31 46 4 20 5 7 142 
202 3.01 2.75 0.26 34 48 8 20 9 5 392 
203 2.99 2.54 0.45 33 51 2 19 4 6 428 
206 2.99 2.62 0.37 43 55 2 14 6 4 161 
208 2.91 2.72 0. 19 30 44 6 22 8 3 151 
211 2.72 2.56 0. 16 31 46 4 16 5 7 550 

Tabell 7. Koefficienter h os symmetriska dialoger (separa ta för 
parterna) 

B B ' F s 0 R 

103 Socialarb. 31 45 11 20 4 
Klient 42 52 5 10 7 6 

108 Sotialarb. 23 45 9 30 1 10 
Kl ient 38 47 11 7 5 

202 Socialarb. 29 50 9 32 8 7 
Klient 40 45 6 8 10 3 

203 Socialarb. 22 54 2 36 6 12 
Klient 44 47 I 4 4 I 

206 Socialarb. 38 61 2 25 6 5 
Klient 49 51 3 6 3 

208 Socialarb. 22 41 8 28 10 3 
Klient 37 48 4 16 7 4 

211 Socialarb 24 51 5 26 3 10 
Klient 39 44 I 5 7 3 

Vid s idan av en Jåg IR-diffe rens (som fö r samtliga sex samta l är lägre 
än 0 .50) finner v i an S-värdet i 3 av samta len ( 103, 108 och 208) 
visa r skillnader som ä r mindre än fö r öv riga samta l, vilket är e tt 
uttryck fö r eu ömsesidigt samband mellan dessa två mått Ufr nedan 
sid I 03 ). I de övriga mötena ä r eme Jie rtid skillnade rna stora, men 
trots detta har vi en låg IR-d iffe rens, vilke t beror på all klienten har 
en stor ande l expanderade responser som bidrar till en re lativt jämlik 
di a log. I mötena 203 och 206 är också graden av fragmentering 
påfallande låg. J öv riga samta l ä r det främst socia larbetaren som 
svarar fö r de högsta F-värdena. 
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Angående B'-värdet för dyaden i dessa interaktivt jämlika samtal 
ligger det i a lla samtal väl samlat på en relati vt hög nivå, mellan 45% 
och 55%. Dessa interaktivt jämlika dialoger ski ljer sig in1e vad gäller 
B'-värde t fö r måttlig t asymmetriska dialoger. B'-värdet 
diskriminerar oftast dåligt me llan olika dialogtyper.Ufr diskussion 
under tabell 8) 

Tabell 8. Koefficienter för må ttligt asymmetriska dialoger (dyader ) 

Möte: lndex(S) lndex(K) IR-diff. 
Koefficienter (dyadcn) 
B B F s 0 R N 

100 3.08 2.32 0.76 33 51 3 22 4 6 178 
106 3.42 2.82 0.60 31 46 6 21 20 3 382 
107 3.33 2.45 0.88 31 52 4 25 5 6 216 
109 3. 11 2.5 1 0.60 32 48 6 21 6 5 197 
20 1 3.30 2.70 0.60 35 52 6 22 9 6 243 
205 3.12 2.53 0.59 37 54 2 21 5 4 189 
210 3.24 2.66 0.58 30 44 8 20 13 8 279 
212 3.25 2.72 0.53 42 59 3 20 6 3 258 

Tabell 9. Koefficienter för måttligt asymmetriska dialoger 
(separata för parterna) 

B B ' F s 0 R 

100 Soc1alarb. 37 64 3 33 7 7 
Klient 27 37 j() 5 

106 Socialarb. 28 47 10 30 23 3 
Klient 35 46 4 13 17 4 

107 Socialarb. 21 57 8 45 9 2 
Klient 43 47 4 1 2 

109 Socialarb. 26 53 8 35 7 9 
Klient 37 41 4 7 4 I 

201 Socialarb. 21 52 9 40 12 12 
Klient 50 53 3 3 6 

205 Socialarb. 33 62 4 34 5 6 
Klient 40 48 7 4 2 

210 Socialarb. 22 46 9 35 18 11 
Klient 38 42 6 5 8 3 

212 Socialarb. 32 63 5 36 6 4 
Klient 52 53 3 I 9 3 

Vid sidan av en IR-differens som VI benämnt som "må11ligt 
asymmetrisk" (och som fö r samtliga åtta samtal ligger mell an 0.50 
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och 1.00) finner vi att S-värdena i dyaderna är mycket väl samlade. 
För sju av de åua dialogerna ovan ligger de mellan 20% och 22% av 
det totala antalet repliker inom varje dialog. Ser vi till S-värdcr för 
varje part kommer vi att i sex av åtta samtal finna stora skillnader. I 
sex möten dominerar socialarbetaren procentuellt från 83% till 97%. 
I de två övriga mötena (I 00 och 106) är skillnaden procentuellt 
mindre, från 70% till 75%. Trots alt vi har ett relativt högt S-värdc i 
sex av ålta samtal är IR-differensen som sagt "måttlig'', vilket främst 
beror på att klienten i dessa samtal jämnar ut den interaktiva 
ojämlikheten via den "expanderade responsen". I sju av åtta samtal 
ligger klientens B-värde på mellan 35% och 52%. 

I fem av de åtta dialogerna ligger B'-värdet fö r dyaden över 50% 
och i tre samtal mellan 44% och 48% Dessa värden är i allt väsentligt 
lika med B'-värdet för dyaden hos våra symmetriska samtal. Det som 
orsakar ski t lnader i symmetri och måttlig asymmetri hos vå ra samtal 
är framförallt två saker: (i) hos de måttligt asymmetriska dialogerna 
är S-värdct högre än hos de symmetriska (ii) hos de symmetriska 
samta len har socialarbetaren högre andel minimalt adekvata 
responser än hos de måttligt asymmetriska; skillnader för klienten är 
härvidlag försumbara . 

Vidare finner jag att de t är socialarbetaren som väsentligen 
dominerar samtalen vad gäller att påbörja och avsluta ämnen, vilket 
illustreras av o likheter i F-värden. Emellertid kan jag säga att i 
dialogerna (främst) I 06, I 09 och 210 har klienten replike r som 
fragmenterar samtalen. För samtalen l 06, 20 I och 2 I 0 är andelen 
oblika repliker stor. vilket indikerar störningar och problem i 
interaktionen. Jag har i några sekvenser diskuterat detta . 

5 .6 $-differens eller S-värdesandela r 

Mitt material som består av 19 socialbyråsamtal samt 2 samtal på 
ungdomsmottagn ing kan med en term betecknas som institutionali
serade samtal , dvs samta let sker inom en organisation, en byråkrat.i, 
en instituti on, i vårt fall socialtjänsten. Sådana samtal kännetecknas av 
all den professionella parten, den som har att handlägga olika ärenden 
som ligger inom institutionens ansvarsområde, interaktivt dominerar. 
Vanligen sker denna dominans genom att efterfråga information från 
den sökande eller kliemen. Detta betyder att vi i sådana samtal får en 
hög andel frågor, dvs i våra termer initiativ som i olika sammanhang 
begär (soliciterar) information. Den s k S-koefficicnten (andelen 
sol iciterande initiativ) kommer därför att vara ett viktigt och enkelt 
mått på vem som interaktivt dominerar Lalrummet och med starka 
initiativ för samtalet vidare. 

103 



I samtal 207 fann vi att socialarbetaren till nästan 50% av de egna 
replikerna explicit uppmanade till respons från klienten. Klienten 
hade endast 4% sådana repliker, vilke t ger oss en stor S-diffe rens, 
dvs "en S-diffe rens definierad som skillnaden mellan partemas S-vär
den". (Linell & Gustavsson, 1987:204). I vårt exempel blir skillnaden 
46%. dvs ett mått som är föga upplysande då det inte in formerar om 
parte rnas inbördes fö rhållande rörande solicite rande bidrag i dia
logen. Om t ex A har ett S-värde på 69% och B på 23% blir också S
differensen 46% trots att A tar begärande initiativ bara 3 ggr oftare 
än klienten. I vårt exempel i samtal 207 tar socialarbetaren sådana 
initiativ c:a 12 ggr oftare än klienten. För att skillnaden skall vara 
poängfull måste vi erhålla upplysningar om just relationen mellan 
parterna rörande initiativ som explicit begär respons. 
Ett sådant sätt a tt beräkna ett 'S-värde' är att se hur enbart de so
licite rande bidragen fö rdelar sig i procent mellan pa rte rna. T ex i 
vårt sarntal 207 har socialarbetaren 56 begärande initiativ och klien
ten har 4, vilket ger oss tota lt 60 solic ite rande initiativ. Av dessa 
initiativ är så ledes socialarbetarens andel 93% (56/60) och klientens 
7%. {4/60). Genom att se till den %-andelen (av solic iterande bidrag) 
får vi lättillgänglig information om det dynamiska styrkeförhållande t 
mellan partema i termer av initiativ som explici t begär information. 

Tabell 10. S-värdesan delar i asymmetriska dia loger 

Möte: Soc.arb.: 
% 

101 
105 
110 
204 
207 
209 

22 (96) 
54 (93) 
41 (100) 
46 (87) 
56 (93) 
71 ~ 

(94) 

KJiem: 
% 

I (4) 
4 (7) 

(0) 
7 (13) 
4 (7) 
4 ill 

(6) 

Av tabellen ovan ser vi hur socialarbetaren dominerar kraftigt 
be träffande andelen so li c ite rande initi a tiv . Vå r te rm S
värdesandel(ar) blir så ledes ett viktigt och enkelt mått på vem som 
inte raktivt dominerar talrummet och med starka iniLiativ för samtalet 
vidare. Efte rsom de flesia so lici terande initi ativ ä r (vad som 
vardagsspråkligt kallas) frågor kan vi något fö renklat säga alt S
värdesandelar anger hur ofta parterna via frågor begär respons från 
motparten . ( Dock räknas inte begäran om förtyd ligande, 
"uppskjutande frågor" med). En stor skillnad i den %-andelen (av 
soliciterande bidrag) fö r pa r1erna är korrclerad med en stor IR
differens, vilket också gäller för våra asymmetriska samtal. 
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Det kan vara av intresse att omnämna att den domine rande parten i 
asymmetriska samta l (inte sällan) efterfrågar (kräver) infonna1ion på 
ett sådant sätt au den som skall svara allt för ofta svarar minimall, 
vilket innebär all den dominerande parten på nytt begär information, 
som på nytt innebär minimala svar, som på nytt osv osv. Med andra 
ord: att föra dialogen framåt (nyskapa samtalet) via starka 
överskridanden (begä rande initiativ) riskerar au motverka de t syfte 
talaren har med sina ini1ia1ivtagande, dvs att fä information från sin 
motpart. 

Tabell J J. S-värdesandelar i symmetriska dialoger 

Möte: Soc.arb.: Klient: 
% % 

------------------------------------
103 17 (65) 9 (35) 
108 20 (7 j) 8 (29) 
202 54 (78) 15 (22) 
203 75 (90) 8 (10) 
206 21 (91) 2 (9) 
208 21 (64) 12 (36) 
211 74 .(.8.4) 14 LI.fil 

(78) (22) 

1 fy ra av samtalen ovan finner vi (om vi jämför med vå ra 
asymmetriska dialoger) att kl ientens S-värdesandel är relati vt stor, 
över 20% av del totala antalet sol iciterande initiativ. I möten 203 och 
206 är kl ientens %-andel förhållandevis låg, c: l/10. Att vi kan få en 
påfallande stor sk illnad mellan parternas %-ande l av begärande 
initiativ (fast dialogerna enligt IR-differenserna är interaktivt 
symmetriska) beror på att i sådana samtal har klienten en hög andel 
"expanderade responser". I möte 206 är klientens B-värde 49% och i 
möte 203 44%. Dessa värden bidrar till att IR-differcnserna inte blir 
så stora trots au soc ialarbetaren dominerar dialogen i te rmer av 
so licite ranclc initiativ. 
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Tabell 12. S-värdesandelar i måttl igt asymmetriska dialoger 

Möte Soc.arb.: 

100 
106 
107 
109 
201 
205 
210 
212 

% 

30 (77) 
55 (69) 
50 (93) 
35 (83) 
51 (94) 
32 (82) 
50 (88) 
51 f2.fil 

(85) 

Klient: 
% 

9 (23) 
25 (3 I) 

4 (7) 
7 (17) 
3 (6) 
7 (I 8) 
7 (12) 
2 ill 

(15) 

1 tabellen ovan finner vi att socialarbetaren i tre samtal (107, 201 och 
212) har mycket hög %-andel av de solicitcrande bidragen. Att IR
differensen - trots detta - är måttligt asymmetrisk beror främst på 
- liksom för våra symmetriska dialoger - att klienten har en hög %
andel expanderade responser, i två av samtalen över 50%. I etl samtal 
( 106) är socialarbetarens %-andel förhållandevis låg, som i allt vä
sentligt sammanhänger med att samtal 106 är av kompetitiv typ. 
Parterna ignorerar varandras bidrag och begär ofta svar på tal. I de 
fyra övriga samtalen dominerar socialarbetaren S-värdesandelen 
klart, men inre lika påtagligt som i våra asymmetriska samtal. 

5.6.J Samband mellan IR·differenser och S-värdesandelar 

I vår analys finns flera mått som mäter interaktiv dominans. Det kan 
vara av intresse att undersöka hur starkt sambandet är mellan de båda 
främsta av dessa mått, IR-differensema i dialogerna respektive S-vär
desandelarna för socialarbetare. 

Tabell 13. Samband mellan lR-differens och S-värdesa ndela r 

Möte lR-diff. S-värdesandel (S) 
värde rang värde rang 

% 
...... -.. -- ......... --.......... --........ -................................ -...... -...... --... -....... -.............. 
110 1.61 I 100 I 
207 1.28 2 93 7 
105 1.14 3 93 7 
101 1.10 4.5 96 2.5 
204 1.10 4.5 87 12 
209 1.04 6 95 4 
107 0.88 7 93 7 
100 0.76 8 77 17 
201 0.60 10 94 5 
109 0.60 JO 83 14 
106 0.60 10 69 19 
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205 0.59 12 82 15 
210 0.58 13 88 11 
212 0.53 14 96 2.S 
203 0.45 15 90 10 
206 0.37 16 91 9 
202 0.26 17 78 16 
208 0.19 18 64 21 
108 0.18 19 71 18 
21 I 0. 16 20 84 13 
103 -0.03 2 1 65 20 
.. .. .............. ----.............. -.......... ---- .. ... .. ------...... -- .. ----· -------------

Om man tillämpar Spearmans rangkorrelation på relat ionen mellan 
IR-diffcrenser och S-värdesandelar e rhåJler vi ett rs värde på 0.62. rs 
överstiger därmed det kritiska värdet .591 för p < .005 (N=2 I cn
svansad hypotes). Sambandet mellan IR-diffe rensen och S
värdesandelar är således signifikant på .005 nivån. 

Av ovanstående ko rre lationsberäkningar ser vi att sambandet 
mellan IR-differensen och S-värdesandelar är starkt. Resultatet visar 
all om man vill ha ett enkelt och effektivt mått på interaktiv dominans 
(i IR-analysens mening), så räcker det med att beräkna förde lningen 
mellan parterna av starka ini tiativ ( d v s väsentligen hur frågor 
(utom begäran om förtyd ligande, "uppskjutande frågor") och vissa 
uppmaningar fördelar sig.) Deua skulle vara betydligt enklare än den 
omfattande kodning och kalkyl som ligger till grund för IR-diffe
rensen. Å andra sidan innehåller IR-profilerna åtski llig1 av annan 
infonna1ion, som kan användas för att diagnosticera dialoger i en rad 
andra dimensioner. 

5. 7 Könsskillnader i diskursen 

Vi ska ll nedan he lt kort redogöra för eventuella könsskillnade r i ma
te rialet: 
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Tabell 14. Fördelning av manliga (M} resp. kvinnliga (K) social 
arbetare och klienter i korpusen 

Socialarbetare 

M K Tot. 

M I 8 9 

Klienter 

K 2 10 12 

Tot. 3. 18 21 

En första anblick säger oss au vi har en kvinnlig majoritet i mate
rialet. Av våra 21 samtal är det 18 som handläggs av kvinnliga so
cialarbetare och tre av män. Bland de kvinnliga hand läggarna finns 
tre socialarbetare som hand lägger två samtal, dvs det rör sig om 15 
kvinnliga handläggare på 18 samtal. Samma sak återkommer bland de 
kvinnliga klienterna, dvs en individuell klient finns med i två samtal. 

De kombinationer som är av intresse för vårt vidkommande rör 
främst kvinnliga socialarbetare och deras förhållande till både 
kvinnliga och manliga klienter. I hela korpusen har vi 18 möten där 
kvinnliga socialarbetare ingår och som fördelar sig på I 0 kvinnliga 
och 8 manliga klienter. Övriga kombinationer rör ett alltför ringa 
anta l individer för att det skall vara meningsfullt all kommentera 
dem. I diskussionen kommer jag också au utelämna de två möten som 
sker på ungdomsmottagningen (möte I 09 och 110) eftersom dessa 
samtal som nämnts inte primärt kan betraktas som byråförlagda 
socialtjänstsamtal. Genom att utelämna dessa två samtal kommer vi att 
fä två grupper om åtta möten vardera; möten som består av 16 
kvinn liga socialarbetare som samtalar med en grupp på 8 kvinnl iga
och en grupp på 8 manliga klienter. Det är dessa två grupper jag 
kommer att jämföra med varandra nedan. 

När jag jämför dessa grupper med avseende på IR-differensen 
finner jag att gruppen kvinnliga dyader får en lR-differens med ett 
mede lvärde på 0.54; gruppen blandade dyader (kvinnliga 
socialarbetare och manliga klienter) får ett medelvärde på 0.76. 
Skillnaden i interaktiv dominans är al ltså noterbar, men inte 
påfallande stor. Bland våra symmetriska samtal återfinner jag fyra 
från den kvinnliga klientgruppen och två från den manliga. Från våra 
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asymmetriska samtal återfinner jag fy ra i den manli ga klientgruppen 
och el! i elen kvinnliga g ruppen. Tre samtal i den kvinnliga g ruppen 
och två ur de n manliga gruppen är måttligt asymmetriska samtal. 

Tabell 15. Deltagarstrukturen fördelad på manlig- res pektive 
kvinnlig klientgrupp. 

Klient grupp: (A) Klient grupp: (B) 
(manlig) (kvinnlig) 

Symmetriska samtal: 2 4 
Asymmeoiska samtal: 4 I 
Måu.asymm. samtal: 2 3 

Summa 8 8 

Materialet ä r naturligtvis alldeles fö r litet för att tillåta några 
generali seringa r, men det tycks finnas en tendens att helt kvinnliga 
clyader är mer symmetriska än blandade Ufr Kullberg, 1992). 

Ser vi ti ll enskildheter kan vi notera att i grupp B (kvinnliga dya
de r) finns det bland de fy ra symmetriska samtalen en IR-differens 
som är 0 .03 ti ll klientens fördel, den enda i hela mate rialet. Klienten 
som svarar för den bedriften är en 79-årig kvinna som besöker so
cialbyrån för första gången i sitt liv. (I alla övriga samtal dominerar 
soc ialarbetaren - mer e lle r mindre - interaktivt i samtalen). Två 
(symmetriska) samtal i B-gruppen skiljer s ig innehållsligt från övriga 
samtal genom en ämnesmässig inriktning (i det ena fallet) på skol
vägran, i det andra fa llet på umgängesrätt och vårdnadsfråga. Det 
fjärde jämlika samta let i B-gruppen är ett samtal med en invandrare 
(problem med barnomsorg och äktenskap) som genom att begära 
"motinformation" från socia larbetaren bidrar till att samtalet blir 
interaktivt jämnlikt. Sammantaget innebär detta att dessa fyra 
symmetriska samtal i B-grnppen i någon mening (nationalitet, ålder 
och ämnen) avvike r från våra övriga socia lbyråsamtal som främst är 
inriktade på ekonomiska och sociala problem. De fyra öv riga 
samtalen i 8 -gruppen är av mer gängse snitt. vad beträffar ålder, 
nationalilet och ämnesinnehåll. Tre av dessa samtal ä r måttligt 
asymmelriska, ett är asy mmetriskt. Det kan alltså vara så att de 
kvinnliga dyaderna interaktivt utvecklas som de gör, därför att del i 
dessa samla! akrualiseras delv is andra ämnen. 

Går vi till grupp A finner vi bland de fyra asymmetriska samta len 
att två är s k "soft'' samtal (huvudinriktning på ekonomiska problem), 
e tt samtal gä ller en klient som är flykting och som pliktskyldigt fogar 
sig i socialarbetarens utfrågning, och s lutligen ett samtal rör åtgärder 
mot a lkoholmissbruk, som - i förening med en hög IR -cl iffe rens -
också har en hög andel oblika repliker. Av de fyra övriga samtalen i 
gn1ppen är två symmetri ska, ett invandrarsamtal med en måttligt stor 

109 



S-koefficient för dyaden och en hög ande l minimalt adekvata 
responser från socialarbetaren och ett "softsamtal" som också har en 
hög andel minimalt adekvata responser (26% för dyaden) och en 
klient med en hög andel expanderade responser. I A-gruppen finner 
vi också två måttligt asymmetriska samtal, ett med det högsta 0-
värdet (20%) i materialet och ett med det högsta B-värdet (52%.) 
Jag skall nedan jämföra de olika grupperna med avseende på tre olika 
typer av dialogkaraktäristika: S-värde, F-värde och 0-värde. Grupp 
A består av kvinnliga socialarbetare/manliga klienter och grupp B av 
kvinnliga socialarbetare/kvinnliga klienter. 

Tabell 16. Oialogkaraktäristika fördelade på manlig respektive 
kvi nnlig klientgrupp (dyader och enskilt) 

S-vä rdc: Oyad: 
% 

Grupp A. 22 
Grupp B. 20 

F-vä rde: 

Grupp A. 
Grupp B. 

0-värde: 

Grupp A. 
Grupp B. 

6 
4 

8 
4,5 

Soc.sek.: Klient : 
% % 

38 6 
33 6 

10 
7 

9 
5,5 

2 
I 

7 
4 

Genomgående för värdena ovan är att Grupp A (manliga klienter) 
li gger högre än Grupp B (kvinnliga klienter). För S-värdet är 
skillnaden störst me llan grupperna vad gäller socia larbetarens %
andel av solic iterande replike r; 38% för A-gruppen och 33% för B
gruppen. Beträffande F-värdet har vi kl ara skillnader mellan 
grupperna fö r dyaden, socia la rbetarna och kl ienterna, vi lket 
indike rar att sociaJarbetaren i A-gruppen (oftare än i B-gruppen) 
administrerar skift av ämnen i dialogen. Den stora skillnaden finner 
vi emelle rtid hos 0-värdet. Grupp A har 0 -vä rden ( %-andelar av 
den totala mängden oblika repliker) som är nästan dubbelt så stor 
som 0-värdena i B-gruppen. Detta betyder att i A-gruppen finner vi 
(nästan dubbelt så ofta) störningar i kommunikationen som innebär 
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att parterna ignorerar varandras bidrag, brister i uppmärksamhet, 
missförstår varandra osv. Vi får därigenom en dialog i Grupp A som 
i högre grad än i Grupp B brister i koherens. 

Av våra jämförelser under rubriken "Könsski llnader i diskursen" 
finner vi två tendenser: (i) samtal på socialbyrån är interaktivt mer 
jämlik när kvinnliga socialarbetare samtalar med kvinnliga klienter 
(B-gruppen) än när kvinnliga socialarbetare samtalar med manliga 
klienter (A-gruppen). Dessutom finner vi (ii) nästan dubbelt så ofta 
kommunikativa störningar (oblikhet) hos A-gruppen än ho~ B
gruppen. 

Till sist kan nämnas en skillnad som är både oväntad och 
påfallande stor. Skillnaden gäller samtalets längd i repliker räknat. I 
A-gruppen har vi i genomsnitt 303 repliker per samtal; i B-gruppen 
214 repliker. Bakgrunden till denna skillnad i repliker kan inte 
enbart förstås med hanvisning till interaktiva olikheter i :samtalen, 
utan vi får även räkna med att samtalen är ämnesmässigt o lika. Det 
högre 0-värdet i A-gruppen kan vara en faktor bakom skillnaden, 
eftersom vi får en relativt hög andel störningar i samtalet med själv
och bianknytningar, missuppfaltningar osv, störningar som i repliker 
för länger samtalen. Särskilt i samtal l 06 och även i 209 är detta 
påtagligt. Vi har ett invandrarsamtal med ett högt R-värde, dvs 
samtalet "hakar upp" sig genom många uppskjutande frågor. Den 
viktigaste faktorn bakom skillnaden torde vara att samtalen behandlar 
olika ämnen. I tre av samtalen i A-gruppen (som i två fall också rör 
ekonomi) har vi långa sekvenser om klientens alkoholmissbruk; ett 
ämne som har en benägenhet att "dra ut på tiden". I ett annat 
invandrarsamtal behandlas klientens sociala s ituation mycket 
grundligt med många ämnen och omständliga beräkningar rörande 
fami ljens ekonomi - samtalet blir mycket JångL 
I B-gruppen är - som nämms - andelen oblika repliker lägre än i A
gruppen. I gruppen saknas ämnet alkoholmissbruk. Det finns ett sam
tal som i talmängd (antal ord) är mycket långt, men i repliker förhål
landevis kort eftersom replikerna är mycket långa. Övriga samtal 
(bortsett från två som handlar om skolskolk och vårdnadsfråga) är 
re lativt korta med ämnen som rör klientens ekonomiska- och 
psykosociala situation. 

5.8 En framå tsyftande sammanfattn ing 

IR-analysen handlar "bara" om vissa aspekter på språklig interaktion. 
Men utöver att visa på interaktionsegenskaper hos samta len som jag 
redovisat i detta kapitel lägger 1R-analysen en god grund för vidare 
analyser av våra samtal. l fortsättn ingen skall jag fokusera på olika 
ämnen och hur dessa interaktivt behandlas i diskursen. 
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Jag har redan antytt au IR -analysen visar all de ltagarstrukturen 
tycks fluktue ra i takt med att olika ämnen behandlas. Vi har 
uppmärksammat detta med avseende på lR-differensen ·i detta kapitel. 
I följande kapitel (VI) kommer jag au undersöka samtalets 
deltagarstruktu r, ämne och ämnesövergångar med stöd i JR -analysen 
och vidare undersöka hur olika ämnen (inom ell begränsat antal 
dialoger) interaktivt fluktuerar i dialogen. 

I kapitel VII återkommer IR-analysen på nytt när jag expanderar 
analysen till att omfatta perspektiv , ämne och deltagarstruktur i dia
logen. En sådan expansion är oundgänglig (om vi vill förstå ett 
samtal i sin helhet) eftersom man knappast kan säga något om något 
till någon perspektivlöst, dvs varje yttrande e ller repliksekvens som 
uttalar sig om ett ämne kommer att belysa ämnet från en viss 
utgångspunkt eller infallsvinkel. Det sagda betyder att ett och samma 
ämne kan ses ur flera olika perspektiv, alternativt kan ett och samma 
perspektiv lägga:> på flera olika saker. Med :> LÖu i IR- och 
ämnesanalysen kan vi utforska vilka(et) pe rspektiv som är 
prefere rade i olika ämnessekvenser e lle r dialogen som he lhet. Vi 
sku lle kunna tala om en "tredimensionell" förståelseform med fokus 
på ämne, deltagarstruktur och perspektiv i d iskursen. Med andra ord: 
dialogen handlar inte bara om den sak man talar om, utan också hur 
ämnet interaktivt behandlas i ljuset av perspektivitet i di skursen. 
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KAPITEL VI 

SOCIAL DELTAGARSTRUKTUR, ÄMNE 
•• •• 0 

OCH AMNESOVERGANGAR 

6.1 In ledning 

I detta kapilcl är avsikten att, mot bakgrund av IR-analysen, under
söka ämnesstrukturen i våra dialoger. Syftet i vidare mening är att 
ulforska samLalels ämnesmässiga uppbyggnad , i trängre mening är det 
fråga om att analysera olika slag av ämnesövergångar för att få en 
överblick av dialogens innehållsliga struktur. Jag skall också beröra 
frågan i vilken omfattning ämnet influerar på den interaktion i vilken 
ämnet avhand las. Förhållandet meJlan äm ne och deltagarstruktur 
kommer jag att i nästa kapitel att expandera i termer av perspektivitet 
i dialogen. 

6.2 Kategorisering av ämnen 

Preliminärt kan vi definiera "ämne" som svaret på frågan "vad talar 
de om?" Vad som är ämnen i samtal beror på hur de ensk ilda sekven
serna konfi gu reras av parterna. Vilka ämnen som behandlas i våra 
samtal och den stmktur de bildar varierar påtagligt. Om något skall 
betraktas som ett ämne eller Lvå (eller flera) ämnen, eller som en 
aspekt på etr ämne snarare än ett eget ämne, beror på hur parterna 
samta lar om de olika fenomenen. Materialet består emellertid av 
socialtjänstsamtal, och det är rimligt att påstå att vissa karaktäristiska 
ämnen återkommer, om än med stora variationer, i samtal skorpusen. 
Detta är också utgångspunkten för den översiktliga korpusbeskriv 
ningen som gjorts i kap. 11. 

Min analys visar att omkring 100 ämnessekvenser förekommer i 
materiale t som helhet. Dessa representerar c:a 30 ämnen varav 16 
förekommer två eller flera gånger Ufr Tabell I, s 13). Ämnen och 
ämnesaspekter som ofta återkommer i samtalen är sådana som skulle 
kunna rubriceras som tex pengar, arbete, bostad, behandling, barn
omsorg, missbruk, sjukförsäkring, invandrarproblem, utbildning, 
sjukdom, tandvård osv. Dessa ämnen kan sägas vara välbekanta för 
varje praktiserande socialarbetare. Det finns , trots att något mer än 
hälften av samtalen med varierande konsekvens följer den förtryckta 
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blanketten , en viss ämnesmässig oreda i mitt material, som inte utan 
vidare låter sig strukture ras i ett på fö rhand givet kategorisystem. 

Ämnena inom många samta l i mitt material "är sä llan helt 
bestämda på förhand utan "förhandlas fram" under dialogens gång. 
Man glider in på nya ämnen, e ller nya aspekter på gamla ämnen, och 
har ofta flera ämnen i gång samtidigt, parterna kan ha o lika ideer om 
vad man talar om och kan från ol ika utgångspunkte r driva olika 
intressen". (Linell & Gustavsson, 1987:69). I vissa samtal kan vi 
identifiera 8-9 ämnen med många ämnesövergångar (eftersom samma 
ämne tas upp flera gånger i dialogen). I andra samtal har vi 5-6 
ämnen med få ämnesövergångar och i några samtal endast ett fåtal 
ämnen. I ett samtal kan en sekvens repliker som rör bostad utgöra ett 
ämne, i ett annat samtal kan ett antal repliker som rör kostnader för 
bostaden vara en aspekt av ett annat ämne, t ex ekonomi; missbruk 
utgör ibland ett ämne i dialogen. ibland ingå r en replikväxling om 
missbruk i t ex ämnet stödkontakt. 

6.3 En partiell ä mneshierarki 

Samtalen på socialbyrån är insrirutionaliserade Ufr Agar 1985, Linell 
1990, se kap Il), vi lket bl a innebär inriktning på åtgärder av olika 
slag, syftande till hjälp, stöd, bistånd, problemlösni ng, råd osv. Detta 
betyder - om vi skall tala om ett överordnat samtalsämne (super
topic) - att samtalen i allt väsentligt handlar om att åtgärda , om
besörja eller bistå klienten med något. Klientens problemsi1uation och 
hur denna definieras i det dagsaktuella läget kan vi således kalla ett 
överordnat ämne. 

Att åtgärda klientens problemsituation innebär t ex bistånd med 
pengar, hjälp till arbete, bostad, barnomsorg, utbildning, tandvård, 
osv . Det kan röra å tgärder mot missbruk, handla om sjukdom, 
skolskolk ,vårdnadstvist, om konflikter, om samtal och stöd , om 
invandrarproblem och många andra sake r som klienten vill ha hjälp 
med. Enskilda åtgärder av olika slag inom socialtjänsten speglar som 
regel hur klientens personliga problem perspektiveras och tolkas i 
åtgärdskategorier. Klientens "sak", det som parte rna talar om, 
avhandlas genom att personliga problem transfo rmeras till 
adm inistrativt definierade ärenden i dialogen. (Cedersund , 1992). 
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Exem pel på amncsstrukturer: 

MÖTE209. 

Ämn en : 

Övergripande 
frågeställning: 

Huvudämnen: 

Underordnade 
ämnen: 

Procedur-

åtgärder mot alkoholmissbruk 

stödkont~~åcerfall 
. I I 

varjehanda kontakt AA 

ämnen: avslut 

Inbäddade 
ämnen: (enklav) piller 

MÖTE201 

Ämn en : 

Övergripande 
fr~gcställning: ..---- ekonomiska och psyko

Huvudämnen: 

Underordnade 
ämnen: 

Procedur
ämnen: 

sociala stödåtgärder 

bos"f:? föreb.ko8'k "be" 

kontakt soc anstaltv 

personalia akten avslut. 

Replikmängd i % 

84% 

9% 

5% 

2% 

Replikmängd i % 

78% 

9% 

13% 

Jag skall längre fram närmare redo\'isa tillvägagångssättet för klas
sificerin g av ämnena i våra samtal, men dessförinnan en kort 
kommentar till våra exempel ovan. Den ämnesmässiga strukturen i 
mötena inrymmer både likheter och olikheter. Likheterna finner vi i 
den hie rarkiska organisationen, som är en "partie ll beroendehierarki" 
(Wi lden, 1990) och utgörs av (i) huvudämnen (ii) unde rordnade 
ämnen, ur vilka vi kan härleda en (iii) övergripande frågeställning 
("supertopic") som ofta är outsagd och underförstådd i diskursen. 
Huvudäm nena utgör som regel "stommen " i den ämnesmässiga 
organisationen, vilka manifesterar sig oftast (i) kvantitativt med en 
relativt s1or replikmängd i dessa ämnen. Ur diskurssemantisk syn
punkl är huvudämnena dessutom att becrakta som (ii) primärt mötes
relevanta alldens1und de är inriktade på att med en viss utförlighet 
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behandla "spörsmål", som av en e ller båda parter bedöms som 
väsent liga för skälen och .\')fre1 med mötet. (Dessa spörsmål kan sägas 
presupponern den övergripande frågeställningen i diskursen). Skälet 
för mötet ligger i klientens livsomständigheter (e lle r aspekter på 
dem) och syfte t med samtalet u tgör~ som regel av soc ialbyråns 
förpliktelse att bistå och åtgä rda klientens problemsituation. 

Hu vudämnena stödkontakt, bos tad och kontakt B i samtal 209 är 
exempel på åtgärder som socialbyrån är beredd att bis tå klienten 
med. Ämnet återfall handlar om aspekter på klientens a lkohol 
missbruk och hur delta skall tacklas i akuta skeden; ämnet rör här 
både skälen till möte t och eventuell hjä lp från "socialen". Huvud
ämnena pengar och bostad i möte 201 rör i båda fallen skälen till 
mötet, men åtgärderna begränsas till ekomomiskt bi stånd. Ämne t 
fö rebygga knark är ett slags stödjande samtal som handlar om allmänt 
välmenande råd till klienten. Ämnet arbete, som är viktigt för all rätt 
kategorisera klientens hjälpbehov , rö r främ st skäl en för <l~l 
ekonomiska biståndet, men ämne t är också inriktat på det efter
strävansvärda att kunna försöja sig själv. 

Till de sekun.dän mötesrelevanta ämnena räknar jag underordnade 
ämnen, procedurämnen och de s k "enklaverna". Underordnade 
ämnen kan vara av två s lag: (i) ämnet ä r undero rdnat den över
gripande frågeställningen (ii) ämnet är underordnat e tt annat huvud
ämne. Del kan ibland vara en grannlaga uppgift att skilja e tt s k 
underordnat ämne från en aspekt av huvudämnet, dvs en aspekt som 
snarare ä r att betrakta som en rörelse inom huvudämnet än e u 
underordnat ämne. Disti nktionen rörande underordnade ämnen visav i 
ämnesaspekter ligger i termerna "innanfö r och utanför". En ämnes
aspekt I igger inom samma ämne, begrcppsområde (se exempe l s 131 ) 
medan en underordnat ämne ligger vid sidan av huvudämne t och har 
(i) en mer sjä lständig ställning genom au vara lösligt associera t till 
huvudämnet och (ii) inte raktivt en position i diskursen mellan två 
o lika ämnen. Procedurämnena berör oftas den övergripande frågan 
bara indirekt då de i allmänhet handlar om (i ii) hur möte t 
administre ras (inledning, avslutning, kontakt med byrån osv) eller 
(iv) administrativa uppgifte r om klienten. Slutligen har vi de s k (v) 
enklaverna , som är re lativt korta och aktuali seras endast en gång och 
ligger inbäddade i ett huvudämne. Dessa ämnen kan ibland vara svåra 
att sk ilja från rö re lser inom ett huvudämne (jfr excerpt 209: 180- 188 
s 124). 

Au unde rsöka våra socialtjänstsamtal i te rmer av en hierarkisk 
o rdnin g med ett bestämt antal ni våe r innebär e n påtag lig 
schematisering, som kommer att ge oss en o rättvis bild av egenarten 
hos samtalens innehållsliga uppbyggnad. Det sagda inne bär inte au 
våra dialoger all tigenom saknar en hierarkisk uppbyggnad, utan sna
rare au vi delvis har en sådan organ isation hos samtalen. Den partie llt 
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hierarki ska ordningen visar s ig främst i di skursens ämnesmässiga 
konfiguration, som - 1rots au "många ämnesövergångar är glidande, 
och de lspe l (ämnen) påbörjas och avbryts för au sedan ibland 
återupptas och ibland fö rbli bort glömda och oavslutade" (Lincll & 
Gustavsson, 1987:74) - ändå har ansatser till hierarkisk organisation. 

6.4 AU (r c)konstruera dialogens ämnesstrukt ur 

Metodiskt har jag i ämnesanalysen förfarit på följande sätt. Genom au 
varje sam1al först har analyserats omsorgsfullt med IR-metoden har 
deua inneburit en successivt ökande bekantskap med sekvenser i 
diskursen, som - med viss spännvidd och utförlighet - behandlat en 
sakfråga eller e ll ämne. Dessa sekvenser har efterhand getts en äm
nesbc1eckning. som har relevans fö r vad som innehållsligt avhandlats. 
Varje upprepad av lyssning av samralet, varje upprepad genomläsning 
av hela mötet eller delar därav har därvid ökat färför.wåelsen av den 
ämnesmässiga strukturen i diskursen. Denna förförståelse har genere
raLS på grundval av en allmän bakgrundskunskap om vad samtal på en 
socialbyrå handlar om. 

Det fort löpande arbetet med samtalen har skett i en slags cirkulär 
process. där jag i arbetet med materialet successivt kommer fram till 
vilka ämnen som finns. Många ämnen har kategoriserats genom att 
jag till mig själv stä llt frågan "vad talar de om här och nu?" 
(Ade lswärd, 1988: 46) och låtit svaret utgöra en preliminär kategori
sering av en sekvens. Förståelsen av "vad man talar om" i vissa sek
venser baserar sig ibland på all ämnet explicit omnämns i diskursen. I 
andra sekvenser är ämnet presupponerat , dvs båda parte r un 
derfö rstår och tar för givet att man talar om samma ämne (tema). 
Något mer precist: diskursen i dessa ämnen innefattar hävdanden 
(ibland frågor) som är relevanta endast om ämnet X prcsupponerats i 
den aktuella. ekvensen. 

Det som prcsupponcras i ett samtal rör normalt känd information, 
det som parterna gemensamt utgår ifrån i s ina kommunikativa 
bidrag, vilket i de flesta fall rör den tematiska strukturen i ett samtal. 
Det sagda innebär au ämnen - som förhandlas fram i diskursen - i 
vi ssa sekvenser förblir outsagda och tyst förutsatta, men de är inte 
desto mindre ämnen som parterna samtalar kring - ibland är man 
oenig i synen på ämnet, ibland överens. 

Om parterna har o lika uppfattningar om vad man talar om (kanske 
utan att man omedelbart fö rstår deua) innebär det fö rstås att talet om 
gemensamma presuppositioner (delad uppfauning om vilket tema som 
är aktue llt) inte gä ller. Att ha olika ideer om det man talar om är 
kanske vanl igare än man tror: "In any conversation,'what is be ing 
talked abou t' will be judged di ffe rently at different points and the 
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parLicipants themselves may not have identical views of what each is 
talking about". (Brown & Yule, 1983:73). Adelswärd (1988:47) 
tillägger: "Not only might the participants disagree on what the topics 
of a particular conversati.on have been, but analysts in1erested in this 
particular conversation might disagree as well". Det sagda innebär att 
man som utforskare av ett samtal kanske skall tänka sig för - minst 
två gånger - innan man med någon evidens hävdar att parter i ett 
samtal presupponerar ett visst ämne; ämnen som på något omisskänn-
1 igt sätt skulle vara givna i ett samtal eller i sekvenser hos samtalet. 

Trots reservationen ovan skall jag med ett utdrag ur ett samtal il
lustrera information som är presupponerad: 

Ur samtal 209: 47-53. 

47. <> S: mm vaja förstått så har du inte köpt mer än en säng va 
48. </\ K: nä säng å så har ja ett skåp åja sängkläder 
49. < S: mm de ä inte mycke( ... )= 
50. < K: =nä de ä inte mycke 
51. </\ S: m hoppas an den här rekvisitionen kommer fram ida så all 

b K: ja 
S: du kan åka å handla 

52. </\ K: ja skulle i\ka som sagt var prata me någon på borgen då idag så att ja 
kan få nån hjälp kanske me å bära 

53. < S: ja haja 

Om man betraktar dessa repliker uttagna ur sin diskurskontext, så är 
det rimligt att hävda att det ämne man här talar om rör "inköp av 
möbler". Men detta ämne utgör - i min kategorisering - varken ett 
underordnaL eller ett inbäddat ämne - utan det är fråga om en ämnes
aspekt inom huvudämnet "bostad"; eu ämne som har inletts via en gli
dande övergång vid replik 43. 

Ur samtal 209: 42-43 

42. < 
43. <> 

b 

b 

b 

K: +ja de behöver ja ju faktiskt 
S: så att du kan ta emot den här hjälpen 
K: ja 
S: för att de ska gå så bra 
K: m 
S: som möjligt för dej i lägenheten och au målet äju de här 
S: me att du ska ta över den här lägenheten 
K: m 
S: själv ju åta eget ansvar för den du har hunnit bo där va ä 
S: de två veckor va +drygt eller 

I replik 43 har socialarbetaren introducerat ämnet "bostad" och detta 
pågår 36 repliker framåt. Men den tematiska progressionen i ett 
ämne innebär vanligen rörelser inom ämnel varvid man på olika sätt 
och i olika grad belyser sidor hos det man talar om. I vårt fall ovan 
är replikerna 47 till 53 an b~trakta just som rörelser inom ett ämne 
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(inköp av möbler) hos huvudämnet "bostad". I samtalet under denna 
sekvens år det rimligt au hävda alt båda parter tar för givet att 
replikerna 47, 48, 49, 50, 51, 52 och 53 presupponerar ämnet 
"bostad", eftersom replikerna (47-53) innebär hävdanden och frågor 
som är relevanta endast om man inom samtalssekvensen 
presupponerar ämnet "bostad". Detta presupponerade ämne är att 
betrakta som deras gemensamma grund, "common ground" (Clark & 
Carlson 1981) i diskursen. "What this common set of background 
assumptions contains depends on what has been said previously and 
other aspects of Lhe communicalive situation ... " (Karttunen, 
1977: 156). Och vad som sagts tidigare i replikerna 43 till 46 rör just 
frågan om boende och bostad. Andra aspekter av den kommunikativa 
siwatione n handlar också om ämnet ' 'bostad", eftersom klientens 
boende i försökslägenhet är ett led i "socialens" åtgärder mot alkohol
missbruk. 

Jag har ovan hell kon illustrerat att kategorisering av ämnen kan 
ske (om ämnet inte explicit utsägs) via information som är tagen för 
given av parterna i samtalet. Det sagda gäller inte minst hur den 
övergripande frågeställningen i samtalet skall formuleras, eftersom 
den i de flesta fall är outsagd och underförstådd. Efterhand som jag i 
samtalet kan beteckna sekvenser som med en viss utsträckning 
handlar om elt ämne. eu tema, börjar en viss ämnesmässig konfigura
tion rram1räda. 

Nästa led innebär nom1alt an jag Låter den övergripande frågeställ 
ningen bidra till all definiera och bestämma vissa sekvenser i dis
kursen som ämnen; ämnen som dessförinnan har varit svåra att 
avgränsa och beteckna. Via denna cirkularitet där del (ämne) och 
helhet (dialog) med en viss ömsesidighet definierar varandra 
utkristalliseras en ämnesmässig struktur. I detta arbete med materialet 
tillämpar man ett analysperspektiv som skiftar fokus dels mellan (i) 
samtale1s innehåll och form och dels mellan (ii) enskilda sekvenser 
(delen) och hela dialogen (he lheten). I ett begynnelseskede känne
tecknas arbetsprocessen av ett dynamiskt - systematiskt växlande -
ospcktsecndc som ibland har fokus på den interaktiva karaktären hos 
en sekvens, ibland på vad man "ta lar om" i samma sekvens, ibland 
hur sekvensen förhåller sig interaktivt eller innehållsligt till andra 
sekvenser och helheten. Detta arbetssätt leder fram till hur jag av
gränsar och bestämmer ämnesövergångar. Dessa övergångar 
markeras i sin tur av repliktyper, som - via interaktiva ledtrådar -
representerar skift av ämnen, och de underlättar därmed för mig a11 
innehållsligt strukturera materialet. 

Trots att samtalen - tematiskt - i många stycken skiljer sig från 
varandra, både till innehåll och räckvidd, baserar sig kategorise
ringen på två fundamentala dialog -karakläristika som står i ett dia
lektiskt förhdllande rill varandra; samtalets (i) semantiska struktur 
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och (ii ) interaktiva karaktär. Adelswärd skriver angående denna 
dialektik: "There is a reflexive re lationship between content and 
interpretation on the one hand and context (global as wCll as lokal) on 
thc other and that makes it impossible to categorizc topic purely on 
semantic and context-independen t grounds."(op c it: 48). Jag skall 
längre fram illustrera det sagda ovan när vi behandlar fyra typer av 
ämnesövergångar, som ligger till grund fö r indelningen av dialogen 
ämnesmässigt. 

6.5 Dialogens ämnesindelning 

Vår skrivning här har inspirerats av Adelswärds (1988) diskuss ion 
om "topic changes" som ett led i kategorisering av ämnen i dialogen. 
Adelswärd sk river med hänvisning till Brown & Yule (1983) "who 
cxamine the uses of the term 'topic' a t length suggest 'that forma! 
attempts to identify topics are doomed to failure'. A more successful 
attempt at defin ing topics would instead to identi fy topic-changes". 
(1988:44). Genom att lägga fokus på hur ämnena i en dialog övergår 
från ett ämne till ett annat, och med vilka medel sådana övergångar 
organiseras i diskursen, framträder efte rhand en preliminär 
ämnesmässig struktur hos samtalet. "By topic change organization", 
skriver Adelswärd, "I refer to the overall o rganization of the change 
of topics; who takes the initiative, when do the changes take place and 
by what means are they managed?" (op cit: 53) 

Linel l & Gustavsson, 1987 anför liknande tankegångar nä r de 
skriver att "en merod att analysera strukturen i en given dia log är att 
bestämma gränserna för olika delspel" (op cit:68). Avgränsningen av 
delspel (ämnen) hänger begreppsligt ihop med identifikationen av ini
tiativ- och responsegenskaper hos repliker; egenskaper som är mått 
på ytLrandets grad av "självständighet respektive beroende i förhål
lande till den interaktiva och innehållsli ga kontexten" (op cit:68). Vad 
vi här talar om rör dialogens struktur på "mellannivå", dvs re lationen 
mellan ämnen som avhand las ( ibland ämnesaspek te r) och hur 
övergång från ett ämne till ett annat blottar vem som - via starka 
(fri a) initi ativ - mer eller mindre abrupt in för något nytt och däri 
genom dominerar samtalet. 

Ett förberedande förfaringssätt för att kategorisera det "man talar 
om" som ett ämne, kan jag all tså uppnå genom att ta stöd i IR
analysen av våra samtal. Jag kan då låta kategoriseringen av ämnen 
vägledas av kommunikativa åtgärder i disku rsen som utgörs av 
initiativ (med eller utan marke ring av delspelsgräns) som innebär 
byte av ämne. Rörande analysen av ämnesgränscr, tillhandahåller IR
ana lysen kategorin "markerad avslutning av ämne (de lspel)", som 
symboli seras <), vilket normalt följs av begärande e ller hävdande 
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initiativ, som kan vara antingen sjä lvständiga (fria) eller icke-lokalt 
anknutna. Andra kodningskaLegorie r som indikerar skifl av ämne rör 
abrupt övergång, dvs övergången från ett ämne ti 11 ett annat ämne 
som är orelaterat , om vi bortser från vad som innehållsligt avhandlas 
inom di skursens "makrostrukLUr". Abrupt ämnesövergång mani
festeras via kodningskategorin "fria" initiativ , alltså > och /\. Inom 
kodningskategorin icke-lokal anknytning, .. > och .. /\kan vi återfinna 
ämnesskift, som kan vara såväl abrupta som glidande. 

Ovan har jag uppmärksammat några typer av kodni ngskategorier 
som normalt imroducerar nya ämnen. Emellertid finns det en 
mångfald ämnesövergångar som har ett mer komplext förlopp i den 
meningen att vi saknar såväl interaktiva som lexikala ledtrådar för att 
identifiera dem. Sådana övergånga r kommer jag att beteckna som 
glidande, eftersom de ligger fö rborgade inom ramen för replikens 
innehållsliga progression. Detta innebär att övergången s ker 
successivt och i det närmaste omärkligt inom en tur e ller ett yttrande, 
som därigenom kommer att "omspänna" ämnen som är relate rade till 
varandra endasr inom ramen för dialogens övergripande ämnes
struktur - i öv rigt är dessa ämnen alt betrakta som klart skilda. Det 
finns också g li dande ämnesövergångar mellan två eller flera repliker 
(över en sekvens) som då vanligen är kollektivt administrerad. Trots 
att glidande ärnnesövergångar inte sä ll an kan ha komplexa förlopp 
finns det också sådan övergångar som är enkla att identifiera. Det rör 
s ig normalt om repliker som lokalt anknyter till motpartens 
föregående tur, utvecklar det aktuella ämnet något och "glider" in på 
ett nytt ämne, som innehållsligt är skilt från det tidigare. 

Diskuss ionen ovan har fäst avseende vid fyra slag av ämnes
övergångar som vi kan formulera enligt följande: 

(A) abrupta inom replik ; skarp ämnesgräns inom enskild replik 

(B) abrupta mellan repliker; replik på börjar n ytt ämne helt 
utan anknytning bakåt 

(C) abrupta m ella n r epliker ; replik å t e ruppta r ämne genom 
icke-lokal anknytning 

(D) glidande inom repliker e lle r över repliksekvenser 

6.6 Ämnesindelning - typexempel I 

Jag skall återvända till samtale t 209 Ufr s 115) vars överordnade 
ämne rör klientens missbruksproblem. Detta tema "faller sönder" 
unde r samtalets gäng i en rad huvudämnen och några underordnade 
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åmnen, som ändå är väl sammanhållna av den profess ionella aktören, 
vilke t illustrerar att ansvare t för samtale ts globala koherens ligger på 
socialarbetaren. I nedanstående tabell betyder (S) a tt det är social
arbetaren som administrerar ämnesövergångama, och (K) att det är 
klienten som utför övergången. Först presenteras en tabell av de o lika 
ämnesövergångama, däre fte r illustreras dessa med utdrag ur 
samtalet. Följande ämnen och associerade repliktyper (IR-kategorier) 
som innebär skift av ämnen har jag identifierat i samtalet: 

Tabell 17 Ämnesöverg~ngar hos samtal 209. 

ÄMNEN ÄMNESÖVERGÅNGAR 

Abrupta inom Abmpra Abrnpta via Glidande 
replik icke.lok .ank . övergång 

I.Varjehanda > (S) 
2.Stödkontakt <)/\ (S) 
3.Bostad <> (S) 
4. Kontakt borgen*) .. > (S) 
5.Stödkontakt .. /\ ($) 
6.Kontakt borgen .. /\ (S) 
7.Återfall <)/\ (S) 
8.Piller > (S) 
9.Åtcrfall <) .. /\ (S) 
10.Kontakt AA **) <) .. /\ (S) 
11 .Stödkontakt .. /\ (S) 
12.Avslutning <)> (S) 

*) borgen är eu inackorderingshem 
**) anonyma alkoholister 

Ämnesöversikten ovan säger oss att av samtalets åtta ämnen få r vi 11 
ämnesövergån gar om vi bortser från ämnet varjehanda, som ju inte 
är en övergång från ett ämne till ett annat, utan samtalet inleds med 
detta ämne som snarast är en samtalsfas. Att åtta ämnen leder till 11 
övergånga r beror på att i tre fa ll tas samma ämne upp mer än en 
gång. Av dialogens 11 övergångar är de t fem som markerar över
gång med delspelsgräns, dvs abrupta inom replik som sluter det ämne 
som varit aktuellt i föregående repliksekvens, fö r att inom samma 
replik initiera ett nytt ämne: i tre fall sker detta via fria in itiativ och i 
två fall via icke-lokal anknytning, (efte r <)-delen). Övergångar som 
jag betecknar som abrupta mellan repliker sker i fyra fal l (varav tre 
via icke-loka l-anknyLning) . Slu tligen har v i två s k glidande 
övergångar som här sker via icke-lokal anknytning och via en repl ik 
som är lokalt motpartsanknuten. 

I det fö ljande skall jag med utdrag ur samtalet illustrera våra fyra 
typer av ämnesövergångar: 
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6.6.I Abrupt ämnesövergång inom replik 

Ur samtal 209: 181-158 

151. <> 
152. <./\ 
153. < 
154. < 
155. <)/\ 

156. < 
157. <> 
158. <./\ 

S: du träffar väl kanske henne i veckan så ni hinner prata mer om de va 
K: mm ja ja skulle ju träffa henne idag 
S: du träffar henne idag ja= 
K: =ja 
S: m m /3s I [SUCK) men gustav de här med om du får återfall om du 

börjar dricka som de varit hitintills så har du ju va har du ju stängt in 
dej på din rum på borgen 

K: mm [EFTERTANKSAMT) 
S: va händer va händer nu när du är i bred i bredmyra 
K: ja de har inte hänt nånting 
S: m 
K: ja har inte dnickit 
S: m 
K: sen ja kom dit 

Att identifiera ämnesövergångar där vi har markerat delspelsgräns 
(abrupta inom repl ik) ter sig relativt enkelt, eftersom kodni ngen 
explicit förutsätter skift av ämne inom diskursen. I vårt exempel ovan 
sker ämnesövergången från ämnet "kontakt borgen" (ämne 6 i vår 
översikt ovan) till ämnet "återfall" (7 i vår översikt). Ämnesöver
gången sker inom replik 155 som kodas <)/\dvs en markerad avslut
ning av samtalsfas eller ämne med etl fritt hävdande initiativ som tar 
upp det nya ämnet "återfall". Abrupt ämnesövergång inom replik 
markeras interaktivt eller lexikalt. I vårt exempel ovan sluter S ämnet 
"kontakt borgen" interaktivt genom ett instämmande "m m" fö lj t av 
en paus (3 s) och en suck. Dessa paraspråkliga drag i repliken ovan 
kan vi kalla avslutningsmarkörcr. De signalerar byte av "sam
manhang" (lokal diskurskoncext) och är vad Gumperz (1982) kallar 
"contextualization cues". Därpå tar S upp ett nytt orelaterat ini1iativ , 
här ämnet "återfall", vilket markeras genom att klientens namn 
benämns, dvs en inledningsmarkör (också en typ av "contextua
lization cue") till det nya ämnet (jfr Adelswärd, 1988:55). I samtal 
209 har vi, som nämnts, fem ämnesövergångar, som sker abrupt 
inom replik. Semantiskt är dessa ämnesskifl nonnalt oproblematiska, 
eftersom det nya initiativet innehållsligt är o relatera t till det 
fö regående, om vi bortser från att o lika ämnen inom ett samta l 
nonnalt ingår i di skursens "makro-struktur" (van Dijk , 1977) dvs att 
ämnena "bara på ett allmänt sätt hör till samma huvudaktivitel eller 
överordnade ämne" (Linel l & Gustavsson, 1987:155), vilket i samtal 
209 handlar om åtgärder mot alkoholmissbruk . 
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6.6.2 Abrup1 ämnesövergån1: via oa11knu1na ini1iativ 

Ur samtal 209: 180-188 

180. </\ K: ja då får ja väl ringa 1ill nån annan 
181 . <> S: m /I kan du ringa till borgen 
182. < K : ja 
183 > S: har du gåu pli antabus nåming sista liden 
184. </\ K: nää nu ä de eu tag sen ( ... ) 
185. - S: ml/ 
186. =/\ K: ja vet inte ja får så jävla ont i magen u1av de 
187. <> S: har du provat med dipsan då 
188. < K: ja de ä väl möjlig! 11 

Ämnesövergång ovan ske r från ämnet "åte rfall" (7 i vår översikt) till 
ämne "pille r" (8 i vår översikt). Den abrupta övergången sker i re p
lik 183, då socialarbetaren tar ett fritt begärande initiativ , som bara 
på eu allmänt sätt - via samta lets makrostruktur - ä r relatera! till <ltt 
föregående ämnet. Jag har uttytt initiativet i replik 183, som explicit 
begär respons, som innehållsligt orelaterat till föregående ämne, även 
om detta inte är helt ovedersägligt i denna kontext. 

1 samtal 209 finns det bara en sådan ämnesövergång (om vi bortser 
från det initiativ som inleder dialogen), vilket indikerar all vi har -
globalt sett - en vä l sammanhållen dialog. Abrupta ämnesövergångar 
kännetecknas av frånvaro av ankny1n ing bakåt och genom att de 
påbörjas av en ny replik, som innebär att e tt nyn ämne introduceras 
och som sedan följs av en räcka repliker i samtalet. Övergången 
markeras d isku rsprosodisk t vanl igen genom att de t nya ämnet 
introduce ras i ett ändrat tempo, tonläge eller röstkvalite t - en slags 
ansats som förebådar något nytt Ufr ovan om "contextua lization 
cues"). fnnchålls ligt utmärks en abrupt ämncsövergång av att det nya 
som fö rs på tal är ämnesmäss ig t o re laterat. Detta betyder normalt att 
initiativtagaren fö r in ett spörsmål i d iskursen, vars referentiella 
innehåll i sak skiljer s ig från det fö regående ämnet. Semantiskt kan 
abrupta byten av ämnen ibland vara svåra att ski lja från e tt annat 
aspektseende på de l gamla ämnet. I vårt exempel ovan skulle ämnet 
"pille r" kanske kunna klassi ficeras som jusl ett aspektseende på ämnet 
"åte rfall". 1 min tem1inologi blir ämne t en s k enklav ; det är kort, 
semamiskl välavgränsat och specifikL. 

6.6.3 Abrupta via icke-Lokal anknyming 

Ur samtal 209: 127-134 

127. <> S: m tisda onsda 1orsda ja eller ä ä de tänkbart för dej att åka in även 
om hon ((via)) inte ä där 
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I 28. <./\ 

129 . .. /\ 
130. -> 
131. < 
132. <./\ 
I 33. <./\ 
134. < 

K: jaha ja var ju där 1 måndas 
S. m 
K: då var hon inie där 
S: mm sen hur ofta vi ska ses ja eller hur ofta vi ska ha kontakt ja 
K: om vi ska ha kontakt 
S: mm 
K: jaa de får du bestämma 
S: jaa ja ja har tänkt mej I TE så ofta pcl sin höjd var fjonondc da 
K: mm 

Ämnesövcrgång ovan sker från ämnet "kontakt borgen" (4 i vår 
översikt) till ämnet "stödkontakt" (5 i vår översikt). Den abrupta 
övergången via ickelokal anknytning administreras här i replik 129 
av socialarbetaren, som därmed länkar sin replik till något specifikt i 
den föregående dialogen, närmare bestämt till ämne två i vår 
översikt. I samta let som helhet har vi tre ämnesövergångar som 
genomförs abrupt via icke-lokal länkning. Det avgörande för ett 
initiativ, som anknyter tilJ elt tidigare identifierat ämne, är all det 
ank nyte r till "något specifikt, något explicit omnämnt, i elen 
föregående dialogen( ... ) repliken måste alltså haka på en bestämd 
punkt i dialogen , ta sin utgångspunkt i en speciell replik (eller i flera 
tidigare rep liker) inom dialogen". (Linell & Gustavsson, 1987: 152). 
Dessutom måste initiativet som vanligt följas av en räcka turer inom 
samma ämnesområde för att vi ska ll kunna tala om en övergång till 
ett annat ämne. 

6.6.4 Glidande ämnesövergång 

Om en övergång sker glidande inom replik, fordras att vi närmare 
utforskar den semantiska och kontextuella karaktären hos en sådan 
replik. På s 121) talade vi om glidande ämnesövergång, vilket främst 
kan förstås som att vi saknar klara gränser mellan det gamla och nya 
ämnet inom en replik. Ämnesskiftet sker i en slags diskursiv "schat
re ringszon". "Not all top ic have analyzable ends. One proccdure 
whe reby La lk moves off a topic might be called 'Lopi c 
shading'".(Schegloff & Sacks, 1973:305). Påståendet au vi inom en 
replik har att göra med 'topic shading' grundar sig i regel på att 
talaren i början av repliken behandlar ett ämne, medan slutet av 
repliken handlar 0111 något annat som är innehållsligt orelaterar. Det 
referentiell a innehållet i en sådan replik är inte sällan "dubbel
refererande", dvs det sagda syftar på minst två "saker" varvid 
gränserna på olika sätt är överskuggade i diskursen. Problemet är au 
finna vilka "diskurs-semantiska" mekanismer, som bäst belyser glid
ningen från ett ämne till ett annar inom repliken. 

På ett övergripande plan rörande synen på språklig förståelse är 
jag, i mitt arbete med analysen av glidande ämnesövergångar inom en 
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'replik eller Lu r, inspirerad av Heritages ord om yttranden som 
konstruktivt tolkade i relation till kontexten. "This involves viewing 
an uuerance against a background of who said it, where and when, 
what was being accomplished by saying it and in the light of what 
possible considerations and in virtue of what motives it was said. 
(Heritage, 1984: 139). Ett annat bidrag till analysen av språkliga 
utsagors innebörd lämnar Rommetveit ( 1974, 1989), när han talar 
om mening hos språkliga uttryck i tenner av be1ydelsepo1en1ialer, 
dvs en uppsäuning (laddning) av betydelser hos ord och uttryck som 
kan förverkligas i olika diskursiva kontexter - lokalt som globalt. Vi 
måste all tså, en li gt Rommetveit, fö restäl la oss ordens betydelser i 
te rmer av öppna 'potentialer', som visar på ordens semantiska 
möjligheter i olika kontexter. En annan teoretike r som pekat på 
vidden i ordbetydelser är Leech (1981), från vilken vi kan hämta 
begreppet associativ meaning med bl.a typerna 'reflective meaning', 
'collocative meaning' och 'connotative meaning'. Dessa termer kan vi 
använda i analysen av övergång från ett ämne till ett annat i syfte att 
belysa hur en replik "successivt skiftar" sitt innehåll från dess upptakt 
till dess avslutning. 

Illustration l: 

Ur samta l 209: 78-82 

78. <./\ K: ja de ä en dam i förtioärsåldem ungefär som 
S: jaha 
K: har en son på sju11on 

(x) S: jah å sen va de= 
79. =/\ K: =hon åja vi brukar umgås lite 

S: mm 
(?) K: ( ... ) 

80. .. > S: m hu hur ser dina önskemål ut om vi ska precisera mer då gustav 
hu hur vi ska komma överens de här me·rräffarna va ä din egen 
tanke me att åka in till borgen hur ofta har du tänkt dej å göra de 

81. < K: ja de gör ja säkert e11 par gånger i veckan 
82. <./\ S: mm men om vi liksom försöker då bestämma exakt 

b K: mm 
S: vi säjer au du å du ä +där en eller två gånger 

Övergången ovan från ämne "bostad" (3 i vår översikt) ti ll ämne 
"kontakt borgen" (4 i vår översikt) är speciell i den meningen att 
övergången äger rum via en replik som icke-lokalt anknyter till ämne 
2 (stödkontakt), dvs bortom det närmast nä rliggande ämnet 
"boende",för att s uccess ivt övergå till det nya ämnet "kontakt 
borgen". Vi finner ingen markerad gräns mellan ämnet "stödkontakt" 
och ämnet "kontakt borgen" i repliken, uran övergången från det 
gamla till det nya ämnet är "svävande", vilket vi främst lägger märke 
till hos uttrycket "de här med träffarna". Frågan handlar om vad 
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detLa uttryck refererar till. Efter om ämnet "stödkomakt" (rörande 
träffar på socialbyrån) tidigare har avhandlaLs i ämne 2, är de t 
riml igt au hävda att socialarbetaren aktuali. erar att "åka in till 
borgen" (som i likhet med stödkontakt innebär åtgärd mot missbruk) 
via 'rcf/ected meaning', , om enligt Leech, formuleras enligt följande: 
"What i communicated through association with another sense of the 
same expression ." (Leech,198 1 :23) 

Den "g lidande" övergången från det gamla ämnet "stödkontakt" till 
det nya ämnet "kontakt borgen" sker i allt väsemligt inom de t 
språkliga uttrycket "träffarna", som via association omärkligt länkar 
ämnet "stödkontakt '' över till ämnet "kontakt borgen". "Träffarna", 
som uttryck, är här ett exempel på ett "dubbel-refererande" (Batcson, 
1972) uttryck, som i denna kontext (lokalt som globalt) hänför sig till 
åtgärder mot missbruk av skilda slag: (i) träffar i betydelse n 
"stödkontakt" (ii) träffar i betydelsen "kontakt borgen". 

6. 7 Ämncsindcln ing - typexempel Il 

Vi har ovan illustrerat fyra olika former av ämnesövergångar, vi lka 
manifesteras i den löpande diskursen mer e lle r mindre marke rat. Den 
övergång vi kallar "glidande" har vi illustre rat med två utdrag ur 
samtal 209. Då e n gl idande övergång som regel genomförs i 
kontexten (lokalt som globalt) via e n mångfald av diskurs
karaktäri tika, och som semamiskt konfigurerar övergången både 
varierande och mer eller mindre omärkligt, skall vi i det fö ljande ur 
samtal 201 ynerligare exemplifiera den formen av ämncsövergång. 
Men dess förinnan en tabe ll av ämnesövergångar i samtal 201. 
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Tabell 18 Ämnesöver gångar hos samtal 201 

ÄMNEN ÄMNESÖVERGÅNGA R 

Abrup inom Abrupta Abrupta via Glidande 
replik icke- lok.ank. övergång 

I. Bostad /\(K) 
2. Soc.kontakt > (S) 
3. Pcrsonalia <}/\ (S) 
4. Arbete .. > (S) 
5. Pengar /\CS) 
6. Anstal tv. .. > (S) 
7. Bostad </\ (K) 
8. Föreb.knark </\(K) 
9. Bostad .. > (S) 
10.Föreb. knark </\ (K) 
I I.Arbete .. > (S) 
12.Förcb. knark <) (S) 
13.A vsluining <) .. /\ (S) 
14.Pengar .. /\ (K) 
15. Personalia <> (S) 
16.Akten <> (S) 
17 .Avslutning ... /\ (S) 

En fl yktig blick på tabellen ovan visar oss hur samta let förlöper från 
dess upplakL Lill slute t. Vi kan dels informera oss om vilka ämnen 
som avhandlas, dels vilka ätnnen som etableras en andra gång och i 
Lvå fa ll en tredje gång. I samtal 201 har vi många ämnen som får 
re lativt kort "exponeringstid" räknat i anta let replike r. Vi har fem 
ämnen i samta let med en %-fördelning som ligger mellan 5 och 8% 
räkna t i repl iker: ansta ltsv istelse, soc ia lbyråkontakt, personalia, 
akten, avs lutning. Tota lt utgör dessa ämnen 22% av den to ta la 
replikmängden i diskursen. Åte rstoden av ämnena bostad, pengar, 
fö rebygga kna rk och a rbe te är au betrakta som samta le ts fyra 
"huvudämnen" och utgör således 78% av möte t. På grund av många 
"replikfa tt iga" ämnen, med omtagningar på fem ämnen, få r vi ett 
stort antal ämnesövergångar, närmare bestämt 16, vi lke t som he lhet 
gör att mötet uppvisar en fragmenterad bild. I de t följande ges 
ytterl igare exempel på glidande ämnesövergångar. 

6.7. I Glidande ämnesövergångar ur samtal 201 

Ur sa mta l 201: 56-66 

56. </\ K: ( ... )sen sex nä fem månader kanske på bergsråker åsen X-stad 
några veckor åsen på en anstalt i X-köping å sen ti llbaka tilll 
P-köping 
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57 <> S: hur länge har de pågåu många månader 
58 K: äh ja fick 2,8 de va alltså+( ... ) 
59 -> S: +2,8 va menar du me de 
60 </\ K: 2 år å 8 månader men då på halvtid på de blir 32 månader 16 

månader 
61 <> S: får ja fråga dej va ä anledningen till de 
62 </\ K: ja de ä narkotikabrott jag har varit missbrukare i större delen av mitt 

liv å nu har har ja garanterad drogfrihet på bevisar att ja ä drogfri på 
fbc ((frivårdens-

62 behandlingscentral)) går på stadig koncroll 
63 < S: du gör de 
64 </\ K: ja i stället för att punda på fbc å de ä därför ja ä så förbaskad på den 

här situationen att 
b S: ja 

K: få lägenheten för ja tycker de ä fruktansvän au man ska när man 
verkl igen visar I I att man vi t! komma igen alltså ja får hoppa 
omkring som bostadslös de ä jävligt tungt 

65 <> S: du ä förbannad på vem då 
66 </\ K: myndigheter fFNYSERl egentligen bostadsförmedlingen å 

överhuvudtaget an folk inte ställer upp 
b S: m 

K: å hjälper en me bostad 

Övergången ovan sker från ämnet "anstaltsvistelse" (6 i vår översikt) 
till ämnet "bostad" (7 i vår översikt). Den sker inom replik (64) ovan 
som är en expanderad respons. Ämnesskiftet sker successivt på så sätt 
at t ämnet före "bostad" som ju handlar om "anstaltsvistc lse" ut
mynnar i en utsaga om 'drogfri het' , vilket leder fram till (v ia asso
ciation) krav på bostad, eftersom K är drogfri. Vi kan här tala om 
'collocativc meaning', dvs "What is communicated through 
association with words which tend to occur in the environment of 
anothcr word". (Leech, 1981 :23) 

Den g lidande övergången inom turen ovan äger så ledes rum 
genom au uttrycket 'drogfrihet' i replik 62 hos K är presupponerad i 
inledningen av replik 64 och detta aktualiserar i samma replik tankar 
på "lägenheten". All ämnet "bostad" aktualiseras i replik 64 är främst 
förståe ligt i elen globala kontexten, eftersom "socialen" har resurser -
visserligen strängt vi ll korliga - att hjälpa klienten med bostad. Då 
kan vi säga att ämnesövergången i den lokala kontexten kan förstås 
som en 'betyde lse länkning' mellan uttrycken "drogfriher" och 
"lägenheten" som aktualiseras hos K, dvs det nya ämnet frammanas i 
diskursen genom au det språkliga uttrycket "lägenheten" kontextuellt 
står i clt associativt meningsförhållande till uurycket "drogfrihet". Vi 
har här inom replik 64 - med presupponerad anknytning ti ll repl ik 
62 - gått från ämnet anstaltsvistelse till ämnet bostad och detta ämne 
fortsätter 7 repliker framåt i dialogen. 
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Ur samtal 20 1: 104-109 

104 <> S: m sen ve1 ja också au de finns här andrahandslägcnhe1er har du tagit 
kontak1 me dom här i stockholm 

105 <./\ K: jag har faktiskt varit i kontakt me dom å dom förslag ja har fått ha 
varit så fruktansvärt dyra liksom au de gär inte 

106 -> S: ja 1ill exempel 
107 <./\ K: en etta för 1våtusen å så vidare I I å under den här tiden har jag vari t 

1illfällighetsansLälld på hardrock i somras ja ja har inte fåll så mycke 
pengar å sen så 1yckte ja då också ja ä väldigt rädd för a tt få för 
mycke utgifter som sagt va ja ha tidigare van 

S: m 
K: ja ha liksom vet hur man kan få tag på pengar väldig1 snabbt åja ä 

väldigt rädd för å sälta mej i den situationen att ja ä ekonomiskt 
beroende eller an ja måste ha ihop m ycke pengar 

S: m 
K: ja vill fö rsöka få en just ekonomi alltså så de räcker hela tiden ja 

idrottar väldigt mycke då för au s tilla suget fast ja kommer 
fönnodl igen alltid å vara lite sugen 

108 -> S: tror du 
109 <./\ K: ja de känner ja ibland alltså( ... ) motionerar mycke spelar badminton 

å springer å gär på styrketräning 

1 exemplet ovan sker den glidande övergången från ämnet "bostad" 
till ämnet fö rebygga knark. Den inträffar inom klientens expanderade 
respons i 107 (från ämne 9 till ämne 10 i vår översikt). Ämnesskiftet 
har ett mer komplext förlopp än föregående och aktua liseras av att K 
i början på repli k 107 - via en uppskjutande fråga från S - börjar 
ta la om hur dyr en andrahandslägenhet är, vilket är oroande för K 
med tanke på atl stora utgifter lätt kan tv inga honom till att finansiera 
si ll boende genom oegentliga affäre r med knark. Den tankegången 
leder fram till en önskan om att få en juste ekonomi och sen ti ll 
ämnesskiftet som inleds med "ja idrottar väldigt mycke för att stilla 
suget..." och vi ä r inne på ämnet fö rebygga kna rk . Det är spännings
förhålJandct mellan vad uttrycken "juste ekonomi" och att "stilla 
s uge t" hänfö r sig till som genere rar utsago r om idrott vilka 
därigenom lede r ti ll en övergång till ämne t "förebygga knark" . 
Lös li gt kan vi hä r i den situatione lla kontexten ta la om en s lags 
inversion hos uttrycken "juste ekonomi'' och "stilla suget",efte rsom 
re la tionen emellan vad dessa uttryck betyde r är s a s varandras 
omvändning, dvs om "jag" K - som gammal kna rkare - önskar en 
juste ekonomi kan "jag" inte samtid igt still a knarksuget och omvänt 
gälle r om "jag" inre stillar suget på annat sätt än genom knark så få r 
"jag" ingen j uste ekonomi. Och i detta di lemma frambringar K 
utsagor om att han idrottar mycket. nästan som en besvärje lse i 
samtalet med "socialen". 

Den semantiska dynam iken i övergången ovan rör inte enbart det 
vi ka llat inversion, utan vi har också två argu ment hos K som löpe r 
parallellt med varandra: (i) jag kan inte ta de dyra lägenheterna (ii) ja 
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idrottar väldigt mycket. Båda dessa argument, till synes orelaterade, 
är semantiskt länkade till varandra i den meningen att båda kan ses 
som åtgärder för K au inte hamna i ett ekonomiskt beroende: (a) dyr 
lägenhet som finansieras med knarkaffärer (med risk för eget miss
bruk) (b) att idrotta "väldigt mycke" för att "slippa suget" efter 
knark. I exemplet ovan finns det ingen punkt dit övergången kan 
lokaliseras utan den sker (i) interaktivt gl idande (ii) semantiskt via en 
serie situationelll motiverade associationer. Detta innebär i diskursen 
en glidande övergång från ämnet "bostad" till ämnet "förebygga 
knark" , ett ämne som därefter pågår 23 repliker framåt i dialogen. 

6.7.2 Rörelse inom ett ämne visavi glidande ämnesövergång 

Distinktionen mellan en glidande ämnesövergång (som resulterar i att 
ett nytt ämne e tableras) och rörel ser inom ett ämne kan vara 
grannlaga att upprätthålla, eftersom det även i ämnesövergången rör 
sig om ämnesaspekter på ett tidigare aktuellt ämne. Man kan ha 
semantiska förskjutningar och förtätningar inom ett och samma 
ämne, som inte motiverar oss att tala om ämnesskift, eftersom rörel
sen inom ämnet sker inom ramen för ett relativt avgränsat 
begreppsområde eller semantiskt fält. Exempel på sådana fält kan 
vara bostad , missbruk, återfall, kompisar, arbete, utbildning osv. En 
illustration: 

Ur samtal 201: 139-145 

139 (> S: å får ja fråga en annan +sak 
140 < K: +m 
141 <> S: dina kompisar va har du för kompisar 
141 </\ K: ja haren del bra kompisar från mitt tidigare jobb= 
142 <> S: =som inte knarkar 
143 </\ K: som inte knarkru- å som ä västerås ja flyttade till st0ckholm -80, -81 
144 S: +ja 
145 K: +nånting sånt och levde ihop med en tjej ... 

Sekvensen ovan i11ustrerar en typ av ämnesövergång som markeras 
av ett 'varsel' som innehålls ligt poängterar att initiativtagaren nu 
ämnar aktualisera ett nyLL ämne. Detta "nya" ämne tas upp i en lokalt 
moLpartsanknuren replik (replik 141), vilket innebär att vi få r en 
övergång. som markeras via ett varsel men som genomförs via en 
lokal anknytning. Övergången ovan faller utanför våra fyra typfall, 
eftersom ämnet "kompisar" interaktionellt markeras om ett "nytt" 
ämne, utan att egentligen vara ett sådant. Detta hänger samman med 
au kompisar visar sig vara en ämnesaspekt hos ämnet "förebygga 
knark" Ufr replik 142), som tidigare har etablerats i dialogen. Vi kan 
här tala om rörelse inom ett ämne där fokus på "bra kompisar" är att 
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betrakta som en aspekt hos ämnet "förebygga knark", eftersom ett 
icke-knarkande nätverk - kan man säga - är en nödvändig men icke 
tillräcklig förutsätlning fö r att avhålla s ig ifrån missbruk av 
narkotika. 

Det som uttrycken 'kompisar' och 'bra kompisar' hänför sig till 
kan vi alltså se som en företeelse som faller in under begreppet 
"knarkförebyggande åtgärder", vilket innebär att talet om "kompisar" 
i diskursen rör sig inom ett och samma begreppsområde eller inom 
e11 och samma ämne. Vi kan då säga att talet om kompisar i lika hög 
·grad rör en aspekt hos ett begrepp, som en aspekt hos ett ämne. Med 
Rommetveit (1989) kunde vi skriva att uttryck som "kompisar" och 
"bra kompisar" här skall ses som en meningspotential, dvs uttrycken 
är laddade med betydelser, av vilka några kan förverkligas i den 
aktuella diskursiva kontexten; här är det fråga om betydelsen 
'kompisar som icke knarkar.' Diskussionen ovan illustrerar att vi inte 
kan kategorisera ämnen på rent semantiska och kontextoberoende 
grunder, utan vi måste istället poängtera att förståe lse av yttranden 
och sekvenser av yttranden "are constructively interpreted in relation 
to their contexts." (Heritage, 1982: 139). Det sagda ovan motiverar 
oss att tala i termer av semantiska rörelser inom ämnet "förebygga 
knark" och i111e kategorisera talet om kompisar som ett ämne, trots 
att kodningen i replik 139 markerar skift av ämne. 

I det föregående har jag genom att illustrera olika typer av ämnes
övergångar i en dialog sökt klargöra mitt tillvägagångssätt för att 
kategorisera ämnen. Jag har i mitt arbete koncentrerat mig på att 
identifiera ämnesskift genom att undersöka karaktären hos över
gångar mellan "gamla" och "nya" ämnen. Genom att beteckna replik
sekvenser som återfinns mellan övergångarna kommer dessa -
sammantagna - att informera oss om vilka ämnen som organ iserar 
diskursen innehållsligt. 

6.8 Ämnesövergängar hos huvudämnen i sju samtal 

Under rubriken ovan kommer jag att i översiktli ga termer behandla 
vem av parterna som administrerar ämnesövergångar som involverar 
huvudämnen, dvs vem av parterna styr samtalet genom att 
introducera de s k huvudämnena i samtalet. Dessa ämnen är hämtade 
ur sju samtal som i grova drag representerar ämnesfördelningen hos 
materialet i sin helhet (avseende 19 möten på socialbyrån), dvs 
ämnena "pengar" och "bostad" återfinns procentuellt sett i ungefär 
samma omfattning hos våra sju samtal som i hela materialet. Ämnet 
"arbete" och ämnen med anknytning· till missbruk (narkotika och 
alkohol) är överrepresenterade i sammanställningen nedan. Ämnet 
"barnomsorg" finns hos två samta l, likaså ämnet "utbildning". Ämnet 
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"stödkontakt" finn representerat i ett samtal. Några av ämnena nedan 
är mindre frekventa i mitt mate rial som helhet t ex ämnena 
"invandrarproblem", "inst.vård", "sjukdom", "fritid", "ski lsmässa". 
Dessutom speglar dessa sju samtal den interaktiva fördelningen (i 
te rmer av lR-differenser) hos hela materialet re lativt väl. Två samtal 
är symmetriska, tre samtal måttligt asymmetriska och två samtal 
asymmetriska. 

Tabell 19 Ämncsöverg~ngar hos sju samtal 

HUVUD- ÄMNESÖVERGÅNGAR 
ÄMt:iE~ 

Abrupta in- Abrupta Abn.1pta via Glidande 
om replik icke.lok.ank. övergång 

M öte 209 
Stödkon1akt <)/\ {S) .. /\ .. /\ (S) 
Bostad <> (S} 
Kontakt B .. /\ (S) .. > (S) 
Årerfall <)/\ <) .. /\ (S) 

Möte 201 
Bostad /\(K) .. > (S) </\(K) 
Pengar <) .. > (S) /\{S) .. /\(K) 
Föreb.knark <) (S) </\(K) 
Arbete .. /\(S) .. /\(S) 

Möte 106 
Droger /\(S) 
Bostad /\(S) .. > (S) <> (K) 
Arbete .. /\ (S) </\(S) <> (S) 
Pengar .. > (S) <> (S) </\(K) 
Straff (vård) </\(K) 

Möte 207 
Pengar <>(S)<>(S}</\(S) 
Boende /\ (S) 
Ut bild. .. > (S) 
Arbete ..> (S) <> (S) 
lnvand.frAgor <)>(S) <) .. >(S) 

Möte 208 
Besvär > (S) 
Utbildning <> (S) 
Arbete .. >(S) .. > (S) </\ (K) 
Pengar <) .. >(S)<) .. >(K) 
Privatliv <)> (S) .. > (K) 

Möte 107 
Bostad <) .. /\ (S) </\ (S) 
Arbe1e .. > (S) </\(K) </\(K) 
Barnomsorg </\(S) <> (S) 
Sjukdom .. > (S) </\ (K) 
Pengar <)> (S) 
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Möte 108 
Barnomsorg 
Pengar 
Softhandläg 
Skilsmässa 

> (S) 
> (S) 

> (S) 
<> (S) 

De sju samtalen ovan rör övergångar mellan olika ämnen. Gemen
samt för de olika mötena är att det är de s k huvudämnena i 
dialogerna som är inbegripna i dessa ämnesskift. Detta innebär att 
övergången sker från något ämne (procedur-, underordnat ämne eller 
annat huvudämne) till ett huvudämne. Genom att uppmärksamma 
dessa övergångar kan vi utta la oss om vem av parterna som i 
diskursen administrerar dessa fö r möte t viktiga ämnesskift och med 
vilka medel (repliktyper) detta sker. Frågan handlar så ledes om vem 
som dominerar strategiskt genom att introducera "tunga" och, för 
diskursens syfte, relevanta ämnen. 

I översikten ovan rör det s ig om hur huvudämnen tas upp 61 
gånger (samma huvudämne tas upp flera gånger i vissa samtal) i 
dialogen av parterna. Av dessa 61 ämnesskift administrerar 
socialarbetaren 48 övergångar, dvs nästan 4/5. Det finns således en 
påfallande ämnesmässig dominans från den professionella parten vad 
gäller skift från olika slag av ämnen till s k huvudämnen i disku rsen. 
Detta innebär att socialarbetaren dominerar samtalen strategiskt och 
semantiskt genom att konfigurera dialogens ämnessstruktur. 

Av de 48 huvudämnen som socialarbetaren introducerar sker detta 
i 58% av faJlen genom att respons begärs explicit, dvs starka initiativ 
och i 40% sker detta med hävdande initiativde l. I ett av fa llen 
introducerar socialarbe taren ämnet fö rebygga knark genom att 
förbereda ("vars la" om) initiativ. När klienten introducerar sina 13 
huvudämnen sker detta i 77% av fa llen via svag, inbjudande 
initiativdel och i 23% av fallen genom att explicit begära respons. 
Vad gäller de fyra typerna av ämnesövergångar blir resul tatet 
följande: (i) abrupta inom replik 12 st (ii) abrupta 9 st (iii) abrupta 
via icke-lokal anknytning 17 st (iv) glidande övergång 23 st. Ser vi 
ti ll hur ämnesskiften (övergångarna) fördelar sig på parterna blir 
skillnaderna påfallande. De tre olika abrupta övergångstyperna 
administreras av socialarbetaren til l nästan 90%. Beträffande de 
glidande övergångarna är skillnaderna betydligt mindre me llan 
parterna, 60% för socialarbetaren och 40% för klienten . Vi finner 
således att när klienten administrerar en ämnesövergång, sker detta 
oftast (i näslan 9 fa ll av 10) via glidande ämnesövergång med svag, 
inbjudande (hävdande) initiativdel. Av ämncsskiflen hos social
arbcrnren är andelen glidande övergångar endast 29%. Till skillnad 
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från klienten genomför socialarbetaren sådana övergångar genom att 
i 71 % av fallen explicit begära respons. 

Socialarbetaren dominerar så ledes direkt i två avseenden och 
indirekt i ett avseende: (i) genom an till 80% svara fö r äm nesskiften i 
samtalen (i i) genom att till nästan 60% genomföra dessa skift via 
starka kommunikativa bidrag som explicit begär respons (iii) indirekt 
genom all klienten genomför huvuddelen av sina ämnesskift via 
glidande övergångar med svag, inbjudande initiativdel. 

Genom au fokusera ämnesövergångar i analysen av sam1alet ämne
struktur har jag kunnat (i) få grepp om vilka huvudämnen som s a s 
organiserar de o lika mötena (ii) med vilka interaktiva medel 
(kommunikativa bidrag) dessa övergångar genomförts (iii) vem av 
partema ~om dominerar samtalen stra!egiskt genom att introducera 
huvudämnena som innehållsligt kommer att konfigurera dialogen. 

6.9 Dynamiken ä mne - deltagar struktur 

I vårl materi al finner vi hur olika ämnen interaktivt tycks engagera 
parterna i samtalet med olika styrka, vilket måste innebära att när 
människor talar med varandra sker ständiga - mer eller mindre -
tydliga men ofta subtila förändringar i relationen dem emellan. Det 
är fråga om fö rändringa r som rör fö rdelningen av det interaktiva 
utrymmet i kvantitativa termer från eu ämne till ett annat, från en fas 
till en annan, från en aktivitet till en annan. I kap V har jag upp
märksammat detta med referens till Erickson & Shu llz. (1982), som 
har hävdat a ll förändringar i deltagarstrukturen - fö rdelningen av 
parternas reciproka och kommunikativa rättigheter och skyldigheter 
- flukwerar i takt med ämnen och faser i diskursen. 

I fö ljande figur illustreras det Erickson & Shullz sk river rörande 
fö rändringa r hos deltagarstrukturen (interaktionsfom1at) visavi o lika 
ämnen i ei t samtal: 
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Figur 7. IR-differenser hos olika ämnen i möte 209 

Av den grafiska figuren ser vi att IR-diffe rensen för dialogen som 
helhet är 1.04. Detta interaktiva värde kan vi kalla samtalets 
genomsnillliga dominansnivå; en dominansn ivä som vi kan använda 
som en slags baslinje i diskussionen av enskiJda sekvenser (ämnen) i 
dialogen. Jämför vi samtalets dominansnivå med IR-d iffe renser för 
olika ämnen som utgör samtalets huvudämnen, finner vi att (4) 
"kontakt borgen" och (5) "återfal l" båda ligger något över den 
genomsnittliga dominansnivån. Ämnena (2) "stödkontakt" och (3) 
"bostad" har en IR-differens som ligger under dominansnivån. Vi ser 
också bland de mera perifera ämnena att (7) "avslutning" ligger 
under dominansnivån medan (I) "varjehanda" och (6) "kontakt AA" 
avsevärt ski ljer sig frän dialogens genomsnittliga dominansnivå. 

Figuren informerar oss om att dialogens sociala deltagarstruktur ( i 
termer av lR-differenser) fluktuerar i takt med växling av ämnen i 
samtalet. I en mening är detta knappast något orig ine llt; vem som 
helst kan erinra sig, att samtal normalt griper tag i ens intresse, 
engagemang och känsla, beroende på ämnets innehåll , vilket då 
kommer a tt i varierande grad vara avläsbart på interaktionens 
format. Frågan är emellertid om fluktuationerna uppvisar någon 
sysccmatik visavi de olika huvudämnena i socialbyråsamta le t. Jag har 
tittat på detta i de ovannämda sju exempelsamtalen ur he la materialet. 
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Tabell 20. IR-diff. hos olika ämnen (och hela mötet) i sj u samtal 

Möten: Huvudämnen: IR-diff. IR-diff. för samtalet 

209 1.04 
209 Stöd kontakt 0.97 
209 Bostad 0.62 
209 Kontakt Borg. 1.09 
209 åte1fall 1.14 

201 0.60 
201 Bos rad 1.13 
201 Pengar 0.50 
201 röreb.knark 0.67 
201 Arbete 1.17 

106 0.60 
106 Droger 1.36 
106 Bostad 0.72 
106 Arbete 0.79 
106 Pengar 0.48 
106 Straff (värd) 0.58 

207 1.28 
207 Pengar 1.36 
207 Boende 1.24 
207 Utbilding 1.26 
207 Arbete 1.04 
207 Invand. frågor 1.62 

208 0.19 
208 Besvär 0.75 
208 Utbildning 0.28 
208 Arhete 0.28 
208 Pengar -0.08 
208 Privatliv 0.00 

107 0.88 
107 Bostad 1.10 
107 Arbete 0.54 
107 Barnomsorg 0.67 
107 Sjukdom 0.6 1 
107 Pengar 1.05 

0.18 
I 08 13amomsorg -0.30 
I 08 Pengar -0. 10 
108 Softgrupp 0.97 
108 Skilsmässa 0.86 

Genom au beräkna TR -differenser fö r olika huvudämnen och relatera 
dessa dels ti ll den genomsnittliga dominansnivån i samtalet, dels till 
andra ämnen i diskursen får vi kännedom om hur samtalel fluktuerar 
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interaktivL i takL med ol ika ämnen som avhandlas. I några samtal är 
de interaktiva svängningarna påLagliga mellan olika ämnen i andra 
samtal mer utjämnad. J samtal 201 flukwerar IR-dirfercnsen på
fallande mellan ämnet pengar (0.50) och ämnena bos1ad ( 1.13) och 
arbete (1.17). J fråga om ämnet pengar tar således klienten för sig av 
det interaktiva talutrymmeL i långt högre grad än när ämnena bostad 
och arbete avhandlas. I möte 106 är det socialarbetaren som i ämnet 
droger dominerar kraftfullt, medan klienten i ämnet pengar är 
inLeraktivt starkare än för samtalet som helhet. I det symmetriska 
samLalet I 08 finner vi stora interaktiva svängningar. I ämnet barn
omsorg är det klienten som har det interaktiva talut.rymmet och även 
till en del i ämnet pengar. Däremot är del socialarbeLaren som 
dominerar klart när parterna behandlar ämnet softgrupp. I övrigt får 
tabellen tala för sig själv. 

6.9./ Änmestyper visavi deltagarstruktur 

I Labell 20 har jag visat hur olika ämnen interaktivt fluktuerar relativt 
den genomsnittliga dominansnivån i e11 samtal. rrågan här rör vad 
dessa fluktationer betyder. Kan vi finna några generella samband 
mellan olika ämnestyper och deltagarstruktur? 

Tabell 2 1. Ämnestyper och deltagarstruklur r elativt den genom
sniltliga dominansnivä n 

Deltagarstruktur 
--------------------------·-----------------------------------------········-
Ämnestyp: Mindre IR-diff Större eller lika IR-diff 

Bostad: + I ++++ 4 
Pengar: ++++ 4 ++ 2 
Arbete: ++ 2 +++ 3 
Barnomsorg: ++ 2 0 
Utbildning: () ++ 2 
~ehandling: () ++++++ 6 
Ovrigt: ++ 2 ++++ 4 

11 21 

Av 32 ämnen i tabell 21 finner vi att i I I ämnen tar kliemen för sig 
mer av det interaktiva talutrymmet än för samtalen som helhet. 
Ämnestypen pengar förekommer i sex möten och i fyra av dessa 
finner vi en deltagarstruktur som visar all klienten är mer interaktivt 
aktiv än för mötena i övrigt. I de två övriga mötena för samma ämne 
är IR-differensen större än genomsnitLel. Hos ämnesLypen arbete är 
de lLagarstrukturen för två av mötena lägre ~in gcnomsnittel och för 
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tre samtal högre. Ämnestypen hosrad förekommer i fem samtal varav 
tre har större IR -differcns och ett rätt lika. l endast ett fall visar 
deltagarstrukturen au klienten tar mer av talrumrnet än för mötet i 
övrigt. Bamomsor~ som ämnestyp förekommer i bara två samta l och 
i båda fallen är deltagarstrukturen lägre än för mötena i övrigt. För 
utbildning som ämnestyp har vi ett möte med större deltagarstruktur 
och eu möte som är väsentligen lika. 

Genom att sammanföra ämnen som i något avseende är inriktade 
på behandling har jag konstruerat ämnesrypen behandling. Den före
kommer i sex samtal och varav två har en större lR-d iffe rens än för 
mötena i övrigt. I fyra möten är deltagarstrukturen för ämnet 
behandling i storr lika med TR-differens för hela mötet. (Ämnes
kategorin övrigt, som består av sex ganska udda ämnen som besvär, 
invandrarproblem, privatliv. softgrupp, skilsmässa och sjukdom, 
uppvisar fyra ämnen med en deltagarstruktur som är större Lin för 
samtalen i sin helhet, två med lika värden. 

Av 32 huvudämnen i våra sju samtal finner vi att deltagar
strukturen som IR-differens i 15 av dessa ämnen är större än genom
sni ttsnivån och sex ämnen är rätt lika. Hos de 11 ämnen som har en 
JR-differens som är mindre än den genomsnittliga dominansn1vån 
finner vi att i tre ämnen (barnomsorg och pengar 1 två samtal) 
dominerar t o m kliemen interaktivt över socialarbetaren. I de åtta 
övriga ämnena dominerar socialarbetaren, fast mind re än i övriga 
huvudämnen, ef,ersom klienten tar för sig mer av talrummel i dessa 
ämnen. Men en mindre IR-differens än genomsnittsnivån (i samtal 
som i övrigt domineras av sociala rbetaren) är ingen garanti för an 
"ha ämnet" utan endast ett mått på att klienten tar för sig mer av 
talrummet än i övriga ämnen. Detta kan i sin tur sammanhänga med 
att klientens engagemang och intresse för ämnet är större än fö r 
öv ri ga ämnen. 

Beräk nar vi genomsnittet hos de huvudämnen som ligger över IR
differensen för hela mötet eller är relativt lika, kommer vi givetvis 
att finna all IR-d iffcrenscrna för dessa 21 ämnen i de olika mötena är 
större tin föt samtalet som he lhet. Men frågan här rör hur mycket 
stö rre di fferensen är och v ilka samtal det är fråga om. De ~törs ta 
ski llnaderna kan vi notera i samta l: 201, 106, 107 och 108. 
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Tabell 22. Oellagarstruktur hos hu vudämnen med slörre eller lika 
IR-differens 

Mölc: Antal Genomsniltlig IR -d ifr. IR-diff. för möte t 
ämnen för huvudämnen i s in helhet 

209 (3) 1.07 1.04 
201 (3) 0.99 0.60 
106 (4) 0.86 0.60 
207 (4) 1.37 1.28 
208 (3) 0.44 0.19 
107 (2) 1.08 0.88 
108 (2) 0.92 0. 18 

Vi finner att i sex av sju samtal är deltagarstrukturen klart ojämlik 
betr. de huvudämnen som ligger över elen genomsnittliga 
dominansnivån. (Samtal 208 stannar emellertid vid 0.44 trots att 
genomsnittsvärdet ökar). Detta betyder au det är socialarbetaren som 
interaktivt behärskar ta lrummet för huvuddelen av huvudämnena hos 
sex samtal. I tabell 21 beskrev jag fördelningen hos dessa ämnestyper. 
Kombinerar vi den interaktiva dominansen för huvudämnena med att 
socialarbetaren till nästan 80% genomför strategiska ämnessk ift blir 
det diskursiva styrkeförhållandet mellan parterna ännu mer ojäml ikt. 
Till detta ska ll läggas att den genomsnittliga S-värdesandelen (jfr 
5.11) för socialarbetaren i dessa ämnen kommer au ligga över 85%. 
Diskursen kommer således i 2/3 av huvudämnena interaktivt, 
semantiskt och strategiskt att behärskas av socialarbetaren. Detta 
gäller för ämnestypema bostad, arbete , utbildning , behandling och 
för kategorin övrigt. I ämnet pengar är socialarbetardominansen 
mind re framträdande och i två av dessa fall finner vi en svag 
interaktiv dominans för klienten. Den enda .gång som klienten 
interaktivt dominerar ett ämne relativt klart är i ämnet barnomsorg i 
samtal I 08. (Beträffande ämnessekvenser som har en lägre JR
differens än för mötet som helhet har vi i fyra samtal en sekvens för 
varje möte: i 209 bostad, i 20 I pengar, i 106 pengar och i 207 arbete. 
I möte 208 är den lägre YR-d ifferensen -0.04, hos möte 107, 0.61 och 
hos möte 108 -0.20.) 

Genom att samtalen interakrivl fluktuerar i takt med de o lika 
ämnen som avhandlas framträder en dynamisk struktur, som rör 
styrkeförhå I landet mellan panerna. Denna interaktiva k raftmätn ing 
varierar förstås inom ramen för det diskursiva dominasförhållande, 
som i stort gäl ler på socialbyrån. Socialtjänstemannen är ibland 
mycket dominant, ibland mindre, beroende inte bara på vad man talar 
om utan också vilka personerna är som talar med varandra (jfr t ex 
kvinn liga dyader i 5:7). J socialbyråsamtalen är det socia larbetaren, 
som - trots atl klienten känner skälen till besöket - in troducerar 
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viktiga ämnen i diskursen. Socialarbetarens ansvar för hur klientens 
problemen skall åtgärdas, tycks förpliktiga au inierak ti vt och 
strategiskt dominera huvuddelen av viktiga ämnen i samtalet. 

All socialarbetaren dominerar i ämnena ovan kan fö rstås mot 
bakgrund av au socialtjänsten biscåndsförpliktelse är specifik. All lösa 
klienternas bo tadsproblem t ex ligger i miu material i de flesta fall 
vid sidan av socialtjänstens kompetensområde. (Undantagen här är 
möte 209). Detta resulterar ofrn i att klienten få r stå till svars för vad 
han/hon sjä lv har bidragit med i bostadsfrågan. Interaktionen blir 
ojämlik. l ämnet arbete dominerar socialarbetaren ofta, eftersom vill
koret för ekonomiskt bistånd är förknippat med att klienten fort
löpande söker arbete. Dialogen blir kontrollerande och utredande och 
därmed ojämlik. Ämnet behandling i mina samtal rör insatser av 
stödjande karaktär mot missbruk av olika slag. Socialarbetaren 
stödjer, ger räd och förebrår, vilket i vissa fall pressar tillbaka 
klienten mot att svara minimalt, bli fåordig och ibland tyst. I ämnet 
pengar däremot tar klienten för sig av Utlrummet mer än för samtalet 
som helhet och dcua beror förmodligen på all i huvuddelen av 
samtalen är skälet Ufr tabell I :kolumn 3) för besöket just pengar. 
Klienten argumenterar för den . ak som har motiverat ell besök på 
socialbyrån. 

6.10 Perspektiv och interaktionstyp i diskursen 

Om man vill fön.iå hur interaktionen påverkar ämnena i samtalet 
(och vice versa), kan det vara motiverat att nännare undersöka hur 
parterna vinklar ämnena, i vilket och vems perspektiv man ser 
problemen. Jag skall därför gå vidare och i nästa kapitel undersöka 
om perspektiven på Hmnen varierar i takt med fluktuationer i del
taga rstrukturen. Det vore rimligt att anta att med olika dominans
förhållanden Ufr IR-dirferenser och S-värdesandelar) framträder 
o lika perspektiv med varierande styrka i dialogen. I så fall kan vi 
studera cu samtal eller en sekvens av ett samtal i ljuset av en 
integrerad och "tredimensionell " förståelseform: (i) ämne (ii) del-
1agarsm1k111r och (iii ) perspektiv. För att närmare illustrera denna 
förs tiielscform skall jag undersöka några huvudämnen i samtal 209 
och I 06, som interaktivt skiljer sig från varandra i olika avseenden. 
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KAPITEL VII 

PERSPEKTIV, ÄMNE OCH DELTAGAR
STRUKTUR I DIALOGEN 

7 .J Inledning 

Följande kapite l kommer att handla om hur ämne och perspektiv 
förhå ll e r sig till va ra ndra , och hur dess båda dimensione r 
sammanhänger med deltagarstrukturen i ett samtal. Ämnet - det man 
talar om i dialogen - av tecknar sig normalt mot bakgrund av 
parte rnas 'erfa renhctshorisont'; en horisont som vasentligen är 
likt ydig med vilket perspektiv man ge r sin röst ål i d iskursen. 
Perspekti vet kan fö rstås som en vinkling på ett givet ämne som - i 
dialogen - konstrueras och utarbetas på bas is av parternas 
erfa renhete r. bakgrunds info rmation och den "ram" inom vilket 
samtalet sker osv. 

Min uppgift i delta kapitel handlar därför om två saker: (i) au i 
teoretiska termer diskutera begreppet perspekti v (i i) au empiriskt 
lokalisera vi lket(a) perspektiv, som - i både trängre mening (ämnes
vis) och vidare mening (samtalet som helhet) - dikterar hur dialogen 
innehållsligt och ämnesmä sigt utformas . Genom au uppmärksamma 
hur o lika ämnen behandlas interaktivt i ett samtal förstår vi hur ämne 
och interaktion fö rhåller sig till varandra, vad parterna implicit 
behandlar som figur och grund när de ger utt ryck åt perspektiv på 
e ller aspekter ho. det de tal ar om. Vidare kan vi undersöka om 
parterna delar perspektiv eller ser på det man talar om från helt eller 
delvis olika utgångspunkter. Med andra ord vill jag nu undersöka i 
vilka avseenden en perspektivanalys kan kasta ljus över vad som sker 
såväl interaktivt som innehåll sligt i di skurser inom socialtjänsten. 

Innan jag närmare behandlar perspektivbegreppet vill jag markera 
a ll min perspektivanalys inte är inriktad på all undersöka perspektivet 
såsom en bakomliggande omvärldsuppfattning, attityd , inställning osv 
hos de samtalande. Jag pos tulerar inte att parterna omfattar, på ett 
inre psykologiskt plan, ett eller annat perspektiv, om det inte kommer 
till uttryck i di alogen. Perspektivet, som j ag använder begreppet, 
förstås således inte som en uppfa ttning av mentalt s lag hos individen. 
utan det betraktas som en kommunikati v eller di kursiv rö reteelse. 
Det betyde r alt jag betraktar perspekti vet som något som finns mer 
e ller mindre tyd ligt lokaliserat i dialogen. som något som är 
empiriskt manifesterat i pa rternas . ätt att "se" på. säll all fö rhåll a ~ig 

143 



till och att tala om, de olika ämnen som aktualiseras i samtalet. 
Perspektiv är något som parterna med olika interaktiva grepp "sätter" 
altemalivt "tar" i d ialogen (G raumann , 1990). 

7.2 Perspektiv ä r mångsidigt relaterade till ämnen 

Perspektiv , i likhet med begrepp som horisont, infallsv inke l, utsikts
punkt osv. är främst en fråga om ett s lags orienterande "seende". 
Begreppet perspektiv är i viss mån metaforiskt; det frammanar en 
visuell fö reställning av en person som se r på en sak från en viss 
utgångspunkt; en utgångspunkt som därigenom belyser vissa sidor hos 
äm net e ller saken i ell samtal från en viss infallsv inke l e ller mot en 
horisont. 

Detta innebär alt ett och samma ämne kan ses ur .f1era olika 
perspektiv; på samma sätt kan vi tänka oss a tt e tt och samma 
perspektiv kan läggas på flera olika ämnen, saker etc. Vi kan här tala 
om en relation mellan en person (subjekt) som uppfattar något och 
den uppfattade "saken", vare sig den ä r fysisk, social eller 
begreppslig. En förändring hos det uppfauande subjektet (via en ny 
position, ett nytt synsätt eJler en ny infallsvinkel) innebär att en ny 
aspekt framträder hos det som uppfattas, vare sig det nu är ett objekt, 
ett yttrande e ller en samtalsämne. 

I en öppen dialog där parterna "ser" på den sak man samtalar om 
från många olika utgångspunkter (förutsättni ngslöst som man brukar 
säga) framträder också en dynamisk ida hos perspektiven, eftersom 
varje ny infallsvinkel, varje ny utgångspunkt på ämnet uppenbarar 
nya sidor hos det man wlar om; sidor som - normalt - aktivt och 
dynamiskt berikar parternas "fömåelsehorisont". 

Om jag L ex i ett samtal håller på att köps lå med en säljare om pri
set på ett hus är det rimligt all hävda att båda parter ser på 'huspriset' 
ur e tt ekonomiskt perspektiv.Om jag med samma person en stund 
senare är inbegripen i ett samtal om husets arkitektu r, sti l och ut
seende har vi skiftat till - låt oss säga - ett "estetiskt" perspektiv , som 
kan inverka på e ller motivera vårt tidigare köpslående, dvs vårL 
ekonomiska perspektiv. Exemplet ger en antydan om att perspektiv är 
mångfaldigt relaterade till saken eller ämnet, dvs en förändring av 
min utgångspunkt innebär en fö rändring av hur saken uppfattas. På 
samma sätt kan man i ett samtal lägga olika perspektiv på del man 
talar om, och vi kommer då att uppfatta, tolka och förstå ämne t i 
olika begreppsliga sammanhang. Med andra ord: det sätt varpå jag 
förstår eller har kunskap om ämnet är således perspektiv relativt 
("perspektiverat"). "Perspectival relativ ity, 1 shall claim, is an 
inherem characteristic of human cognition and part and parce! of its 
situatcdness. This implies, in metaphorical yet pertincnt ly spatial 
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terms, that the very identity of any given state of affairs is contingenr 
upon the position from which it is viewed." (Rommetveit, 1990: 87). 

7.3 Perspekti vets mikrosoc io logi 

Eu pågående samtal är cu meningsutbyte, som innebär att jag som 
talare inte bara uttrycker mig sjä lv , utan jag väntar mig också all min 
partner skall uppfatta e ller förstå från vilken utgångspunkt jag ser på 
den sak e ller det ämne vi talar om. I denna process kan vi urskilja ett 
slags trefaldigt syfte med kommunikationen: (i) personens intention 
att uttrycka sin tanke, uppfattning, åsikt osv, vilket manifesteras i etL 
yttrande. (ii) personens intention att kommunicera med en annan 
person genom att adressera s ig till denne, (iii) och personens 
intention att re fere ra till specie lla "saker" e ller hände lser, vilket 
manifesteras i eu yttrande som omnämner denna sak , händelse etc. 
(Graumann, 1990: 1 12 efter 13Uhler's organum model I) 

l ett samtal finner vi en trefaldig intemionalitet, som indirekt - via 
yttranden i ett samtal - visar o s hur perspektiven är manifesterade i 
diskursen. Den sak som personen refererar till, e lle r det ämne 
(uppfauning, åsikt osv) som explicit omnämns är vanligen det man 
''talar om" i dialogen. Det är diskursens tema, som - via det . agda -
ger "rö!.L" åt eLL visst slag av perspektivitet. Och i de ögonblick "jag" 
som talare uppfattar ämnet från samma (eller liknande) utgångspunkt 
och med samma framåtsyftning som min samtalspartner - oavsett om 
jag föredrar eller inte föredra r dessa - kan vi tala om delad (inbördes 
utbyte av) perspcktivitet i dialogen. Ett exempel: 

Ur sa mtal 2 12: 18-27 

18 <> S: helg/ I ja hur de känts nu då du hur många de va tre dar du jobbade va 
ftlrst (K:ja) omgången där va innan du gick in i en period där 

19 </'I. K: jaa I SUCK! innan ja söp till början på veckan 
20 < S: m precis 
21 </'I. K: ja de va ju också dumt vet du 
22 </'I. S: m ja tyckte då när vi prarnde i telefon så tyckte ja all all du eller du SI\ 

nånting som ja har t1inkt på en del 
23 <> K: de där att ja börjar se perioder i de här eller ser mönster i de här alhs11 

24 </'I. S: 
m +tju 
+m just de å de tyckte ja lät ganska intressant 

25 </'I. K: ja ja tänkte på de niir ja låg å vred mej då ( ... ) liksom när ja bröt 

26 <> S: 
fyllan nu va (S:m) att va fan de ä eu mönster en kla11 mönster 
hur menar du då= 

27 </'I. K: =nykter ett par tre kanske fyra månader bom super till super några 
veckor (S:m) ja har inte tiinkt på de föru1 

I en dialog där personerna rar varandras perspektiv inbördes aktua
liseras ett givande och tagande i diskursen, som handlar om au upp-
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fatta, tolka och förstå det man talar om, både från den egna utgångs
punkten såväl som från motpartens utgångspunkl. I exemplet ovan är 
ämnet klientens "missbruk", där båda paner successivt och ömsesidigt 
förhandlar sig fram till en gemensam syn på arten av missbruket. 
Parterna - kan vi säga - delar perspektiv rörande karaktären av 
missbruket genom au gemensamt fokusera den aspekt av ämnet 
"a lkoholmissbruk" som rör "periodsuperi". Parte rna i dialogen ger 
röst åt en fö rståelseram (perspektiv) beträffande alkoholmissbruk, 
som inbegrips i vardagsspråksuttrycket "periodare". Detta betyder 
här att den ämnesmässiga progressionen i sekvensen ovan sker i ljuset 
av au parterna ser på saken (missbruket) från "samma" utgån gspunkt 
och med "samma" framåtsyftning. Med Schutz' te rminologi kan vi 
tala om "the congruence of re levance system" , som Graumann 
beskriver som "the belief that in spite of all diffe rences between you 
and me, due to our different biographies, we can still act together and 
pursue common goals as if ou r differences were irre levant" 
(Graumann, 1990: 111 ). 

Förståelse i termer av delat perspektiv (som ovan) betyder här inte 
att en person förstår, e lle r åtminstone från början förstår, det ämne 
e ller den sak man talar om i precis samma mening som motparten. 
Förståe lsen är här av dialogisk natur, vilket skall fattas så att mening 
hos ett uttryck, det ämne man talar om, reali seras i hur parterna i 
diskursen gemensamt och successivt kommer överens om vad ett ord 
betyder eller vad saken handlar om. Man "förhandlar" fram en 
gemensam fö rståelse. Men denna förståelse inbegriper också, vilket 
ska ll tilläggas, ett visst mått av icke-försiåelse, eftersom "Nobody 
conceives in a given word exactly what his neighbour does ( ... ) All 
unde rstanding is simultaneously a noncomprehension, all agreement 
in ideas and emotions isat the same Lime a divergence". (Humboldt, 
1836, cit Markova, 1990:1 4) 

Hos Mead ( 1934) har vi begrepp som "ro llöverta gande via 
sign ifikanta symboler", som ett uttryck för det vi ovan beskrev som 
dialogisk fö rståelse, vilket ä r en förståelseform som utveck las i 
barndomen via "rollekar" av olika slag. Efte rhand generali seras detta 
rolltagande till "den generaliserade andre", vilket innebär - om vi 
fö renk lar - en kapacitet till rollöve rtagande i dialogen, dvs en mer 
e ller mindre stor beredvillighet au "se" sig själv med motpartens 
ögon. "Ro llövertagandet är sålunda händelser i språket". (Asplund , 
1970: 140.) Hos Litt ( I 924) återfinner vi begreppsb ildningen 
"pers pectivetaking", som i al lt väsentl igt är analogt med termen 
"rollövertagande" hos Mead. Att känna och se sig själv fo rtlöpande ur 
en annans perspektiv är att erkänna att "jag" kan och önskar bl i sedd 
med andra ögon. "That is how I can learn co see myself 'differently'. 
(Graumann , 1990: 111 ). "For Li tt as much as fo r Mead , it is the basic 
reciprocity oj perspectives, i. e. the mutuality of perspective-taking, 
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that constitutes the conception of the Ego (Litt) or the Self (Mead)" 
(op cit: I 11 ). 

7.4 Perspektiv som 'röster' i en d ialog 

För att fånga det som är utmärkande för dynamiken i en dialog 
fordras en term som i genuin mening har fokus på själva interak
tionen. Här menar Graumann ( 1990) all termer som talare/lyssnare, 
partner osv, som är vanligt förekommande i dialoganalyser, riskerar 
att leda analysen - borL från dialogens reciproka natur - till at t 
beskriva deltagarna i diskursen som relat ivt oberoende 
kommunikativa e nheter. Även begreppet "roll" riskerar att 
övcrflygla det utpräglat ömsesidiga i dialogen, eftersom den termen 
betecknar en pos ition i ett socialt system med fokus på individuella 
rollkaraktäristika. "We nced a qualifying term which help us to grasp 
the characteri stic dynamics of dialogues", skriver Graumann, och 
hänvisar till begreppet röst hos Bakhtin ( 1973). "Voice is both 
consciousness expressed and reaching others - a relational term. A 
dia logue is a combination of voices, it is polyphonous" . (Graumann, 
1990:7). "In Bakhtin's accoum. the nation of uttcrance is inherent ly 
linked with that of voice, a term which refers ro 'the speaking 
personal ity, thc speaking consciousness"'. (Wertsch, 1990: 72). 
Uttrycket röst i Bakhtins mening inbegriper här "issues of a speak ing 
subject's perspective , belief system, imention and world view in 
mind." (op cit: 72) 

I los Mishler ( 1984) finner vi tem1ema "the voice of medicine" och 
"the voice of the lifeworld",som uttryck för två olika perspektiv, 
utgångspunkte r (för det ämne man talar om) inom den medicinska 
intervjun. Den första rö. ten ger uttryck för den biologisk-medicinska 
expertisen, medan den senare oftast företräds av patienten, men ingen 
behöver vara ensidigt knuten till endera parten, läkaren och 
patienten. Patienten kan exempelvis ibland helt anpassa sig till det 
medicinska perspektivet. Tnom andra institutional iserade samtal, 
såsom soc ialtjänsten, sku llc vi också (i analogi med M ishler) kunna 
tala i termer av "the bureaucratic voice" och "the voice of thc 
lifeworld" (Cedersund & Säljö, 1989, jmf Sätterlund Larsson, 1989) 
som uttryck för olika perspektiv i dialogen. 
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En illustration till del sagda: 

Ur sa mtal 106: 38-42 

38 </\ K: de finns de finns ju andra jobb alltså ja håller ju på å söker här va får 
se 

39 </\ S: nånting som ä vikugt som ja hade tänkt gå igenom me dej de ä liksom 
grundläggande saker nu tog du upp en en själv 

x K : ja hä= 
40 =/\ S: de här me a11 de här mc all tacka nej till jobb eller att tycka att sju å 

fem ä för lågt 
41 </\ K: ja men de ä inte så ja vet ju att ja får ut mer på andra ställen som ja får 

ju svar från vårby bryggerier nu på månda 
b S: mm 

K: får ja 
42 <=/\ S: för vi kan inte acceptera att du tackar nej till jobb eller håller på och 

grovgallrar 

Sekvensen ovan rör ämnet "jobb" och där socialarbetaren i replike rna 
39 , 40 och kraftfullt i replik 42 ger 'röst' åt ett professionellt 
perspektiv när det gäller vi llkoren för au få socialbidrag, dvs som 
klient kan man inte "tacka nej" eller "grovgallra"' bland jobb bara 
för att lönen är " låg", som soc ialarbetaren menar att klienten gör. 
I lär ser vi klart (e ll er snarare hör tydligt) hur "the bureaucratic 
voice" och "the voice of the lifcworld" ger uttryck åt olika 
perspektiv: (i) ett professionellt perspektiv som ser på ämnet arbete i 
ljuset av socialbyråns regelsystem (en byråkratisk kategori); (ii) e tt 
lekmannaperspektiv , som är företrädd av klienten , och som ser på 
ämneL ur vardagsl ivets legitima rätt att optimera sin inkomst för 
utfön arbete. Vi finne r här hur parterna perspektiverar äm net "jobb" 
från olika utgångspunkter och hur det uppstå r ett brott mellan olika 
världar. " ... we witness a clash between different frames , the 
professional's world of expert knowledge and the layperson's 
everyday life world." (Linell, 1990: 167). 

7.5 Perspektiv konst ituerar mening 

Diskussionen ovan leder oss in på förhållandet mellan perspektivet 
och den mening som parterna i en di skurs ger röst åt via sina yttran
den; " ... every constitution of meaning refcrs back to an individual 
perspective" skriver Graumann med hänvisning till Apel ( 1973) 
(Graumann 1990: 114 ). Detta leder oss au tänka på pe rspektiv i 
termer av meningshorisonte r, vilka fungerar som tolkningsramar för 
det sagda hos en replik. Det e ller de perspektiv som ansälls i e ller 
dominerar dialogen kommer då att bidra till au ko11sri111era mening 
hos olika yllranden, eftersom inget kan sägas i e ll . amtal utan au vara 
diskurssemantiskt motive rat. Om men ing är en effekt av interaktion, 
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och perspektiv är en interaktiv företeelse (Graumann . I 990) så 
betyder detta au perspektivet bidrar till att konstituera mening. 
Perspektiv är aspekter på innebörden, sätt som man behandlar ämnen 
på: perspektiven ger form och vinkling åt innehållssubstansen (ämnet 
i snäv mening) Ufr Lincll & Jönsson 1991). 

7.6 Perspektiv är orienterande - varifrån och vart ill 

Perspektiv skiljer sig från begreppet ram i det avseendet all det 
senare kan sägas avgränsa en verksamhet eller en aklivitetstyp. Det 
som sker inom 'ramen' (frame) är en typ av aktivitet (tex ett möte på 
en socialbyrå) som normalt inbegriper ett samtal e ller en diskurs. I 
den meningen hänför sig ullrycket 'ram' till ett vidare sakläge än vad 
ett perspekliv re fererar till , eftersom det senare - enkelt ullryckt - är 
ett sätt att tala om ett ämne i ett samtal inom ramen för en aktivitet. 
Och perspektiven kan fluktue ra; samma person kan därför ge uttryck 
fö r olika perspektiv, e ller personerna i ett samtal kan ge "röst" åt 
o lika perspektiv inom ramen för en aktivitet. 

Perspektiven i dialogen, skriver Linel l, "are implicit orientations 
from which particular actors 'see' what is done and talked about and 
directions in which they try lo develop discourse and understanding, 
and such perspectives may be assumed sometimes to fluctuate within 
one and the same frame."(Linell, 1992:257). Genom perspektivet (av 
lat perspi'cere, "se igenom") "ser" talaren på det man gör eller talar 
om i dialogen i ljuset av en implicit orienteringspotential som 
utmärker per-;pektivet. Denna potential anger också rikrningen för 
hur ämnet utvecklas mot ett visst mål i diskursen, vad man vill få sagt 
i dialogen. 

Samtalet om ett ämne rör sig således normalt från någon 
utgångspu.nkc i en viss riktning, via föru. t sä llnin gar och 
bakgru.ndskunskaper man ut går ifrån och syften (intressen) man har 
med samtalet. En illustration till det sagda: 

Ur samtal 101 : 28·42 

28 .. > S: mhm I I n!i du va i X -scad då sökte du inte jobb 
29 </\ K: nlie ja va tvungen å göra upp kring den firman ja haft tidigare g.1 på 

p11 banken s11 där 
30 </\ S: mm I/ jaha d11 ;i de ju alltså svårt tycker ja an du får ut socialbidrag 

för den tiden 
31 -> K: ioktobermenardu 
32 </\ S: Ja njä ja just de den tiden du va där i X-stad d11 
33 </\ K: ja va ju i å för sej arbetslös d11 också 
34 </\ S: jo men kr:ivet 1i au du ska söka jobb 11 hålla kontakt me 

;irbct~fönncdlingen nu har= 
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35 </\ K: =jo men nu har ja ju varit i kontakt med arbetsförmedlingen ändå de 
här ä liksom såna grejer som ja måste ordna upp va 

S: m b 

b 

36 .. > 
37 ·> 
38 <> 
39 </\ 

b 

40 </\ 
41 </\ 

42 .. > 

K: de ä okej om de ä svån å, sökajobb under liden 
S: m 
K: dä e sånt som måste ordnas i alla fall (. .. ) 11 
S: m va va de för jobb du hade i X-stad då 
K: i X-stad ( ... ) 
S: ja va de som du ordnade upp 
K: nä de va på banken i å me au ja har bankskulder va 
S: jaha 
K: så va ja ner å prata me dom där va å och prata om hur vi ska lägga 
K: upp de här nu då ja har ju krav på ligger efter me amoneri ngar 
S: m fast de ä ju tid mellan den I 8:e september å den 2:e +oktober 
K: +ja fast ja ja var borta för dom dagarna ja skulle ha va därå sen ja i 

alla fall ( ... ) 
S: m hur många jobb har du sökt då 

Sekvensen ovan illustrerar hur socialarbetaren stegvis orienterar 
sig i ämnet "arbete"; ett ämne som från "socialens" utgångspunkt är 
centra lt, eftersom socialbidraget norrnalL utbetalas bara om klienten 
aktivt söker jobb och har kontakt med arbetsförmedlingen. Det per
spektiv som socialarbetaren sätter eller ger "röst" åt i sekvensen är i 
allt väsentligt ett professionellt (socialtjänst)perspektiv, som klienten 
- åtminstone temporärt - tar eller accepterar. 

Ämnet i sekvensen rör "söka arbete". Genom det speciella 
perspektivet behandlas detla som villkor för att erhålla socialbidrag. 
Inom detta perspektiverade ämne sker en viss innehållslig rörelse 
främst via klientens urskuldande och skäl för att under två veckor 
inte ha sökt jobb (replikerna 35,39 och 4 I). Socialarbetaren 
argumenterar i sina repliker konsekvent kring ämnet "arbete" från 
replik 28 om att inte ha sökt jobb till replik 42 som rör hur många 
jobb klienten har sökt. Mellan dessa repliker gör socialarbetaren 
klienten uppmärksam dels på den tid han inte sökt jobb, dels på 
villkoren för att erhålla socialbidrag. 

I vårt exempel är villkoret om att söka arbete och kontakt med 
arbetsförmedlingen just en sådan förutsättning som styr d1alogen i 
riktning mot att undersöka om klienten uppfyller detta villkor. Att 
undersöka detta blir då syjiet med dialogsekvensen ovan, vilket visar 
sig främst hos replikerna 30,32,34, och 40, som explicit syftar till att 
klargöra för k I i en ten dels vad som gäl ler på byrån, dels att han 
(klienten) inte alltigenom har uppfyllt kraven. I replik 42 söker 
socialarbetaren bekräftelse på om förutsättningen att söka jobb är 
uppfyllt genom att fråga "hur många jobb har du sökt då ?" 

Exemplet ovan illustrerar hur perspektiv i termer av förutsättning, 
riktning och S)1te fungerar som en "implicit orientcringsmatris" för 
hur ämnet (av den person som sätter perspekti vet) uppfattas, behand
las och vinklas eller - med ett ord - konfigureras i samtalet. Denna 
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konfiguration bär här myndighetens signatur alldenstund social
arbetaren fungerar som - kan vi säga - ett lydigt redskap i 
"socialcns" tjänst när det gäller au ge "röst" åt eller anlägga ett 
professionellt (myndighets)perspektiv. 

Men klienten ger uttryck för en annat perspektiv i sekvensen ovan: 
för att kunna söka jobb (få tid till detta) måste han först klara upp 
sina affärer och skulder. Detta överflyglar för honom socialtjänst
perspektivet, även om han också rvingas ta hänsyn Lill detta. Klientens 
"vardagsfornuft" uttrycker en syn på saken (perspektiv) som inte 
passar socialbyråns vil lkor för att erhålla socialbidrag. Vi kan här 
tala om perspek tivkonflikt Ufr Linell & Fredin 1992: 10). 

7.7 Samspelet mellan parternas perspektiv 

De perspektiv som parterna i en dialog sätter och tar (eller försöker 
sätta och la) kan förhålla sig till varandra på olika sätt. Jag kommer 
nedan att behandla (i) perspektiv som konvergerar (ii) perspektiv 
som dominerar (iii) perspektiv som divergerar. En fjärde 
perspekti\'typ, som jag har betecknat perspektivdissonanl>, kommer 
jag att behandla bl a i excerpt 209:209-235 ss 165- I 66) längre fram i 
den empiriska delen av detta kapitel. 

7.7. I Perspektiv som konvergerar 

Eu genomgående drag i "all a" diskurser är au parterna i viss mån 
delar perspektiv eller förmår sätta s ig in i varandras perspektiv. 
Perspektivets delade karaktär - som vi längre fram skall uppmärk
samma - är oberoende av om samtalet interaktivt är symmetriskt 
eller asymmetriskt; i en symmetrisk dialog tar och sätter parterna 
sina perspektiv väsentligen ömsesidigt. I ett asymmetriskt samtal är 
det - normalr - en part som ensidigt sätter perspektivet och motpar
ten åläggs - mer eller mindre - att ta detta. Men så länge parterna i 
detta fall ra tar om samma "sak" delar parterna - mer eller mindre -
perspektiv, iiven om man ibland har olika åsikter om det ämne man 
talar om. Vi kan här tala i termer av "interchangeability of stand
points" (Schutz. 1962) och som Graumann beskriver som, "the 
assumption rhar if I were where you are now I would experience 
things in the same perspective as you do now and vice versa." 
(Graumann. 1989:10). 
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En illustration: 

Ur samlal 208: 31-43 

31 <I\ K: jaa ja har kontakt me arbetsfiirmedlingen å så där å för å få reda på 
hte va ja hur ja ska satsa å ( ... ) 

32 < S: m 
33 <I\ K: I I dom sa att vuxenstudiestödet var så svårt a11 få att få ams de va ju 

svårt åsså 
b S: m 

K: så att å va ja förstår så ska man ju ha en ansökningstid de ska ju 
lämnas 

K: in inom ett visst darum 
34 <I\ S: men kan du ändå inte försöka rn kontakt me dom å höra= 
35 K: =ja( ... ) de kan ja göralSVAGTI 
36 =/\ S: I INANDJ bara förå förklara hur det ligger 1ill 

b K: ja 
S: åja menar hur vi hade 1änk1 fönit å nu går inte de här å de här= 

37 < K: =m Javisst de kan Ja göra 
38 <I\ S: m kan man då kanske du behöver in1e jobba lika mycke som +du 

hade tänkt de 
39 <I\ K: +nä just de nä just de så kan man ju få halvtidshjtilp kanske 
40 < S: ja 
41 <I\ K: de vore ju toppen de ä inte betalnings å1erbe1alnings= 
42 < S: =nä u1an de får du ju 
43 < K: m 

Interaktivt är sekvensen ovan påfal lande symmetri sk med en IR
diffe rens på c:a 0.10 till klientens fö rdel. Om vi bortser från 
rep like rna 35 och 36 där den förstnäm nda inte accepte ras av 
socialarbetaren, ä r sekvensen ovan - med c:a 40% adekvat minimala 
- och c:a 40% expanderade responser - utpräglat kooperativ; man 
bekräftar varandra och tar enbart inbjudande initiativ. 

Det parterna talar om i sekvensen rör ämne t utbildning, e tt ämne 
som som har introducerats sju rep liker tidigare. Sekvensen ovan som 
främst handlar om "vuxenstudiestödet" är att betrakta som en aspekt, 
en rörelse inom detta ämne. De t perspektiv som råder i utdraget är i 
allt väsentligt delal. Båda parte r tar och sätter gemensamt ett 
pe rspektiv som innebär att man 'ser' på ämne t utbildning från - låt 
oss säga - en a llmän socialpolitisk utgångspu nkt. 

Om vi snävar in parte rnas perspektiv är det dock rimlig t att hävda 
att socia larbe taren i samta let "ser" utbildningen från en perspektiv 
som rör rehabilite ring och klienten främst från en pe rspektiv som 
handlar om all ekonomiskt klara en utbildning. Båda dessa perspektiv 
har i bred mening samma utgångspunkt (soc ialpolitisk) och pekar 
med olika a rgument i samma riktning, dvs au ekonomiskt stödja en 
återanpassning (utbildning) som individen finner godtagbar. I denna 
jäm lika d ialog perspektiverar båda parte r äm ne t utbildning 
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gemensamt från en social horisont. som inbegriper de något skilda 
aspekterna: (i) rehabilitering (ii) ekonomiskt ansvar. 

Och när parterna, som här, "ser" på saken från samma utgångs
punkt och med samma framåtsyftning kan vi rala om ömsesidig för
ståelse i diskursen. Med Rommetveits ord: "Mutual understanding on 
the pan of conversation partners is under such conditions contingent 
upon reciprocal ly adjusted sett ing and perspective taking." 
(Rommetveit, 1989:4). 

7.7.2 Perspektiv som dominerar 

Ur samtal 207: 9 1-102 

91 <> S. ha1 du söi...1 nå jobb umlt:r lidc11 på medan tlu väntar på de hllr 
92 <./\ K: nii ja har sökt ( ... ) några arbeten som framplockare( .. . ) ja fick inge 

svar 
-> S: clu har sökt en del jobb då 
< K: m 
<> S: har du någon assbtcnt p;\ arbeti;förmedlingen som du pratar me 
< K: jo 
<> S: har du namn på pä 

93 
94 
95 
96 
97 
98 <./\ K: jae Ja tror ( ... ) där ITAR FRAM KORTET VISARI/ / ulf som ja 

99 <> 
I()() -
)()) => 

102 < 

aldrig ha lr'.iffar dä ä katarina henne tr'.iffat två gånger 
S: jaha varför har du aldrig Lräffat ulf då I SKRA TTI 
K: ja tiinkcr han ä upptagen lång kö 
S: ja tänkte au de ä lite konstigt å ha en kontaktman som du aldrig träffar 

men de i...anske gär hka bra med kaiarina lager 
K: ml/ 

Interaktivt sl..iljer sig sekvensen ovan markant från den föregående. 
Om föregående sekvens var påfallande jämlik interaktivt sen, så är 
utdraget ovan synnerligen ojtim likl med en IR-diffcrcns på 1.70. (I 
båda excerpterna är dock antalet observationer i minsta laget för au 
vi interaktiv t ska ll kunna göra giltiga jämförelser.) I sekvensen ovan 
är det inte fråga om ell samtal , utan snarare ett "förhör". Av sex re
pliker från S finner vi att fem av dessa är starka initiativ, replikerna 
91, 95, 97. 99 och I 0 I. I sekvensen begär socia larbetaren exp li cit 
information från kliemen. vi lket ställer honom i en svarande roll. 
Denna roll möjl iggör förvisso expansion av responsen, vilket också 
sker i två fal l (replikerna 92 och 98), men i övrigt fördelar parterna 
talrummet ojäm likt. 

Det panema talar om i sekvensen ovan handlar om "jobb" och det 
perspektiv som dominerar i replikskiftet är i al lt väsentligt satt av so
cialarbetaren. som "ser" på ämnet jobb huvudsakligen från en 
professio11ell utgång. punkt. 

"Jobb" i den meningen innebär här kontroll av klientens kontakt 
med arbetsförmedlingen (se replikerna 95. 97, 99 och 101 som 
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behandlar denna fråga) och om denna kontakt berältigar till social
bidrag. Ämnet jobb är s a s transformerat till en administrativ 
kategori som är all betrakta som ett steg på vägen mot att definiera 
klien1ens problem som ett "ärende", som passar socialtjänstnormen 
(Cedersund, 1992). Det är utifrån denna infallsvinkel socialarbetaren 
sätter eller anlägger sitt perspektiv , som klienten - som en funk1ion 
av den asymmetriska interaktionen - mer eller mindre åläggs att ta. 
Klienten sätter inget eget perspektiv, utan hans åliggande är an - från 
en 'underdog' position - ta del perspektiv som socialarbetaren sätter. 
Deua betyder att båda "ser" (motvilligt från klien1ens sida får vi 
förmoda) på ämnet från "samma" utgångspunkt, en utgångspunkt som 
har dikterats av den professionelle parten, vilket i kombination med 
avsevärd interaktiv asymmetri skärper dialogsekvensens ojämlika 
karaktär ännu mer. Detta "sheds light on both perspective seuing and 
perspective taking (cf initiating and responding aspects). lf we 
considcr the global aspects of strongly asymmctrical intcractions, we 
must then say that the subordinate party has very limited 
opporcunities to set a pe rspective of his or her own". (Linell , 
1990: 167). 

7.7.3 Perspektiv som diverRerar 

Ur samta l 106: 2 19-225 

219 <> K: ja va ska ja fylla i då/ I ja sa till dej föru1 alhs11 va fan nu har ja köp1 
skor å så vidare lite såna därna underkläder å så där byxor å så där 
som ja vill ha hjälp me men de kanske man kan få sen 

220 </\ S: i den hiir normen dom 2.260 så finns +de här klädbidraget inräknat 
221 < K: +ja vet !SKRATIAR) 
222 :> S: va ä du tycker ä så roligt 
223 </\ K: de ä så löjligt van fan kommer man med 2.260 på en månad om man 

ska äta 11 allting nä men skit i de de fär väl lösa sej 
224 </\ S: då får du överklaga de till politikerna de ä dom som fastställer de här 

beloppet 
225 </\ K: ja ja ve1 å dom ii ime kloka 

Utdraget ovan är för kort för au vi meningsfullt skall kunna säga 
något om interaktiva dominansskillnader. Grovt kan vi ändå säga att 
sekvensen interaktivt är ganska jämlik. Sekvensen är interaktivt väl 
sammanhållen, om vi bortser från rep lik 222, som ju vinklar ämnet 
(normen) icke-fokalt genom att fråga varför K skrauar i ställe! för 
att Lala om ämnet, normbeloppel. 

När klienten i replik 2 19 omnämner att han köpt en del kläder, 
rep likerar socialarbetaren genom att hänvisa till all det i 
normbeloppet (2.260:-) finn s el! klädbidrag inräknat. Det är 
storleken på delta belopp klienten finner skranretandc. I deua skratt -
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kan vi säga - ger klienten icke-verbal! sin syn på ämnet "normen"; en 
uppfattning !-.Om "as perspel..tiverar normen som löj lig, - "de ä så 
löj ligt " - vilket också sägs explicit i replik 223. Socialarbetaren 
topikali erar i replik 222 skrauet, som förefaller provocera el ler reta 
henne. Det är rimligt att hävda att socialarbetaren "ser" på ämnet 
normen utifrån e11 socia/1jänstperspektiv , eftersom hon finner det 
stötande e ller irriterande när klienten skrattar åt de resurser 
"socialen" har a11 erbjuda. Trots au sociala rbetaren skyl ler på 
politikerna beträffande storleken på normbeloppet tycks hon ändå 
vara identifierad med det "normbelopp" socialcn har att erbjuda, 
vi lket framgår av innehållet i replikerna (220, 222). Klienten 
däremot finner - som sagt - normbeloppet "skrattretande", vilket 
sammantaget med vad som sägs i replikerna (223) "de ~i så löj li gt 
vart fan ko mmer man med 2.260 på en månad ... 11 och (225) 
"ja ja vet dom (po li t ikerna) ä inte k loka" , sliger oss att 
klienten perspektiverar normbeloppet i motsatsställning till 
socialarbetarens: en perspektiv som sätts med utgångspunkt från en 
klientuppfauning som ser "socialen" om en njugg och styvmoderlig 
hjälpinrättning. 

Illustrationen ovan visar hur personer i ett samtal ger "röst" åt 
olika perspektiv -.om divergerar. J förlängningen av perspektiv
divergens kan vi tala om att panema i en dialog värderar det ämne 
man 1alar om i oförenliga termer. "What we call the divergence oj 
perspenives is basically a difference of valuation". (Graumann, 
1989:19) 

Vad jag än för fram som min syn på en sak. ett ämne osv erbjuder 
jag ett poremiellt perJpek1iv för andra. "Even if the other does not 
adopt my perspeclive on a topic, in order LO reject it the other 
speaker must havc recognized it as a potential view, i.e. a communi
cable perspecLive" (Graumann, I 990: 113). Och i de fall synen på "sa
ken" eller ämnet i diskursen divergerar starkt erkänner parterna -
ofta implicit - au man värderar det ämne man diskuterar olika: dvs 
man ger röst åt olika perspektiv eller meningshorisonter som därmed 
konfigurerar ämnet diskursen i termer av split och oenighet. Det som 
å andra sidan förenar "rösterna" i samtalet är just den sak eller ämne 
man inte J..an "se" från samma horisont. Om parternas syn på en sak 
och dänned deras meningar om den, skiljer sig på ell grundläggande 
sätt, kan vi tala om perspek1ivdivergens. Ju större divergensen mellan 
parterna är rörande synen på del ämne man diskuterar, desto oflare 
medför delta en risk för au samtalet bryter samman. "Fora dialogue 
Lo be maintained, individual speakers must be preparcd to negotiatc 
their idiosyncratic perspectives, the meaning of their linguistic !-.ign., 
of their gestures, and so on. lf one interlocutor totally ignores the 
01her's perspective, Lhe dialogue plainly tums into monologue". 
(Markova, 1990:9) 
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Eu ytterligare exempel på samma tema: 

Ur sa mtal I06: 128-131 

128 </\ S: ja de ~i en intressant fråga ja tycker au de här ä väldigt grundläggande 
grejer å de tror ja au du gör också du har 

K: +ja vet 
S: +varit med om de här förut 

129 <> K: ja vet NÄR INTE JA FÅR NÅN JÄVLA BOSTAD eller kommer 
snart va fan ska ja göra 

130 <) S: ja vi lämnar ~mnet för vi kommer ingenstans längre på de nu du vet 
vad som KRAVS här 

131 <=/\ K: för å få till hyran de vet ja måste ja ha ett andrahandskontrakt eller nåt 
nu får ja inte de här va utan de här 1i bara tillfällig nödväg för mej va 

r ör att klienten skall få bidrag till bostadskostnader så kräver "so
cia len" e tt "godkänt andrahandskontrakt", vilket är det som socialsek
reteraren benämner "att de här är väldigt grundläggande 
grejct" ( 128). Men kl}enten insis t~ra r eftert ryckligt i replik 129 
" ... NAR JA INTE FAR NÅN JAVLA BOSTAD va fan s ka 
ja göra" , vilket betyder, som han ser saken, au han omöjligen kan 
tillhandahålla just ett s k godkänt andrahandskontrakt. I replik 130 
försöker S avsluta dispyten om pengar till bos1adskoi,tnader med att 
hävda "ja vi lämnar ämnet ... osv" , men klienten fortsätte r, 131, 
att argumente ra fö r sin sak genom a tt hävda all "de ä bara 
tillfällig nödväg för mej va" . 

I de fa ll perspektiven divergerar i eu socialbyråsamtal är det nog 
ingen överdri ft att hävda att om soeialtjänslperspekti vet inte får råda 
- om ämnet som ovan är principiellt viktigt för "socialen" - kommer 
inget annat perspektiv heller all få plats. Den "byråkratiska rösten" -
företrädd av soc ialarbetaren - kan i så fall inte längre lagligen 
beräuiga (legitimera) sina insatser eller åtgärder i det sociala arbete t. 
I den meningen ä r rätten att sätta "rätt" perspektiv i dialogen, e lle r 
"tala i" namn av socialtjänsten , rätt och slätt en fråga om makt. 
Socia larbetaren få r ju här tillgripa den di skursiva åtgärden all helt 
enke lt föreslå att man lämnar ämnet. 

7 .8 Pers pektiv, ämne och d eltaga rs truktur 

Vi kan betrakta förhållandec mellan ämne och deltagarstruktur i eu 
samtal som eu lokus för de perspektiv parterna ger "röst"' åt i dia
logen. Jag har i det fö regående visat hur ämnen formeras oc h 
pcrspcktiveras för a tt passa in i det socia la a rbelet som verksamhe t 
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och socialbyråsamtalet som genre. Relationen mellan interaktionstyp 
och perspektiv skulle hypotetiskt kunna sammanfattas enligt följande: 

A. symmetriskt och kooperativt (parterna d elar perspektiv, 
dvs tar och sätter ömsesidigt perspektiv som man väsentligen 
de lar) 

B. symmetri sk t och icke-kooperativt (parterna sätter olika 
perspektiv, dvs perspektiven divergerar) 

C. asymmetriskt och kooperativt (den dominerande parten 
ge r enstä mmigt "röst" åt sitt perspektiv) 

D. asy mmetrisk t och icke-kooperativt (den dominerande 
parten försöker ge "röst" åt sitt perspektiv, den und e r 
ordnande obstruerar via 'passivt motstånd'). 

Vi kan betrakta A, B, C och D som idealtypiska interakuonsfäll (olika 
deltagarstrukturer, jf r Linell , 1990: 171 ). 1 vårt empiriska fall är det 
således fråga om en gestaltning av socialbyrådiskursen som inte bara 
rör det ämne man talar om, utan också hur saken interakrivt be
handlas i ljuset av perspektiviret i dialogen. 

Tanken är så ledes au det finns en samband mellan interaktion -
struktur och perspektivitet i dialogen. För att närmare undersöka om 
detta antagande är rimligt måste vi utveckla metoder för au 
bestämma interaktionsstruktur och perspektiv oberoende (e ller 
åtminstone delvis oberoende) av varandra. Vad gäller interaktions
strukturen har vi våra olika TR-mått att tillgå. För våra syften här 
och nu behöver vi operationel lt definiera vad vi vill mena med 
symmetri/asymmetri och kooperation/icke-kooperation. Det finns 
inga sjä lvk lara de finitioner. Vi bestämmer därför stipulativt att 
symmetriska interaktioner är sådana med IR-differenser på 0.50 el ler 
därunder, och asymmetriska sekvenser är de med lR-differenser över 
0.50 Uag graderar här inle asymmetriska sekvenser e ller möt.en som i 
kapitel V). Vad bcLräffar dimensionen kooperation vs kompetition 
finns flera tänkbara IR-mått. Oblikhet är det som ligger närmast till 
hands, och vi definierar stipulativt icke-kooperat ion (kompetiliva) 
interaktioner som sådana med 0-värde på 15% eller därutöver. Ufr 
Linell, 1990: 171 -2, som har delvis andra förslag). (F-värdena kan 
inte användas för vår analys av ämnenas interaktionsformat, eftersom 
eu ämne (närmast definitionsmässigt) oftast inte innehåller några 
abrupta gränser. B-värdena vore ett annat tänkbart mått, som 
emellenid erfarenhetsmässigt inte differentierar särskilt tydligt. 

Med dessa definiLioner skul le vi kunna anta fö ljande samband 
mellan interaktionstypcr och perspektiv: 

157 



SYMMETRI ASYMMETRI 

KOOPERATIV perspektiv- perspektiv-
konvergens dominans 

(A) (C} 

ICKE-KO- perspektiv- perspektiv-
OPERATIV divergens dissonans 

(B) (0) 

Med stöd av detta analysschema skall jag undersöka hur de olika 
huvudämnena, i sju samtal (jfr kap Yl ), låter sig kategoriseras i 
f yrindelningen. Jag är medveten om an endas1 fyra typindelningar 
inte kan gora rättvisa år variationer, fluktua1ium;r uch skiftningar hos 
ämnen, men mitt intresse är här främst inriktat på tendenser i fråga 
om pcrspektivitet i diskursen. 

Tabell 23. Ämncssekvcnscr och deras inl eraktionsfölt i sju samtal 

Möte: Huvudämnen: IR-diff. 

209 
209 
209 
209 

201 
201 
201 
201 

Stöd.kontakt 
Bostad 
Kontakt 8 
Återfall 

Bostad 
Pengar 
Föreb. knark 
Arbete 

0.97 
0.62 
1.09 
1.14 

1.13 
0.50 
0.67 
1.17 

0-värde 
% 

()4 

09 
03 
15 

Il 
08 
09 
07 

lnteraktionsfålt 

c 
C(+A) 
c 
D(+C} 

c 
A (+C) 
c 
c 

... .. ... -..... .. ...... ----........ -........ -· -... -..... -- ... -~ ..... --- ......... - ... ·-----........... -...... -............ ----.. --..... ... .. ... - -
106 Droger 1.36 15 D 
106 Bostad 0.72 2 1 D (+B) 
106 Arbete 0.79 22 D (+B) 
106 Pengar 0.48 16 B 
106 Straff( vård) 0.58 21 D (+B) 
................................... .... .................. .. ..... ... _ .. ..... .. ________ ..... .......... _ .. ......................................................... 
207 Pengar 1.36 08 c 
207 Boende 1.24 01 c 
207 Ut bild. 1.26 11 c 
207 Arbe1e 1.04 09 c 
207 lnvand.fråg. 1.62 03 c 
------- ................... ---. ---------------·----- ..... -·--.............. ·---· ................................................................ 
208 Besvära 0 .75 07 c 
208 Ut bild. 0.28 06 A 
208 Arbe1e 0.28 09 A 
208 Pengar -0.08 09 A 
208 Privatliv 0 .00 05 A 
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107 
107 
107 
107 
107 

108 
108 
108 
108 

Bostad 
Arbete 
Barnomsorg 
Sjukdom 
Pengar 

Barnomsorg 
Pengar 
Softgrupp 
Skilsmässa 

I.I () 
0.54 
0.67 
0.61 
1.05 

-0.30 
-0. 10 
0.97 
0.86 

04 
15 
06 
()() 

04 

04 
()() 

00 
()() 

c 
C (+D) 
C (+A} 
c 
c 
A 
A 
c 
c 

Om vi med utgångspunkt i tabellen ovan skulle generalisera över 
sam tl iga ämnen i hela studien, sku lle vi -få en "orättvis" bild, eftersom 
vi i tabellen återfinner möte 106 med fem ämnen i interaktionsfä ltcn 
B, D och D (+B). Detta samtal är exceptione llt vad gäller interakt io
nen och saknar motstycke i det övriga materialet. Proccntuel It är san
nolikt interaktionsfä lt A och C vanliga re i materia let i s in helhet än 
vad tabellen ger vid handen. 

Några av ämnessekvenserna i tabell 24 ligger som synes på gränsen 
me llan inte raktionstyperna. Då har jag noterat inom parentes en 
alternati v kategorisering, detta fö r att göra någon råttvisa åt den 
variation som mina analyser (delvis redovisade tidiga re i av
handli ngen) avs löjat om va ria tionen inom de aktuell a ämnes
sekvensema. 

I defi nitionen av de fy ra interaktionsfälten har jag så ledes använt 
o lika IR-mät t. I lypotcscn är nu att dessa fä lt karaktä ristiskt härbär
gerar o lika perspektivtyper (konvergens, divergens. dominans, di sso
nans). För att pröva denna hypotes skulle vi behöva ett sätt att fas t
ställa perspektivtypen på oberoende grunder. Graumann ( 1990) har 
lanserat en sådan analys. I det fö ljande skall jag presentera grunddra
gen av hans modell och ti ll ämpa den på några sekvenser ur mitt mate
rial. Därefter ska ll jag återvända til l de 32 ämnessekvenserna i tabe ll 
24. 

7.9 Ett a na lyssc hema för perspek tiv i d ia logen 

Nedan kommer jag att med utgångspunkt från Graumann ( 1990) 
introducera en analysmodell i syfte au empiriskt kunna identifiera 
relationer mellan de perspektiv som är manifesterade i diskursen. 
Mitt intresse här är att undersöka hur parterna perspektive rar o lika 
ämnen i samtalet i termer av: 

( i) "frågor" (främst begäran om specifik information men även 
'öppna' begärande initiativ) 
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(ii ) acceptan s (av innehållet i en tur e ller i ett argu ment) 

(iii) avvisande (av innehållet i en tu r e ller i ett argument) 

(iv ) ja/ men r e plik (=delvis acceptans/avvisande av innehållet i en 
tur eller i ett argument) (modi fierat efte r Graumann, 1990: I 15) 

Fö r e n me r de taljerad analys av dialogens dynam ik och 
pe rspektivering kommer vi att foga till ytterl igare tre kategoripar, 
som dels kan fungera som komplement ti ll kategorierna ovan, dels 
precisera dem i termer av vi lken ståndpunkt, inställning osv parterna 
intar visavi del ämne man talar om. 

(v) posit iv/n egati v (utvärdering av ståndpunkt , instä llning visavi 
det ämne man talar om) 

(vi) identifie r ad med kontra dista nsera d från (ståndpunkt, in 
ställning visavi det ämne man talar om) 

(vii) e mfas kontra ick e -e mfa s (av innehå lle t i en tur e lle r i eu 
argument) (Graumann, 1990: 11 6) 

Analysschemat ovan tjänar främst syflc t att va ra väg ledande, en 
guide, för hur jag ut fo rskar det ömses idiga justcrandet av au sätta 
och ta perspektiv i ett samta l. Med utgångspunkt från en fö renklad 
version av Graumanns modell kommer jag emellertid senare i detta 
kapitel a tt i kvanti tativ mening undersöka hur e tl amal ämnes
sekvenser perspektiveras i diskursen. 

7.9.I Ämnet bostad - kliemens ämne? 

I figur 7 för samtal 209 (kap Yl s I 36) ser vi att IR-d iffe rensen för 
ämnet bostad är 0.62, vilket ligger påtagligt unde r den genomsnittliga 
dominansnivån för he la samtale t, som är 1.04. Vi kan börja med att 
ställa frågorna om det är sociala rbetaren och klienten samfä ll t i 
dialogen som bidrar till att interakti onen blir relativt jämlik när man 
Lalar om de tta ämne. Elle r beror det på au klienten just här tar för 
sig me r av talrummet? En utforskning av hur ämnet inte raktivt 
behandlas i termer av perspektivitet i sekvensen skal l ge oss sva ret. 
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Ämnet bostad påbörjas i följande sekvens: 

Ur samtal 209: 43-50 

43 <> S: å a11 du kan ta emm den Mir hjälpen 
b K: ja 

S: för att de ska gå så bra 
b K: rn 

S: som möjligt för dej i lägenheten och att målet ä ju de här me att du 

b K: 
ska ta över den här lägenheten 
m 

S: själv ju å ta eget ansvar för den du har hunnit bo där va ä de två 
veckor va +drygt eller 

44 <I\ K: +jua de ä slutet på förra månaden 
45 <> S: jaa hur känns de 
46 < K: ja de ä kllut de ä lite ovant 
47 <> S: 111111 vaja ha förstått så har du inte köpt mer än en säng va 
48 <I\ K: nä säng å så har ja ett skåp åja siingkläder 
49 < S: 111 m de ii inte mycke= 
50 < K: =nä de 1i de inte 

Av dessa åtta inledande repliker i ämnet "bostad" är den interaktiva 
dominansen från socia larbetaren påtaglig. Av fyra repliker tar social
arbetaren tre begärande in itiativ (frågor) varav två (43,47) har fokus 
på något specifikt, medan eu är mer öppet (45). Detta underlättar för 
oss au "ringa in" vilka aspekter hos ämnet bostad hon är inriktad på 
och från vilken utgångspunkt hon "ser" på det ämne hon själv har 
introducerat. Dessa begärande initiativ inom ämnet bostad "skvallrar" 
samtliga om all den sak man talar om ses ur ett slags åtgärds
perspektiv, som är betecknande för socialtjänsten. lnitimiven följer en 
ordning som inte sällan återfinns i socialarbetarsamtal; först en fråga 
(eller flera) som är relaterad till åtgärden, därefter något av en typisk 
socialtjänstfråga om "hur det känns" och sedan en fråga vad klienten 
"själv har gjort". 

Klientens kommunikativa bidrag i sekvensen ovan är i två fa ll av 
fyra minimalt adekvata responser och två responser som är 
ex pandcrade, vi lket sammantaget med socia I arbetarens in it iati v 
resullerar i en interaktivt "ojämlik" sekvens. Klien tens respons i det 
adekvat minimala bidraget i 46 innebär acceptans, och i replik 50 har 
vi en ton av erkännande i acceptansen, eftersom K här tillstår att det 
inte är "mycke" möbler han har köpt. Klientens respons i 44 är också 
en acceptans som svar på en responsstyming. Replik 48 är en respons 
av medgivande (på ett initiativ från socialarbetaren som har ett inslag 
av fö rebråelse) som expanderas av klienten med ell tillägg om "skåp" 
och "sängkläder". Interaktionen ovan känns igen som asymmetrisk 
och kooperativ och den karaktäriseras av komplementaritet och delat 
ansvar genom att klienten tar motpartens perspektiv i en interaktion 
som från hans utgångspunkt främst är koncentrerad på den andre. 
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Fortsättningen på ämnet "bostad" ser ur så här: 

Ur samtal 209: SJ-61 

51 </\ 
b 

52 </\ 

53 < 
54 < 

X 

55 =/\ 
56 </\ 

57 < 
58 </\ 

X 

59 </\ 
b 

60 < 
61 </\ 

S: rn hoppas att den här rekvisitionen kommer frnrn ida så att 
K: ja 
S: du kan åka å handla 
K: ja sku lie åka som sagt var prata rne någon på borgen då idag så att ja 

kan få nån hjälp me å bära 
S: jahaja 
K: ja 
S: m m +för den här 
K: +ja måste hyra bil vet du 
S: ja å de kanske du kan göra därute på obs så alt du får de hemkört att 

de ingår +då i den här 
K: +nä de har dom inte 
S: de har dom inte hemkörning de tror ja nästan +att dom har 
K: +n~i nää 
S: men de kan du kolla 
K: ja frågade de i går nä i måndas när ja prata mc grabbarna på borgen 
S: rnhm 
K: dom sa at de inte fanns( ... ) 
S: nähä 
K: de ä ingen mav dom där som har hemkörning bara att man kan låna 

låna bil 

När parterna fortsätter inom ämnet "bostad" med alt behandla frågan 
om möbelinköp och möbeltransport finner vi atc det interaktiva styr
keförhållandet planas ut och replikväxlingen ovan (replikerna 51-61) 
blir i det närmaste interaktivt jämlikt. Samtalssekvensen är utpräglat 
kooperativ och man bekräftar väsentligen varandras kommunikativa 
bidrag. 

Av de sex replikerna hos klienten ä r 52 och replikerna 54,55 i 
fö rening s k ja/men responser med expanderade förklaringar av 
varför han inte utan vidare kan åka och handla. Dessutom finner vi 
hos klienten tre repliker (57, 59 och 61) av avvisande varav de två 
sistnämnda förklarar varför inte "hem körning" ingår i köpet. Hos 
socialarbetaren finner vi tre replike r (53, 56 och 60) av acceptans där 
replik 56 också innehåller ett förslag. Vidare har hon i 58 en ja/men 
respons med uppmaning och slutligen i 51 en replik av emfatisk 
karaktär med förslag. 

Dessa karaktäristika hos replikerna säger oss att klienten här, i 
förhå llande till föregående sekvens och i förhållandet till hela sam
talet, tar för sig långt mer av talrummet. Klienten är mer aktiv och 
engagerad i ämnet bostad än i andra ämnen som avhandlas i samtalet. 
Socialarbetaren är också engagerad och delaktig i dialogen, men inte
raktivt avsevärt mer tillbakahållen än i övriga ämnen. 

Innehållsligt får vi här en rörelse inom ämnet bostad som går från 
boende som sådant till spörsmål som rör praktiska ting. Det är fråga 
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om inköp av möbler, alt hyra bil, att frakta hem möbler, att prata 
med grabbarna osv som klienten verkar vara vä l förtrogen med , 
något som understryker au det är hans syn på saken man arbetar med 
i sekvensen. Re plikskifte t har en påfallande prägel , av "vordagslivs
perspekliv". 

När socialarbetaren uttalar sig om möbelköp och hemkörning ske r 
della i 1enner av "jag hoppas" respektive "jag tror". "Ofta är det så i 
en kommunikarionssi tu ation att man både ger och efterfrågar 
information. Med dylika uttryck som 'jag tror', 'jag antar', osv kan 
man modifiera samtalet och få sagt ( ... ) att jag är lite osäker( ... ) jag 
både informerar och frågar" . (Rommetveit, 1972:95 min övers/EF). 
I rep likerna 5 1 och 58 finner vi just det som Rommetvei t skriver; 
"jag är lite osäker" , "jag både informerar och fråga r". I rep li k 56 
modifierar soc ialarbe taren sin uppfattning om "hemkörning" med 
hjälp av uttrycke t "kanske". Sammantaget kan vi säga au hon 
beträffande om ämnesaspekten möbelinköp ger uttryck för en stil i 
kommunik ationen som (trots förslag och uppmaningar) utmärks av 
osäkerhet och fö rsiktighet, vilket tillåter klien ten att till övervägande 
del sätta si tt "vardagslivsperspektiv". De tta pe rspektiv accepteras 
socialarbetaren. 

Fortsättning på ämnet "bostad": 

Ur samta l 209: 62-76 

62 .. > 

63 <./\ 
b 

X 

64 => 
65 < 
66 <> 
67 < 
68 <./\ 

69 < 
70 < 
71 <./\ 

X 

72 <> 
b 

73 < 
74 <> 

S: mm I I men du har vistats i din lägenhet nu är va va hela 11den sen du 
nyttade dit 

K: ja s:'I gou som 
S: mm 
K: å så har ja län känna grannarna å så vidare 
S: de har du +hunni1.. 
K: +bjudi1 på kaffe 
S: men de har du hunnit å göm 
K: ja för fan 
S: i samma rrappuppgång= I FRÅGETON I 
K: =ja oja 
S: du kommer ihilg vi mötte vi träffade ju grannarna diir nere niir vi va 

där ju dom som hade +hunden 
K: +ja dom me hunden 
S: ja 
K: ja nja dom har ja bara vari1 in å hälsat på 
S: +de har du gjon 
K: +li1e bara ja har gå11 omkring å ringt på ~ presen1erat mej= 
S: =ja ja 
K: ja 
S: sen har du en granne ovanpå där va 
K: ja 
S: men de va ocks3 nfo ensamstående eller 
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75 </\ K: ja de va en dam 1 fönioårsåldem . om 
b S: jaha 

K: som har en son på sjuuon 
x S jaah åsen va de= 

76 :/\ K: =hon åja vi brukar umgås lnc 
b S: rn m 
? K: ( ... ) 

I replik 62 sätter socia larbetaren punkt för ämnesaspekten "möbelin
köp" via en icke-lokal anknytning, som går tillbaka till replik 43 som 
har fokus på själva boendet i lägenhe ten. Klienten accepterar frågan i 
63 och expanderar sitt svar och talar om att han lärt känna grannarna 
och bjudit på kaffe. 

Av de 15 avs lutande re plike rna i boendesekvensen uppehålle r sig 
parterna vid en aspekt av ämne t "bostad" som rör klientens kontakte r 
och grann a r i anslutning till "försöks lägenheten". Jämfört med 
föregående ämnesaspekt (möbelaspekten), finner vi här inte raktivt 
scll en mycket ojäm lik repli kväx li ng. Inte raktionen har hä r 
karaktären av ett påfallande kohe rent kommunikativt utbyte med 
många turer som är affirn1ativ1 länkade, en dialog som utmärks av 
samarbete, trots påfallande stor interakt iv asymmetri (IR-differens 
c:a 1.40). 

Även om klienten ha r den innehål lsligt tyngsta repliken (63) 
dominerar socialarbeta ren med fem sta rka initiativ som begär 
specifik information (62,64,66,72 och 74) med foku s på den 
psykosociala närmiljön klienten vistas i. Detta indike rar all hon 
inriktar sitt frågande mot en företeelse, som är problematisk för 
klienten, nämligen det förhå llandet att han vid återfall isolerar sig. Vi 
får ett samta l med inriktning på en slags kartläggning av kl ientens 
nyetablerade "sociala nätverk", något som klienten möter med många 
accepterande svar (63,65 .67,69,73,75.) 

Vi har också en typ av ja/men respons i replik 7 1 från klienten, 
som i a llt väsentligt svarar upp mot de fö rväntningar som under
förstås i de många riktade initi ativen från socia larbeta ren. Sekvensen 
avslutas med en själv-anknytning från klienten, som (trots ojämli k
heten) få r ses som e tt re lativt kra ftigt bidrag i replikskiftet. Samman
taget finne r vi bland klientens åtta replike r sex bidrag som ger 
accepterande svar, vilket lägger i dagen en dialog som utmärks av 
hur två "röster" supplerar varandras kommunikativa bidrag; en 
"röst" begär spec ifik infonnation om kontaktnät, den andra "rösten" 
svarar beredvilligt upp mot detta krav. Den första "rösten" ser på 
klientens "kontaktnät" ur ett socia lt nätverksperspektiv, som klienten 
å si n sida vä lvilligt accpterar, efte rsom han kan - utan a llt fö r stora 
ansträngningar - förena ett slags profess ionellt närverksperspektiv 
med sill vardagslivsperspektiv på fråga n om kontakter med 
grannarna. I den meningen sä11e r en part (soc ialarbetaren) ett 
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perspektiv som den andre parten (klienten) utan invändningar tar. 
vi lket också av . peglas i en dialogform som fran klientens 
utgångspunkt i all t väsentligt är koncentrerad på den andre. 

Sammanfattningsvis kan vi säga om ämnet bostad i möte 209 a ll de 
perspektiv som dominerar de olika ämnesaspektema samvarierar med 
deltagar-strukturen. Vi finner hos ämnesaspekter med en stor IR
differens, (i) själva boendet och (ii) kontaktnät, att det är den 
professionel la aktören som sätter s ina perspektiv. I det fö rsta fa llet är 
det ett åt f{ärdsperspektiv och i det andra ell nät verk.~perspektiv. 
Genom den asymmetri ska in teraktionen (stor IR-diffe rens) åläggs 
kli enten att ta detta perspekti v. Perspektiveringens asymmetri kan 
sägas skärpa ojämlikheten i samtalet ännu mer. 

Jag skrev i inledningen till detta kapitel att perspektiv är mångsi
digt relaterade till ämnen, vilket illustreras av att vi kan se ett och 
samma ämne från o lika utgångspunkter. Vårt ämne bostad perspek
tiveras också från ett vardagsliv.\perspektiv, vi lket är fa llet när 
parterna förhand lar om ämnesaspekten möbelinköp; en aspekt där 
klienten förfogar lika mycket av tal ru mmet in terak tivt som 
socialarbetaren. Under detta symmetriska replikskifte för kl ienten sin 
talan och hävdar sin mening relativt bestämt och eftertryckligt, vilket 
också visa r sig i att soc ialarbetaren har många kommunikativa 
bidrag, som rör atceptans av innehållet i klientens repliker. Detta i 
fören ing med en jämlik dialog borgar för att klienten får utrymme 
att föra fram sin syn på ämnet. 

7.9.2 Ämnet återfall - eu problematiskt ämne 

Ur samta l 209: 209-235 

209 <> S: ja skriver s;'\ hiir vid evenwella återfall i missbruk de låter så 
högtravande kontaktar gustav borgen ja skriver nu du viinder dej 
liven till maria I I va ä om du får önska dej gustav eller om du 
fanriscrnr li te va om de hä~ skulle hiinda nu ii de tris1 ;'\ sitta å 
speku lera i de hiir visserligen men OM lie skulle va så att du fick ett 

b K: 
S: 

210 K: 
211 =/\ S: 
212 < K: 
213 </\ S: 
214 </\ K: 

S: 
K: 

;'\rerfall 
m 
va ii Drrr önskemill hur Vi skulle agera hur JA skulle agera;'\ hur 
VIA å borgen 
sku lie agera 
ISUCKI ( .. . )//ja vet inte( ... ) I VISKAR I 
va va ja har i bakhuvudet nu de ä hur de har varit förut 
m ja förstår 
om au du drar dej undan all du inte tar ko kontakt 
niijo ja ii ju s;'\n diir att nä ja har drucki så 
m 
~il drar ja mcj undan 
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215 <> S: de ä de ä utifrå.n den situationen som ja tänker nu hur de ha varit förr 

b 

b 

b 

? 
216 => 
217 
218 => 

219 -
220 => 
221 :A 
222 < 

X 
223 =/\ 
224 < 
225 <> 

226 -
227 => 

b 

b 

b 

228 </\ 
b 

229 </\ 
230 </\ 

b 

b 

231 <> 

232 </\ 
233 </\ 
234 < 
235 <> 

</\ 

b 

166 

när du når du får återfall du i\olcrar dej 
K: m 
S: du tar ingen konwkt 
K: nä 
S: hu va ä din önskan om vi ska göra 
K: m 
S: då 
K: ( ... ) / / IVISKARJ 
S: har du ingen ide 
K: nä 
S: men om du försöker sätta dej in i den här situationen då å så finns 

borgen åja finns va va skulle du vilja då att vi gör 
K: ja de vet ja inte va ni kan göra 
S: nä men va ä din önskan om du får fantisera då= 
K: =tja de ä en jävla svår fråga 
S: mm 
K: tycker ja= 
S: =de ä de kanske 
K: ja de ä de 
S: om du får möjlighel å önska nu å fantisera l11e gustav va tyck de kön 

de känns 
S: viktigt an du tänker på att du ger du försökte ge mej lite idcer i alla 

fall/ I 
S: för de ä en sån central punkt// 
K: de ä ju såna här saker som ä ( ... ) 
S. va som ha hänt på borgen de ä JU då att personalen har gått å dej 
K: m 
S: de ha van såna perioder åja har kommit in lite oftare också// 
K: m 
S: de ä va som hänt förut 
K: ja 
S: om du tänker lite granna utifrån de då 
K: va ja har tänkt på hela tiden de ä ju au ja ska lägga av alltså 
S: m 
K: därför haja aldrig reflekterat på dom här frågorna 
S: men DE A JU faktiskt en verkhghet för dej gustav 
K: ja visst ä de de 
S: m 
K: de vet ja väl 
S: m 
K: de ä därför ja vet ju inte va ni skulle kunna göra 
S: nä men ja säj ja ja säjer du får önska dej gustav 
K: iSUCKl 
S: +du fär önska dej nu har du din möjlighet 
K: +ja vet ince ( ... )önska som ( ... ) inte ä genomförbart 
S: nä men sen så kan vi se om de ä +genomförban 
K: +nä de ä omöjligt 
S: nä ja tycker inte att de ä omöjligt säj vad som helst 
S: som du skulle vilja att vi gjorde 
K: ( ... )ja skulle det hända så ä de väl enda chansen att ni 
K: tar mej till kliniken då 
S: m 
K: ja kan inte se nåt annat svar 



Hela ämnet "ålerfall" består av I 05 repliker och vi har ovan redovi. at 
ungefär en l]ärdedel. Illustrationen är något orättvis med avseende på 
dominansförhållandet mellan parterna; i ämnet som helhet är IR
differcns 1.14 och i sekvensen ovan är den något mindre än 1.40. 
Klienten är här ovanligt interaktivt tillbakadragen, vilket framgår av 
kodningen ovan. Klientens fåordighet och kraftlösa initiativtagande 
kan nog tolkas som en uttryck för au ämnet innehållsligt är pinsamt 
och ångestväckande, vilket aktua li serar en defensiv hållning hos 
honom, en slags "stil " som försätter soc ialarbetaren i en svå rbemäst
rad kornmunikaliv situation. Hon tvingas svara med många begärande 
och påträngande initiativ, vilket sammantaget resulterar i en 
synnerligen ojämlik och "skruvad" dialog. 

I sekvensen ovan har socia larbetaren· 15 turer varav sju (209, 2 15, 
2 16, ? 18, ?.20, 225 och 2:1 1) med hegäran om specifik information 
som rör vad klienten önskar eller skul le vilja att "socialen" bistår 
honom med vid ett eventuellt återfall i missbruk. Till deua skall fogas 
två ytterligare initiativ (227, 235) som också är begärande, med 
inriklning på samma spörsmål, men av öppnare karaktär. Replik 233 
är ett hävdande inom samma ämnesaspekt. I replikerna 211," hur de 
har varit förut" 213. "du drar dej undan" och 229, "DE Ä JU 
faktiskt en verkl ighet för dej" gör socialarbetaren hc.\knvningar 
av hur IUgel har varit för kliemen vid tidigare återfall i missbruk. 
Innehållet i dessa repliker tjänar alla det syftet att vara argument, skäl 
osv för att motivera klienten att ge uppslag och hjälpa till med att 
förebygga återfall i missbruk. 

Fokus på klientens "önskan" i sekvensen är att betrakta som en 
aspekt, en rörelse hos ämnet återfall. som socialarbetaren tydligen 
finner angeläget alt bearbeta. Genom an rikta initialiven mot au 
klienten !>jälv skall bidra med tips om hur "socialen" skall hjälpa 
honom att förebygga återfall, får vi en interaktion som indirekr är 
åtgärdsrelaterad; uppgifter från klienten ska ll vägleda åtgärderna, 
hjälpen och bis1ånclet som "socialen" skall vidtaga. I den meningen 
speglar sekvensen ovan. delvis, vad som normalt gäller för 
institutionaliserade samtal och deras av den professionelle parten 
bestämda perspektiv. Den professionelles uppgift består ju allmänt 
sen i au (1) ta fram information om "saken" via klienten (ii) analysera 
(utröna, pröva, avgö ra) (iii) föreslå insatser och åtgärder inom 
ramen för institutionen (iv) rapportera Ufr Agar, 1985, Linell, 
1990). I vårt exempel strandar socialarbetaren i sina ansatser att bistå 
klienten nästan på punkt (i), och den åtgärd som till sist "krystas" 
fram ur samtalet handlar om något i sammanhanget så trivialt som 
"ni få r väl ta mej till kliniken då" (235). En färutsät111ing för 
samtalet - punkt (i ) ovan - anger riktningen för det fortsatta 
förloppet inom sekvensen. som därigenom pekar ut vilket syfte den 
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dominerande parten har för samtalet; syflet all via punkt (i) och (ii) 
komma fram till (i ii) "åtgärder och insatser". 

Slutsatsen för vår del blir att socialarbetaren "ser" ämnet återfall 
ur ett åtgärdsperspektiV' som genom att ha fokus pA klientens "inre 
verklighet" (önskningar, tankar, fantasier och vilja) kopierar eu slags 
terapeutiskt stilgrepp, ett projekt som likväl havererar genom att den 
stora andelen begärande initiativ i sekvensen inte genererar 
substantiella responser från klienten. 

r sekvensen ovan som interaktivt domineras kraftigt av 
socialarbetaren framstår klienten som fåordig, tillbakadragen och 
påfallande pass iv. Betyder då detta förhållningssätt att han tar över 
e ller accepterar det profess ionella perspektiv som socialarbetaren 
försöker sätta i samtalet? Eller är det så att hans fåordiga håll ning 
egentligen är ett uttryck för passivt motstånd, en motkraft? I så fall 
undermineras dominansen från socialarbetaren och hennes utsagor 
få r karaktär av "tomt tal", som klienten visserligen är pressad av men 
som ändå inte blir till något som i allvarlig mening kan behärska 
honom. Vi skall lite närmare undersöka de repliker hos klienten som 
fö ljer på socialarbetarens begärande initiativ , i syfte att besvara 
frågan om perspektivet. 

I de turer klienten accepterar innehå llet e lle r argumenten hos 
socialarbeLaren finner vi au detta sker när socialarbetaren beskriver 
hur läget har sett ut när han återfallit i missbruk (2 11 ) e ller när han 
"dragit sig undan" (214); beskrivningar som han förs tår och medger. 
I replik 235 gör han ett villkorligt accepterande genom all gå med på 
att bli tagen til l kliniken. Dessa acceptanser av innehållet i replikerna 
från socialarbetaren är främst att betrakta som hel.. iftclser av de 
beskrivningar som den senare gör i syfte att få klienten att inse och 
erkänna att det är motiverat att han hjälper "socialen" med att komma 
med något förs lag. 

Inom ramen för sina 13 repliker i sekvensen avvisar klienten sex 
initiativ varav fem repliker (2 17, 2 19, 22 1, 232, 234) har fokus på 
hans önskninga r, fantasier och vilja. I en av dessa repliker (221) sker 
detta relativt kraftfullt via en icke-fokal anknytning. Replik 224 är 
också att betrakta som ett avvisande, men indirekr via replik 221. I 
replik 228 avger klienten ett lite längre avvisande svar om att "lägger 
av" och dä rfö r ha j a a ld ri g re fl ekte r a t p!i do m här 
frågorna." Till det sagda ska ll fogas tre repliker (2 10, 226, 230) 
som är av ja/men-respons karaktär. 

Jag skrev att socialarbetaren försöker ge "röst" åt ett professionellt 
perspektiv genom att söka åtgärdsrelcvant information från klienten. 
Vi har sett att klienten i tre repliker accep terar innehållet och 
argumenten hos dessa turer, men frågan återstår om detta är ett 
uttryck för alt han därigenom "tar över" socia larbetarens perspektiv? 
Vi har ju också funnit att han svarar med sju, visserligen fåordiga (ett 
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indirekt), avvisanden och 1re repliker med undvikande ja/men svar. 
Dessa avvisande och undvikande svar är här att betrakta som icke
erkännande av initiativ som begär infonnation om vad klienten "vill 
och önskar", därav dessa många omtagningar och själv-anknytningar 
som rör amma spörsmål. 

Vi kanske får räkna med ett perspektivtagande från klientens sida 
som är av tvåsidig natur, dvs att han ser på en sida hos ämnet återfall 
med soc ialarbetarens "ögon", medan andra sidor inte erkänns. När 
han medger sakbeskrivningar av "missbruks-läget" och även i s lut 
repliken går med på "kliniken då" , är detta i så fall att ta över den 
andres perspektiv på ämnet återfall? Vad betyder klientens många av
visanden i sekvensen? Innebär dessa en slags refusering av det per
spektiv socialarbetaren ger röst åt i d·iskursen, genom att klienten 
besvarar socia larbetarens många begärande initiativ med "passivt 
motstånd"? Dessa - låt oss säga - "störningar" i dialogen lägger i da
gen att klienten uppenbarligen inte erkänner soc ialarbetarens (alltför 
påträngande) kommunikativa anspråk och i stället provocerar henne 
genom sin passivitet och fåordighet. Vi få r en di alog där socialarbeta
re n försöker ge röst åt ett perspektiv som klienten tar över när frå
gan rör det som redan är bekant och som han i andra delar på sitt 
tillbakadragna sätt är i opposition mol. Frågan om perspektiv i sek
vensen är för klientens del av motstridigt slag. 

Av socialarbetarens 15 turer är 40% oblika, vilket manifeste rar 
anknytningsformer som "utgör symtom på att någon störning 
(bri stande uppmärksamhet. missuppfattning, missförstånd, ovi lja att 
svara) uppkommit. Oblikhet är alllså en form av bristande koherens". 
(Linel l & Gustavsson, 1987:20 I). Vi får en slags ond cirkel i 
diskursen som stegrar asymmetrin och oblikheten och som genereras 
ur klientens fåo rdighct (tystnad) inför ett laddat ämne i kornbinaLion 
med socialarbelarens enträgna ambition att få grepp om detta ämne. 
Denna form av kommunikation innebär en slags vanmakt för båda 
parter. Vi kan här tala om perspektiv dissonans. I sina många på
trängande initiativ demonstrerar socialarbetaren sitt överläge alltför 
naket, vilket skapar en motkraft hos klienten. Au vara tillbakadragen, 
fåordig och initiativsvag är ett uttryck för denna motkraft, , om - när 
den inte erkänns av socialarbetaren - i nästa steg kommer att trissa 
upp oblikhetcn och asymmetrin i dialogen. 

169 



7.9.3 Sekvens ur ämne! bostad 

Ur samtal 106: 102-123 

I 02 <./\ S: okej då ä de klån om bostad 
b K: m 

S: å de vet du också för att få bidrag till hyran måste du komma in med 
S: eu godkänt andrahandskontrakt 

103 <./\ K: men de har ja inte de ä de ja sagt hela tiden ITRRITERATJ ja har inte 
K: inte få!! tag på de va 

x S: nä men de ha du= 
I 04 =/\ K : =va fan ska jag göra ja måste ju ha nånstans å bo va 
105 <=/\ S: m men då får du ordna fram DE om du ska ha bidrag härifrån till 
I 06 <./\ K: m men sen nu ä de så här nu fick ja ut två och ett från 

försäkringskas-
K: san i fredags å då har ja betalt hyran å dä därute 

I 07 <./\ S: jaha då har du valt att betala hyran å så 
I 08 <> K: ja va fan ska ja göra då va ja kan väl för fän inte bo på gatan om ja 

K: ja får ett jobb eller hur 
(3s) S: !PAUS) 

I 09 =/\ K: de vet du ju själv 
110 -> S: vaädcja vet själv 
111 <./\ K: ja om du inte har nånstans åbo hur skall du kunna jobba 
11 2 "J\ S: de här ä nånting som ja hör väldigt ofta dom hlir cirkelresonomangen 
113 < K: de här ä ingen cirkelresonomang 
114 < S: jo de tycker ja att de ä 
115 < K: tyckerintejafaktiskt 
116 .. /\ S: men om du söker om du söker bidrag till hyran de va de handla om 

b K: ja 
S: så måste du ha ett godkänt andrahand~kontrakt 

x K: ja men de +får ja ju 
S: +också en sån här grundläggande sak 

I 17 <./\ K: de får ja ju inte +här 
b S: +nä 

K: va som de vet ju inte va he1ere de vet ju inte//hä dom vet ju inte 
K: eh fastighetsägaren !SKRATII att ja hyr härförstMdu 

11 8 <./\ S: äm men så länge så änge om du de handlar f onfarande om de bidrag 
de 

119 -> 
120 < 
121 -
122 =/\ 

X 
123 :> 

S: gäller 
K: mm till bostads 
S: jajustde 
K: jaja vet= 
S: =eller att vi ska 1a hänsyn till an du har nära bostadskostnadcr 
K: men ja har ju= 
S: =men va ja låter trött på rösten 

I replik I 02 Lar socialarbetaren en hävdande initia1iv som förefaller 
syfta till att avsluta ämnet "bostad", men e lt tillägg görs som rör 
vil lkoren för bidrag ti ll hyran. Deua innebär au "för a tt få bidrag 
till hyran måste du (klienten) komma in mc ett godkänt 
a ndrahandskontrakt" . Interaktivt är sekvensen ovan relativt 
jämlik . IR-diffe rensen 0.37 ligger något under den för hela mötet 
genomsnittliga dominansnivån (0.60). Vad jag vidare kan notera är 
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au det finns en hög andel oblika repliker (23%), vilke1 s~iger oss att 
samtal. sekvensen interaktivt knappast är väl sammanhållen , utan den 
brister i koherens och speglar en repl ikväx ling med många s törande 
inslag. Dc1 främsta skälet till deua beror på att pancma i sam1alct är 
i konflikt med varandra, rörande synen på bidrag till hyra, som i 
sekvensen är att betrakta som en aspekt hos ämnet "bostad". Denna 
konflikt fokuseras främst på frågan om "andrahandskontrak tet", där 
parterna argumenterar från helt divergerande ståndpunkter. 

Genom att uppmärksamma hur parterna behandlar varandras 
repliker, finner jag att hos c:a 2/3 av det totala antalet turer avvisar 
man varandras argument. Hos klienten sker detta i replikerna 103, 
104 och 106 och i samtliga turer invänder klienten mot kravet om 
"andrahandskontrakt" som socialarbetaren stä ller. I replik 104 sker 
detta med all "köra över" försök ti ll replik från henne. I turerna 108, 
I 11 och 11 7 fort sätter klienten att - med olika argument - avvisa 
kravet som socialarbetaren ställer och i replik 109 har vi ett indirekt 
avv isande via egen-anknytning. Socialarbeta ren å sin sida avv isar 
argumenten i klientens rep liker i 105, 107, 1 12 och 118 genom att 
envist hålla fast vid det krav som "socialen" ställer fö r bidrag till 
hyran. J replik 105 sker detta med en stark egen-anknytning, vilket 
antyder något om den ömses idiga ignoransen i dialogf ragmentcl. I 
replik 11 2 har vi en icke-fokal anknytning, som följs av tre avv isande 
turer 11 3. 114 och l 15. Dessa repliker rör frågan om "cirke l
resonemang'', vilket ju ligger vid sidan av den ämnesaspekt som är i 
fokus fö r konflikten, dvs "andrahandskontraktet". 

I slutet på sekvensen, replikerna 121 , 122 (x -tur) och 123 lägger vi 
märke till hur . ocialarbetaren success ivt tar över tal rummet inter
ak tivt. Delta sker genom att hon via en själv-ankn ytning i 122 un
derkänner klientens minimala respons i 12 1. I 123 frambringar hon 
på nytt en icke-fokal rcsponsiv länkning (här till sin egen 'röst'), som 
också dessförinnan "kör över" klientens rep likförsök. Sammantaget 
innebär detta att denne pressas ti llbaka temporärt med interakti va me
del. Den icke- fokala länkningen i replik 123 komme r a11 bilda 
upptakten till att konflikten me llan parterna eskalerar. 

Jag skrev på sidan 155 att vad en talare än för fram som sin syn på 
ämnet i en diskurs, så erbjuder han el! potentiellt perspek1i v; ett per
spektiv som den andre mås1e igenkänna som en potentiell syn på 
saken, även om han/hon avvisar eller försöker avvisa det. I sekvensen 
ovan kan man tala i termer av potentiella perspektiv , dvs parte rna 
strider om vilken utgångspunkt som ska ll gäll a i disku rsen och man 
ger via det sagda röst åt dels ell myndif?hetsperspektiv, dels et t 
vardaKslivsperspektiv. Dessa rivali serande perspek1iv illus1rerar 
fenomem perspektiv-diver~ens (s 154) Genom alf partema "ser" på 
ämnet från olika utgångspunkter och försöker från va r. in posi1ion 
med kraf1 särta sitt eget perspektiv framträder en dynamisk aspekt i 
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lalandeL, som jusL rör frågan om vems perspekLiv som s kall 
konfigurera det ämne man talar om. I den meningen är en dialog av 
detta slag dubbelt "monologisk" till sin karaktär, eftersom ingen av 
parterna visar någon beredskap att ta den andres perspektiv. "The 
struggle of oppositions is se lf-cemred with the self aiming· to 
dominate the dialogical context". (Markova 1990: 19). Men detta 
betyder inte att parterna helt misslyckas med att koordinera sina 
dialogbidrag. Dialogens reciprocitet borgar fö r att parterna kan tala 
om samma sak, trots att "saken" ger upphov till kraftiga menings
motsäuningar. Om så inte vore fallet skulle dialogen kollapsa och 
parterna skulle bryta upp från samtalet, kanske i vredesmod och 
osämja. Detta sker emellertid inte, men från replik 123 och fram till 
129 fördjupas konflikten ännu me r, v ilket lede r till att 
soc ialarbetaren försöker att abrupt avbryta tvisten om 
andrahandskontraktet. DispyLen fortsätter trots detta ytterli gare ett 
tiotal replike r, fö r att sedan successivt övergå i ämnet arbete. (jfr 
7.7.3) 

7.10 Interaktionsfält och perspektivitet i 32 ämnes
sekvenser 

Vi återgår till de 32 ämnessekvensema som karaktäriserades i inte
raktionsstrategier i tabell 23. För att fä grepp om hur parterna vink
lar (perspektiverar) dessa ämnen har jag identifierat förekomster hos 
samtalsdeltagarna av (i) begäran om specifik information (från 
socialarbetaren), (ii) acceptans (från klienten), (iii) avvisande och (iv) 
ja/men replik från båda parterna. Dessa kategorier är således en 
fö renkling av Graumanns modell, men de kan förhoppningsv is ligga 
1ill grund för en översiktli g kartläggning av perspektiven i de ak
tuella ämnessekvensema. 

Vi kan anta att en hög andel begäran om spec ifik information från 
socia larbetaren och en hög andel acceptanser hos klienten indikerar 
pe rspekt ivdominans (C). En hög ande l begäran om specifik 
information i kombination med många avvisanden och ja/men 
rep like r (hos båda e ller åtminstone hos klienten) indike rar divergens 
e lle r dissonans (B, D). 

Samtliga repliker i en sekvens kan emelle rtid inte fångas upp av 
dessa fyra kategorier. Hit hör: t ex frågor som inte begär specifik 
information. Vidare utgår de flesta av reparationsspelen, eftersom 
dessa i mitt material som regel inte tillför något substantie llt nytt. 
Detta gäller också för många "svaga" självanknutna repliker som 
föregås av tex replikmissfall. I en del fall finner jag repliker som är 
avvisande och samtidigt begär specfik information, bl. a. en del 
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självanknutna repliker. I dessa fall kategoriseras repliken som 
avv isande om den inte tillför ny information. 

Resu ltaten av kartläggningen framgår av tabell 24. 

Tabell 24. ln teraklionsfält och perspektivtyp. 
----------------·---------------- ..................................... ·- ............................ ···-··-----............. ---------- -----------
Möte: Ämnes- lnterak- ·s. Begär K . A vvisanden. Ja/men 

sekvens: 1ionsfålt: specilik accep1eras 
(cnl iab 23) information s K s K 

% % % % % % --------- - ............................ -.................. ----------.. ----------------------------------- ....................................... --- ....... 
209 Stödkontakt c 30 84 2 0 18 5 
209 Bostad C(+A) 47 63 0 18 6 18 
209 Kontakt B c 28 78 7 I l 20 11 
209 A1erfall D (+C) 62 70 5 20 24 10 
---------------··-·----·--··-·------·-------------------------------------------------·--------·-·-
201 Bostad c 48 72 12 12 20 16 
201 Pengar A (+C) 40 82 3 3 9 7 
201 Föreb. knark c 55 92 0 7 5 () 
201 Arbete c 57 100 () 0 0 0 
................................................... -..................... _ ------------ - -- ---------- ---.. - ---........................... ·-·· .............. -----·-.. ---
106 Droger D 50 31 33 38 () 31 
106 Bostad D (+IJ) 23 36 38 20 25 32 
106 Arbete D (+B) 32 48 40 17 12 28 
106 PengiLr B 18 39 43 21 18 27 
106 Siraff(Y~rd) D (+B) 17 36 25 14 33 29 
....................................................................................................... .......... ________ ____________ ,.. __ ,.. ____ ...... _ .. ________ 

207 Pengar c 61 71 7 7 7 14 
207 Boende c 63 78 () 9 () 11 
207 Utbildning c 73 85 0 10 () 5 
207 Arbete c 64 100 9 0 () 0 
207 Invand. fråg. c 85 92 0 0 0 8 
- -- ------.. --...... -.................................... -...... -- ...... ---- - -- --- --- ---- - ------ ---------- ----- - ----------........ -.... ----
208 Besvär c 60 83 0 () () 17 
208 Utbildning A 33 100 0 0 0 0 
208 Arbete A 30 86 () 7 0 7 
208 Pengar A 15 50 ]{) 0 5 5 
208 Privatliv A 50 78 () 0 l I () 
--- .................... ----................................. ------------------------------- -------- ----....................... -.................... -.... -.. 
107 Bostad c 63 86 0 () () 9 
107 Arbete C(+D) 36 89 0 0 9 11 
107 Barnomsorg C(+A) 23 85 () 15 0 () 

107 Sjukdom c 54 100 () () 0 () 
107 Pengar c 62 85 5 0 9 5 
........ -.............. -......... -.......... -... -...... ----.. -... -- ---- --- - ------------------ ------------ .......... ----.. -......... ---.... ---
108 Barnomsorg A 26 83 () 10 () 7 
108 Pengar A 33 100 () 0 0 0 
108 Softgrupp c 22 79 () () 0 10 
198 Skil~mässa c 60 85 () 0 () 14 
-·------------------------------------------··-·-----·--··----------·--·---.. ·----··---·---·--·---

De ande lar (procenttal) som anges i tabell 24 är beräknade i procent 
av talare ns egna repliker . Vi ser att hypoteserna i det s tora hela 
bekräftas. Ett päpekande här gä ller det förhällandet att indelni ngen i 
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in1erak1ionsfäl1 och perspekti vtyper bygger på delvis samma egen
skaper i data och au vi därför inte kan tala om en hypolesprövning i 
ortodox mening. T ex initiativ som begär information och acceptan
ser år egenskaper hos data . om ligger till grund för både indeln ing i 
interaktionsfält och perspektivtyp. Begreppsligt är dessa egenskaper 
så ledes inte oberoende av varandra , men att undersöka relation 
mellan imeraktion och perspektiv i ett samtal är snaras1 ett fö rsök att 
ytterligare och mera detaljerat underbygga dialoganalysen . 

Av I 9 C-fält (va rav tre li gger på gränsen till A och D fällen) är 
klienternas %-andel av acceptanser i 18 fall över 70% (genomsni tt 
fö r de 19 C-fälten är 85% acceptanser). Bland dessa fäll finner vi 14 
möten med hög %andel (från c:a 50% och uppåt) begäran om 
specifik information från socialabetaren. Vi kan här tala om 
perspektivdominans. Ufr excerpterna 207:91-102 s 153, 209:62-76 
s 163. 20 1: 1-30 s 95). Bland tre ämnessekvenser är soc ialarbetarens 
begäran lägre (omkring 30%), vilket innebär att dessa diskriminerar 
dåligt beträffande ämnessekvenser från A-fältet. I los A-fältet ligger 
klientens acceptanser också över 70%, och socialarbetarens begäran 
om specifik information ligger hos 5 ämnessekvense r mellan 15% 
och 33%. I en sekvens i A-fältet finner vi en avvikelse på 50%. J ett 
samtal (208) dominerar t.o.m. klienten i äm nessekvensen pengar över 
socia larbetaren beträffande begäran om specifik information. (Betr. 
perspektiv som konvergerar jfr excerptema 208: 31-43 s 152, 206: 
120-134 s 88, 212: 18-27s 145). 

I ämnesekvenserna "stödkontakt", "kontakt B" i möte 209 och 
"softgrupp" i möte 107, som alla hör till C-fä ltet, finner vi påfallande 
låga %-andelar begäran om specifik information från socialarbetaren. 
För att sk ilja dessa C-sekvenser från A-sekvenser, vilket är svårt med 
nu v:i rande fö renklade kategori seri ng, måste vi närmare granska 
karaktären av klientens acceptanser och socialarbetarens initiativ. Att 
vi får en låg andel begäran om spec ifik information beror på att 
socialarbetarens initiativ som för dialogen vidare har en hög andel 
expanderade responser och klientens acceptanser ofta är minimala. 
(Detra förk larar den re lativt stora IR-differensen i dessa ämnen). l 
dessa ämnessekvenser fär vi en pe rspek ti vdominans som baserar 
s ig på en stor andel hävdanden från socialarbetaren i föreni ng med 
minimala acceptanser från klienten. Vi har ytterligare två ämnes
sckvenser inom C-fältet som har låg andel begäran om specifik infor
mation, ämnena "arbete" och "barnomsorg" i möte I 07. Men dessa 
ämnessekvenser befinner sig på gränsen mellan tv å fält, C (+D) och C 
(+A). 

Beträffande B och D fållen finner vi all vår hypotes bekräftas, dvs 
de ämnessekvenser som kategoriserats i interaktionsfä lt D, B och D 
(+B) har alla karaktäristi ska drag som utmärker en kompetiti v 
dialog, dvs perspektiv ~om diver gerar . Vi har en påfallande låg 
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andel begäran om specifik informa1ion från socialarbc1arcn (iimnc1 
droger undaniagen . om hör 1ill D-fälcel med perl>pcl-1ivclil-~onans). Vi 
har likaså en låg andel acceptanser från J..lienten. Dåremot har vi 
höga värden be1räffancle avvisanden och ja/men repliker. 
Socialarbe1aren har i genomsnitt på fem ämnesekvenser i ~amtal 106 
36% avvisanden. (Jfr excerpt I 06: I 02-123 s 170), 106: 176-187 l> 90), 
( 106: 219-225 s 154). Klienten har också hög andel avvisanclen, men 
ännu större ande l ja/men argument, i genomsnitt på fem ämnen 29%. 

Beträffande en del problematiska ämnessekvenser som in1c enkel! 
lå1er sig kategoriseras i våra perspektivfält finner vi iimnessekvens 
å1erfall i samtal 209. Jag har hänfö11 denna sekvens till D och C 
fälten. Jag har i cxcerpt 209:209-235 s 165 analyserat c:a 1/4 av 
denna sekvens och del perspektiv parterna vinklade ämne1 återfall ur 
kan betecknas med perspektivdissonans. Sekvensen :ir in1ress;rn1 11r 
kornmunika1iv "rnak1-synpunk1", då vi har en internk1iv dominans 
från den professionella panen som "obstrueras" av klie111en via 
passivt m01s1ånd; kommunikationen visar en påtaglig störning och 
disharmoni. I ett senare skede i samma sekvens normaliseras bilden 
och vi får en dialog med väsemligen perspektivdominam. 

Vi finner också en del komplikationer i ~imnessekvensen "bos1ad" i 
20 I med relativt höga värden beLräffande avvisanden och ja/men 
argument. Uf r 201: 1-30 s 95). Beträffande ämnel.aspekten möbelköp 
Ufr 209:51-61 l> 162) har klienten också en gans~a stor andel 
avvisanden och ja/men repliker. Bakom siffrorna döljer sig alltså en 
fluktuaLion mellan olika typer av interak1ioner med skilda 
perspek1ivrcla1ioner. 

Till sisL en kommentar om subs1ansen i de olika faktiska pers
pektiven. Med kännedom om vad sekvenserna innehåller kan man 
påstå all ~ocialarbctaren väsentligen sätter ett socialcjänstperspekLiv i 
ungefär två tredjedelar av de ämnessekvenser jag undersökt. Del rör 
sig då om ämnen som väsentligen ligger inom ramen för 
"socialbyråns" legitimitet och kompetens, och de behandlas vanligtvis 
i termer av interaktionstyp (C) med perspektivdominans från den 
professionella parten. I omkring en femtedel av fallen flukwerar 
perspektiven så att ibland belyses ämnet ur klientens vardagliga syn 
på saken, ibland ur socialtjänstens perspektiv. De sex ämncssckvenser 
det är fråga om här föranleder inga omedelbara åLgärder från 
socialarbetaren. utan det rör sig om frågor och problem som 
parierna resonerar om från utgångspunkter som varierar i olika 
. ekvenscr. I tre ämnessekvenser (9%) slutligen är det ganska tydligt 
ett vardag!. livsperspektiv . om präglar diskursen. 
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KAPITEL VIII 

SOCIALT ARBETE SOM 'HÄNDELSER I 
0 

SPRAKET' 

8 . 1 Diskursiva kompro miss-lösningar i socia lt arbete 

Jag sk rev i inledningen till min studie att relationen mellan social
arbetare och klien t kan beskrivas som ett språkligt möte, eftersom 
språket är ell nödvändigt villkor för mötet. Ja, egentligen är elt 
ordlöst socialt arbete på det hela taget otänkbart. Med u1gångspu11kt 
från dessa 1ankcgångar argumenterade jag för att språkc1 inte bara är 
ett redskap i det sociala arbetet, utan att detta arbete ska ll ses som 
"händelser i språket". Även om språket så ledes är en av de grund
läggande förutsältningama i socia lt arbete. är de1 i allt vä. emligt en 
outforskad föru1sä11ning och kan liknas vid en "vit näck" på kartan 
över socialt arbete. Denna karaktäristik av sociale arbete har således 
varit bakgrunden 1ill att närmare undersöka språke1 . om sam1al på 
socialbyrån. 

I sam1ale1 mellan socialarbetare och klien1 (socialbyråsamtalet), ger 
parterna på ol ika säll "röst" åt vad som • kall betecknas och definieras 
som social realitel, den realitet som innefattar klientens problem och 
svårigheter. Min kunskapsteore1iska ståndpunkt är av interak
tionistiskt och konstruktivistiskt slag vilket innebär att fokus läggs på 
själva den språkliga interaktionen, amtalet mellan parterna på so
cialbyrån. Vi har i vår studie således u1for. kat socia lbyråsamtalet ur 
tre vitala och principiella aspekter: deltagarstruktur, ämne och 
perspektiv. 

Jag har ana lyserat samtalen och påvisat huvudsak ligen en 
asymmetrisk Slruktur med frekvent turväxling, dvs det är få långa 
monologiska repliker. Asymmetrin gäller deltagars1rukturen såsom 
jag har fänga1 den i IR-analysen. Det finns en interaktiv dominans för 
socialarbetaren och derta ger en bas för honom/henne att också 
dominera semantiskt. dvs i valet av ämnen och ämnesaspck1, bc1r. 
inledning och avsluining av ämnen och i valet av begrepp och termer 
för att karaktäri. era problemet. Deltagarstrukture n i samtalen ger 
således en möjlighet för socialarbetaren, som scäller frågorna, a11 
definiera ämnen och välja begrepp, medan klienten, som skall svara 
på frågorna , har relativt små möjligheter au föra sin talan . Det sagda 
tillsamman. innebär också att socialarbetaren dominerar beträffande 
valet av perspdtiv pä amnet. Vi kan betrakta samtalsformatet (kap 
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V) som ett mede l eller en mekanism för au i denna process 
transformera klientens problem till ett ärende som kan behandlas i 
den byråkratiska diskursens kategorier. 

8. 2 Dilemman och komplikationer i soc ialt arbete 

I eu modernt samhälle har socia ltjänsten en rad intrikata uppgi fter att 
ombesörja, alltifrån enkla biståndsärenden till komplicerade ingrepp 
vid omhändertagande av barn. Mellan dessa problemtyper finns en 
mängd olika mänskliga trångmål och tillkortakommanden som det 
åligger den kommunala socia ltjänsten att åtgärda. En myndighet med 
många och sammansatta uppgifter och åligganden som rör mänskliga 
nödsituationer och hur dessa kan avhjälpas lägger i dagen ett s lags 
språkbruk som beroende på ämne och problem skiftar från att vara 
svårgenomträngligt till att vara schematiskt. Dessu tom är det, som vi 
har sett, ett språkbruk med många dominerande inslag från 
socialtjänstemannen vad gäller hur samtalet styrs interaktivt, vi lka 
ämnen som tas upp och hur dessa belyses i d ialogen. Ett sådant språk 
kan för den invigde te sig naturligt och självk larr; för den oinvigde 
(klienten) kan en sådant språk öppna sig mot eller hänföra sig till en 
"social realitet" som både överraskar och känns främmande. Det 
agda framträder i språket - med varierande tydlighet - när olika 

di lemman i det sociala arbetet aktualiseras; di lemman som den 
professionella parten i mötet med klienten har att språkligt hantera. 

Det finns en rad komplikationer och dilemman i socialtjänst
diskursen och jag kan inte inom ramen för denna studie diskutera alla 
de dilemman som karaktäriserar socialbyråarbetets predikament, men 
jag kommer au anknyta till några av dem och försöka belysa dem 
från interaktionistiska utgångspunkter. Vårt urval av dilemman och 
stötestenar i det sociala arbetet kommer att begränsas och bestämmas 
av den tidigare analysen såsom den redov isats i de empiriska kapitlen 
V, Yl och VJI . Diskussionen kan ges följande rubriker: 

(i) personl igt samtal kontra byråkratisk disku rs 

(i i) personlig erfarenhetsvärld kontra en byråkratisk systemvärld 

(i i i) identifikation/in leve I se kontra "ärendehantering" 

Ett dilemma kan stipulativt definieras enligt fö ljande: ett dilemma har 
man om den uppgift man skall läsa involverar sådana krav, au om 
man tillfredsställer det ena kravet så kan man inte alltid tillfredsställa 
det andra kravet och vice versa, och ändå må.wc man läsa uppgiften 
(problemet) inom ramen för de hcida kraven. Vi talar inte om ett 
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dilemma om man har flera krav som fak1iskt gär all förena; man kan 
m a o ha multipla mål utan an der blir eu dilemma. 

Försöken all lö. a eu dilemma kan beskrivas som en kamp mellan 
1vå konkurrerande sidor, som inrymmer och manifes1erar kon
flikte randc iniresl.en, vil ka i . in lur är lokaliserade inom område! 
socialt arbete och som . 1ändig1 aktualiseras när sociahjäns1en . kal l 
lösa problem. De olika dilemman som med olika s1yrka gör , ig 
gäll ande i det omedelbara klicnrarbetet måste bemästras på e11 eller 
annat säll av de . am1alande - i annat fall riskera r mö1et all in1e nå 
avseu resultat e ller att hell enke lt stranda. Att bemästra eu dilemma 
är - ideal! se11 - all finna en balanspunkt där de konflikterandc 
sidorna utjUm nar varandra. I ett socialbyråsamtal är det främst en 
fråga om au parterna - från varsitt håll - kan komma till 1als med 
varandra. 

Det tyngsta ansvaret fö r au bemästra di lemman i socialt arbe1c 
vi lar förstås på den profess ionella parten. eftersom denne har elen 
dubbla uppgiften au föra socialtjänstens talan och vara klienten 
behjälplig. Men delta fö rhållande kommer också - inte oväntat - au 
vara den slags dubbelriktade förplikte lse som snarare vidmakthå ller 
än bemäs1rar dilemmat. Ty i del ögonblick den professionella parten 
rnr ansvar för au bemästra o lika dilemman. via ell dubbe lt 
ansvars1agandc, framstår socia larbetaren som den sannskyldigc 
myndighetspcrsonen, som med olika grepp kommer au manövrera 
dilemmat ef1er bäs1a fönnåga. 

8 .3 Person ligt samtal kontra byråkr atisk diskurs 

Jag har i våra ti digare analyser (se kapitel V, VI och VII) uppmärk
sammat en rad diskur. iva karaktäristika som kan säga vara u11ryck 
för dilemman som ak1ualiseras i socialt arbe te. Att interak1iv1 
dominera samtale1 via begärande initiativ, an ignorera motpartens 
bidrag vad gä ller viktiga ämnen, att b~stämma samtalen ämnesmässig1 
1 ex via ab rupta och glidande ämnesövergångar och all i övervägande 
grad be lysa det man 1alar om på byrån ur ett myndighetsperspektiv (i 
förening med ell slags dellagande förhållningssäll och medkänsla) är 
några principiel lt viktiga samialskaraktäristika som den professionel la 
panen använder just i ~yfte alt bemästra olika dilemman i dialogen. 

I kapitel VII diskuterade jag frågan om perspektiv i diskursen som 
någol som var knutcl till ämnet och all anlägga ell perspektiv på 
ämnet är all vinkla ämnet från en viss utgångspunkt. En sådan vink
li ng eller orie111ering kan man tala om oberoende av vem som 
anlägger den. Men vi expanderade också vår skrivning till all se 
perspektivet som "rö!>ler" i dialogen. Och att säga all någon ger 
"rös!'' åt ell per. pek1iv iir au säga all det finns e11 subjek t, en peri.on. 
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som i s in behandling av ämnel anlägger el/ perspek1iv alternativt 
lever i" e ll perspektiv Ufr 'the bureaucratic vo ice' and 'Lhe voice of 
Lhe lifeworld',. e 7.4 s 147). 

I socialbyrådisku rsen är del klientens sak och livssituation (e ller 
aspekte r av denna) som är i fokus för samLalet. Det är sill eget liv 
(e ller en del av det) som han eller hon avhandlar i samtalet med "so
cialtjänsten" och enbart detta fö rhållande gör att det ligger nära till 
hands att säga att klienten "lever i" sitt vardags livsperspcktiv. Det är 
klientens livsomständigheter (inte socialarbetarens) som lyfts fram i 
möLet på byrån såsom de manif esterns i dialogen. 

Deua betyder att i samtalet befinner sig parterna på o lika avstånd 
från den sak man talar om; klienten saknar oftast avståndsperspektiv, 
efte rsom det är hans livsomständigheter som avhandlas. Eftersom 
k I iencen Lever i siu perspektiv har han/hon svårt au frigöra sig från 
sin utgångspunkt och distansera sig från sin sak . Socialarbetaren be
finner sig på avstånd från klientens problen1 , vilket innebär au när 
han ser på saken, anlägger han ett perspektiv, dvs belyser som regel 
saken ur ett myndighets- och institutionsperspektiv. Distinktionen rör 
närhet till problemet respektive avstånd. 

En illuslra1i on ur amlal 106:10-1- 116 

104 K: va fan ska jag göra ja m:'ls1e ju ha nånstans åbo va 
I OS S: m men då får du orda fram de (andrahandskonirak1) om du ska ha bidrag 

härifrån till 
106 K: men sen nu ä de så här nu fic k ja ut två å ett från fö rsäkringskassan i 

fredags å ~har jag betalt hymn dä därute 
107 S: jaha då har du valt au betala hyran då 
108 K: ja va fan ska ja göra då va ja kan viil för fan inte bo på gatan om jag får ett 

jobb eller hur /3/ de vet du ju själv 

11 6 S: !11en om du söker om du söker bidrag till hyran de va de de handla om 
K: Ja 
S: s5 måste du a ett godkänt andrahandskontrak1 
K: ja men de +de får ja ju 
S: +också en sån här grundläggande sak 

Klientens tre repliker uttrycker här omedelba r närhet till frågan om 
boendet. Socialarbetaren däremot befinner sig på avstånd inför klien
tens vånda kring boendet. Genom au se på klientens problem i ljuset 
av ett godkänt andrahandskontrakt an lägge r hon eu myndighets
perspektiv, som rör villkor fö r hur klienten ska ll e rhålla hjälp. ("om 
du ska ha bidrag", "om du söker bidrag"). Och au anlägga ett 
perspektiv i termer av vi llkor är au se klientens sak på avstånd. 
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En re. ervation: min skri vning får inte 1olkas så an socialarbetaren 
i rollen som myndigheLsperson alltid anlägger eu avståndspc rspcktiv i 
dialogen med klienten. Ibland. när ämnet inte dircld rör socia l
tjänstens förplik.telse gentemot k.lienten. kan vi finna en mer personlig 
kommunikation. Vi finner inte ~ällan ett deltagande i l..licntens li vs
situation "ia medkänsla och inlevelse - en emotionell dimension. om 
rör närhet och förståelse. Men väl att märka är att elt emotionel lt 
deltagande i klientens livss ituation i förening med alt anlägga ett 
myndighetspcrspekliv på det ämne parterna talar om leder oss rakt in 
i det dilemma vi här talar om; en avståndsperspcktiv som 
ackompanjeras med en slags personlig omtanke och närhet. Social
arbetarens position inom socia ltjänsten visavi klienten blir tvekluven, 
eftersom rollförväman på honom/henne inbegriper sidor som kon
trasterar varandra - en "avståndets praktik" med inslag av "närhetens 
praktik". (SoS-rapport 1990:27 s 67-68). 

Vi kan här förmoda all det finns diskurser inom soc ialt arbete, där 
klientens problembi ld är av sådan natur att dilemmat ovan temporärt 
kan överskridas och vi får en slags "legering" mellan medmänniska/ 
myndighetsrepresentant, t ex samtal som rör akuta kriser av olika 
slag, stöd till barn som far illa osv. Min studie innefa11ar inte den 
typen av diskurs eftersom den inte finns representerad i mina data. 

I några av mina samtal har kontrasten i socialarbe tarrollen 
(myndighetsperson eller medmänniska) tonats ned eller trängts i 
bakgrunden. Främst sker delta genom au socialarbetaren - via 
expressiv intonation, underförstådda anspelningar osv - liksom 
ursäktar sig inför klienten med att det finns "en myndighet som vi 
måste räkna med" i vårt samtal om problemet. Inte sällan sker 
glimcvisa överskridanden av dilemmat ovan, vilket visar sig i att den 
professionella parten av och till väx lar mellan e u myndighets
perspekriv och klientens vardagslivsperspektiv; ett slags rollöver
tagande av kli entens situation. Denna fö reteelse kan vi finna i 
begränsad mening i flera av våra samtal , dvs socialarbetaren talar 
med clcltagande om ell ämne som kanske är viktigt för klienten men 
principie llt mindre viktigt för soc ialkontoret. r slutet av samtalet 
gä ller emellertid all beslut om åtgärder och msatser är dikterade av 
socialtjänstens regler, krav och resurser. 

8.4 Perso nlig erfa renhe tsvä rld ko nt ra byråk r a ti sk 
yst e m vä rld 

I det föregående diskuterades närhet respektive distans i diskur. en. 
men nu kommer vi till frågan om hur kliemens verklighet trans
fom1eras in i diskursen. dvs hur klientens erfarenhe1. viirld framställs 
i dialogen på socialbyrån. 
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Klientens erfarenhetsvärld är s a s hans/hennes ege1 li v; e ll 
vardagsliv som han/hon ä r väl förtrogen med och mer e lle r mindre 
medveten om. I samtalet på byrån är det ju hände lser i klientens liv, 
vanligen problem och bekymmer av olika s lag, som behandlas. Men 
dessa problemsituatione r, som klienten framställe r dem, kommer att 
genomgå en slags transformation som rör sig från klientens omedel
ba ra e rfarenhetsvärld ti ll en mede lbar by råkrati sk systemvärld . 
Klientens problemfyllda erfarenheter och hur dessa formuleras 
kommer (mer e lle r mindre) au omformuleras och beskrivas i ett 
språk som bär socialbyråns s ignatur och som dessutom ges tolknings
fö reträde vad gäller klientens problemsituation. 

Transformationen sker genom att parterna med olika kraft ger 
"röst" åt vad som skall gälla som verk ligt, dvs hur klientens problem
situation skal I de finieras och åtgärdas. Det är fråga om en definition 
som är språkligt förmed lad , antingen de t ske r skriftlig t via en 
ansökan (blanketten) eller muntli gt i samrale1 med socialarbetaren. 
Inte sä ll an rö r s ig samtalet kring uppgifter som efterfrågas på den 
fört ryckta blanketten. Det rö r s ig så ledes om en process som 
diskursivt fö rvandlar en persons livsvärld (eller aspekter på den) till 
en abstrakt karaktäristik på ett admini strativ t språk inom soc ial
tjänslen. Ufr Cedersund, 1992; Larsson & Mo ren, 1989) 

I kapite l VI har jag diskuterat övergångar mellan o lika ämnen i 
dialogen; övergångar som har analyserats i termer av interaktiva och 
semantiska särdrag. Genom att analysera dessa ämnesövergångar har 
jag e rhållit information om samta lets ämnesmässiga uppbyggnad och 
- vilket inte är det minst v iktiga - vem av parterna som 
admi nis trerar dessa ämnesövergångar. I våra samtal är det social 
arbetaren som främst dominerar ämnesmäss igt och styr samtalet vad 
gä lle r frågan om hur klientens problem och svårighete r (i vidare 
mening erfarenhetsvärld ) skall kategorise ras; en styrn ing som ofta 
manifesteras i en ojämlik social deltagarstruktur i samta le t (kap V). I 
synne rhet gä ll e r denna styrnin g ämnen som är av betyde lse för 
samtalets utgång. Ser vi till frågan om övergå ng från klientens 
e rfarenhe tsvärld till en administrativ diskurs på socia lbyrån är den 
frågan på sätt och vis analog med övergång från ett ämne till ett annat 
i dialogen. 

Rörande re lationen erfarenhet och språk skrive r Bakhtin: "IL is not 
experience that organizes express ion , bul, to the contrary, expression 
that o rganizes experience, that for the first time, g ives it form and 
de1ennines its direction. Outside material cxpression, no cxpe riencc. 
More, express ion precedes experience, it is its cradle." (6:229) (To
dorov, 1984:43). 

I citatet ovan finne r vi en grepp på relationen mellan erfarenhet 
och språk li ga uttryck som kan tyckas "stå på huvudet". I vå rt 
vardagliga sätt att tänka, föreställer vi oss vanligen all det är våra 
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erfarenheter och upplevelser av världen som organiserar och föregår 
våra språkliga uttryck. Men enligt Bakhtin gäller det omvända. 
Utanför det förk roppsligade uttrycket ingen erfa renhet, skriver 
Bakhtin. Detta är en radikal tanke vars universe lla giltighet kan 
diskuteras. Däremot blir tanken giltig på socialbyrån, eftersom rela
tionen mellan talarens (här klientens) crfarenhetsvärld och hur denna 
erfarenhetsvärld konstrueras i dialogen på socialbyrån uttrycks i 
språkliga yttranden. Genom att se på klientens erfarenheter (som de 
framställs i soc ialtjänstsa1malen) i ljuset av Bakhtins principiellt 
viktiga omvändning vad gäller relationen språk /erfarenhet kommer 
klientens erfarenhetsvärld (eller aspekter på den) - på olika sätt - att 
diskursivt transfigureras i mötet med socialarbetaren. Det handlar om 
''hur tran.iformeringen av de sökandes problem sker via de språkliga 
mönstren" som förekommer i den typ av institutionellt organiserad 
verksamhet, som socia lt arbete utgör. (Cedersund, 1992:7) 

För att återknyta til l Bakhtincitatet som fortsätter: "Real ized ex
pression, in its tum. exerts a powerful ( ... ) influence on experience; 
it begin. lo tie inner life together, giving it more definite and lasting 
expression." (op cit 1986:90). Deua citat avser att språkliga utrryck 
när de väl formulerats utövar ett kraftfull inflytande på erfarenheten. 
Detta gäller då framförallL hur individens erfarenheter sammanfogas 
och förstås på ett inre psykologiskt plan av denne. Del gä ller också 
för hur klienternas problem komme r au vara formulerade och 
förstådda i socialtjänstens ulredningar och beslut, i "organisationens 
minne" av klienternas problem. ( jfr t ex Jönsson, Linell, Säljö, 
"Formulating the Past", 1991 ). 

I kapitel Yl har jag visat hur ämnesstruktu ren är organiserad i dia
logen. I samtal 20 I (se excerpt och kommentar på sid 95-96) har jag 
behandlat en sekvens som just rör frågan om hur klientens 
rapporterade erfarenhet diskursivt behandlas av socialarbetaren. Det 
man talar om rör ämnet bostad och hur socia larbetaren finner det 
bekymmersamt att kategorisera klientens problem (erfarenhe tsvärld). 
Detta leder fram till en diskurs av förhörsliknade karaktär, som 
efterhand innebär au parterna (via en slags förhandling) definierar 
om klientens boendeform, som åtm instone till an börja med framstår 
som ett samboförhållande. till ett ensamboende. Detta är viktigt för 
att kategorisera "fallet" rätl i syfte att tillämpa räu norm.I den 
sekvensen är det normen som driver fram en administrativ diskurs 
som efterhand s a s definierar vad slag av realitet som gä ller för 
klienten. Ett exempel på hur det i Bakhtins mening är "express ion 
that organi zes experience" i dialogen på socialbyrån.I artikeln 
"Negotiations terms in social welfare office calk", 1992 diskuterar 
Linell & Fredin i excerpten ovan hur socialtjänstens krav på ett 
godkänt andrahandskontrakt (som klienten saknar) innebär au "the 
parties negotia1e both how the clicm's life circumstances should be 
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properly understood and how the sysrems of ru les and norms, the 
administrative categories. are Lo be applied and accommodated." 
(Linell & Fredin, 1992:27). 

I möte 209 (ss 165-J 66) finner vi också tydliga drag som rör 
frågan om hur klientens erfarenhetsvärld diskursivt förvandlas så att 
den passar in i socialtjänstens kategorisystem. Av samtalets 11 ämnes
skift är det socialarbetaren som administrerar samtliga övergångar. 
Detta innebär en påfallande styrning av samta let, som diskursivt 
behandlar aspekter av klientens erfarenhetsvärld (problem med 
alkohol) i kategorier som speg lar socialbyråns "resurskatalog" vad 
gäller åtgärder mot missbruk. I detta samtal finner vi (v id s idan av 
ämnesdominansen), hur interaktiv dominans i föreni ng med hög 
ande l oblika repliker tran.\jormerar klientens e rfarenheter av 
missbruk och återfall till en 'terapeutisk-byråkratisk' diskurs. Den 
värl d klienten lever i med återfall i missbruk upplöses i e tt samta l 
som rör åtgärder mot missbruk. 

Mer generellt och på ett mer globalt plan har vi i ämnesana lysen i 
kapitel Yl visat att den professionella parten dominerar ämnesmässigt 
i huvuddelen av våra samtal. Detta visar sig genom att det är socialar
betaren som avslutar ämnen men fr a introducerar nya ämnen. Även 
om det är klienten som vanligen anger skälen eller orsaken till 
besöket på socialbyrån (och därmed anger en ämnesmässig inriktning 
i stort för mötet) så tar socialarbetaren därefter över och dirigerar 
samtalet ämnesmässigt med både semantiska och interaktiva medel. 

Denna transformation sker inte enbart som ämnesmässig dominans, 
utan den genomförs också interaktivt i höga S-värden (i kombination 
med 0-värden och F-värden) i socialarbetarens kommunikativa 
bidrag. Detta innebär att övergångsformerna från klientens livsvärld 
till socialtjänstens systemvärld är både interaktionellt och semantiskt 
förankrade. Vi måste dessutom räkna med att det perspektiv den 
professionella parten ger "röst" åt i samtalet bidrar till att just belysa 
klientens livsvärld i termer som är fö rankrade i "socialtjänstens syn" 
på hur fattiga och psykosocialt utsatta människor skal l behand las. Vi 
få r - fö r alt sammanfatta - en dialog med höga S-värden från den 
profess ionella pa rten i förening med äm nesmäss ig styrning, som 
dessutom belyser ämnet i ljuset av ett perspektiv som social
tjänstemannen sätte r. Vi får därigenom en omformuerling av 
klientens erfarenhetsvärld till en byråkratisk systemvärld , från 
klientens problem och bekymmer till e tt system av kategorier som 
gör klientens livsvärld till hanterbart 'ärende'. Ufr Cedersund, 1992) 
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8. 5 ldcnt ifikation/ in lcve lse kontra ä rendehanter ing 

Man kan , anser jag, tala om två slag av lys, nande som kan urskiljas 
i diskursen mellan socialarbetare och klient: 

(i) lyssna i pregnant mening med betoning på lyssna, dvs försöka 
förstå vad den andre säger och menar på dennes vi llkor, genom 
all fö rsöka la hans/hennes perspektiv 

(ii) att lyssna selektivt (med betoning på selektivt), dvs söka material 
i den andres yttrande fö r att underbygga en förståe lse utifrån ett 
speciellt (eget) perspektiv. 

I det första fallet rör det sig om att försöka ta motpartens perspektiv , 
i det senare att sä tta e lle r an lägga ett eget pe rspekti v på vad 
motparten säger. 

En förutsättning för alla slags samtal är givetvis att de samtalande 
lyssnar på varandra. Kan vi då tala om att någon pan inte lyssnar, 
lyssnar delvis eller låtsas lyssna, dvs gör ett urval av info rmation från 
mouaga ren i syfte att administrera samtalet e fter vissa bestämda 
villkor? l våra samtal är det påfallande tydligt, särsk ilt i vis. a 
sekve nser, att sociala rbetaren inte lyssnar till totaliteten av vad 
klienten såger, utan lyssnandet bli r selek1ivt i syfte att avpassa det till 
resurser som socialtjänsten förfogar över. Detta strider uppenbart 
mot påbudet att "lyssna till klienten", som betonas i läroböcker i 
socia lt arbete. Man skulle kunna hävda motsatsen - att det är kliemen 
som skal l "lyssna till socialarbetaren". Klientens lyssnande hand lar i 
mångt och mycket om att lyssna på frågor från socialarbetaren och ge 
akt på åtgä rde r och förslag och att ta det perspektiv soc ial 
tjänstemannen sätter. Det är emelle rtid, i ljuset av mina studier av 
samtalen på socialbyrån, minst lika angeläget att klienten lyssnar med 
tanke på alt det är den profess ionella parten som svarar för frågande! 
i samtalen. Ty hur skulle samtalets progression se ut om klienten i11te 
lyssnade pci de .fråp,or socialarhewren ställer? I den meningen är det 
fö ljdrikt igt att hävda att det "åligger" klienten all lyssna på 
socia larbetaren i samtalet, men det omvända gä ller inte, e fte rsom 
klienten sä llan explicit begär information av sin motpa11. Genom au 
fråga på tar sig å andra sidan soc ialarbetaren ansvaret att lyssna på 
klientens ~var. Vi skall nedan närmare utreda detta med data ur våra 
interaktionsanalyser fdln kapi te l V. 

När socialarbetaren ställer en fråga rör det sig om ell krav på all 
få information från klienten. Detta krav är som rege l relaterat till att 
socialarbetaren undrar över något som har med kl ie111ens problem att 
göra och hur detta problem passar in i socialbyråns verksamhet. En 
fråga är en evokativ kommunikativ handling, dvs den syftar direkt 
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till all framkall a ett svar (vilket innebär att frågor är en underklass 
till uppmaningar). Vi har här också en dimension som är av 
obligativt slag. Av dessa obligativ skall vi uppmärksamma två s lag av 
fö rpliktelser som rör socialarbetaren och en som rör klienten. 

Socialarbetarens förpli ktelse nummer e tt avser det fö rhå llandet att 
man inte skall fråga om man ime undrar över någol. Frågan ska ll -
för att vara val id - motiveras av socialarbetarens behov av informa
tion. ( Re toriska frågor, examens frågor osv faller utanför denna 
förpl iktelse). Förpliktelse nummer två innebär att socialarbetaren tar 
hänsyn till klienten, dvs att han fö rsöker antec ipera klientens förmåga 
a tt tillhandahålla information som han som frågande avkräver 
klienten. Det är en fråga om att ta hänsyn till den pe rson soc ial
arbetaren faktiskt talar med. 

När det gäller klienten är den övergripande förp likte lsen för denne 
a tt participe ra. Klientens ansvar är helt enke lt au försöka svara, alt 
"stå till tjänst" med information som socia larbetaren explic it kräver i 
dialogen. Klientens ansvar reduceras därmed från att ha hel a pro
blemet (förankrat i dess komplexa livsvärld) till att loka lt tillhan
dahålla infonnation på vissa vi llkor. Klienten behöver inte överblicka 
sill problem längre och i en fråga-svar-d iskurs har den underordnade 
enbart ett loka lt ansvar, medan socia larbetaren har ett ansvar att hålla 
ihop diskursen för att uppnå det överordnade målet. (Jfr Ilobbs & 
Agar, 1985). 

Vi har i vår redovisning av det empiriska materia let i kapi tel V 
noterat påtagliga skillnader vad gäller S-värdeandelen i diskursen. I 
asymmetriska samtal har vi en S-värdeandel med ett genomsnitt på 
94% till socialarbetarens fö rdel; för måttligt asymmetriska samtal ett 
genomsnitt på 85%, och för symmetriska samtal 78%. (se sid ... och 
... ). Dessa värden talar ett tydligt språk med avseende på vem som 
dom inerar diskursen genom att explicit begära information, dvs 
samta la genom att fråga . Vad vi kan hävda är ait den professionella 
partens bidrag å lägge r klienten att sva ra, vilket unde rfö rstå r ett 
Lyssnande som är dirigerat, eftersom huvudde len av socia larbe tarens 
begärande initiativ är fokucerade, dvs frågorna stä ll s med referens 
till ett spec ifikt informationsbehov från socia larbetaren. Med andra 
ord: frågo rna är specifika, vi lket lede r till avgränsade svar, vilket 
sammantaget ger frekvent turväxling. Den som dominerar interaktivt 
(genom att fråga snarare än svara) kommer då också att dominera 
ämne och perspektiv. Omvänt om den svarande (k lienten) skall tala i 
sin perspektiv måste svaren expandera eller frågorna va ra så 
allmänna att han får utrymme för en mer självständig tankegång. 
Detta är förhållandevis sällan fallet. 

Socialarbetaren har ansvar au lyssna på svaren på de egna 
frågorna, v il ket betyder ett lyssnande som knappast är förutsättnings
löst vad gäller klientens livssituation, utan ett lyssnande som i mångt 
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och mycket har karaktär av all bekräfta visavi icke-bekräfta det egna 
in fonnationsbehovel. Deua behov dikteras i regel av förväntningar 
och krav som socia lbydln har och ställer på den anställda tjänste
mannen. I ljuset av det sagda bl ir lyssnandet sclekrivr på premisser 
som bestäms av en ~ lags "byråkratisk-uppmärksamhet" som filtrerar 
in fo rmation från kl ienten i linje med praxis på socialkontoret. Det är 
fråga om ett lyssnande som också inbegriper eu icke-lyssnande, 
efte rsom klientens svar blir användbart först när det passar in i den 
tanke e ller föres tällning som har föresvävat den part som frågar. 

l grova drag lyssnar parterna till varandra pä basis av skilda förut
sättningar. vilka svarar mot de komplementära roller parterna spelar 
i mötet: den hjälpsökande klienten och den professionella hjälparen. 
Dessa roller förp li ktar på olika sätt vad gäller lyssnandet i samtalet. 
För klientens de l är det, som vi sagt, fråga om åläggande att till 
handahålla efterfrågad info rmation. Della innebär fö r klienten en hög 
grad av kommunikativ ofrihet i samtalet. 

När det gäller frågan om att "lyssna till " klienten befinne r sig 
socialarbetaren i en mer privileg ierad position än klienten, eftersom 
starka initiati v som explicit begär respons i fö rsta hand riktas mot 
klienten, medan dennes svar kan behandlas med stor frihet (som en 
konsekven~ av in itiativtagande) av den profess ionella pa rten. 
Sociala rbetarens roll i diskursen har fle r "frihetsgrader'' än vad 
kl ienren har vad gälle r lyssnandet. Framföral lt har socialarbetaren i 
kraft av 1,.ompetens och ku nnande vad gäller socia l problematik 
preferens att lyssna ti ll klienten en ligt ett program eller en mal l som 
det sociala arbetet är stöpt i inom socialtjänsten; lyssnandet bli r 
perspckt iverat. vi ll korligt och selektivt. 

8. 6 SprAket i socia lt a rbete - en specifik tal genre 

En talgenre kan beskri vas som en talaktivitetstyp (Lcvinson, 1979) 
som innebär art själva talandet inom en viss aktivitet har kommit att 
fo rmas (stili seras) av den aktivitet som språket på olika sätt tjänar 
e ller beledsaga r. l verksamheter där språklig interaktion utgör essen
tiel lt inslag i ak1i vi1eten såsom undervisning, deball, soc ialt arbete osv 
fungerar den språkliga in teraktionen "som medel art uppnå verksam
hetens syfte", skriver Allwood, 1984, och myntar te rmen 'verksam
hetsspråk' (A ll wood, 1981). Hyden, 1988, talar här om mötesgenrer 
som är en beskrivning av ett socialbyråsamtal i lj uset av Bakht ins 
a nalys av d ia logen i termer av ta lgenrer Ufr kapite l 111 om 
ta lgenrer). 

En ~pecicl l typ av ialgenrer rör det vi diskuterade tid igare om 
transformation från kl ientens erfa renhetsvärld till en byråkrati sk 
systemvärld. Denna talgen re tjänar främst syftet all finna lösningar 
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på socia la problem genom all i 1ermer av Lypiska u11ryck organisera 
kliemens erfarenheLwärld i ljusel av socialljäns1ens ansvar och 
åligganden som kommunal myndighel. Luckmann, 1989, talar här om 
kommunikmiva genrer som definieras som en situaLionstyp som är 
eLablerad i samhället för all tillhandahålla rutinmässiga lösningar på 
återkommande problem. Luckmann sammanfattar: "The elementary 
function of communicative gen res in socia l life is lo organize, 
rout inize, and render (more or less) obligatory the solutions to 
recu rrent communicative problems" .(Luckmann, 1989: 12). Dessa 
återkommande kommunikativa problem, som löses via kommunika
tiva genrer, menar Luckmann, berör i fö rs1a hand aspekrer av social 
interaktion som eftersträvar att vidmakthålla en social ordning. Inom 
soc ia ltjänsten innebär detta att man har etablerat rutiniserade 
problemlösningar genom att skapa kategorier, konventioner och en 
specifik socia lbyrådiskurs för at t både hiscå och komro/lera män
ni:..kor i olika problemsituationer Ufr dilemmat kontroll vs självbe
stämmande, Bergmark, 1987). 

Genom att verksamheten i socialL arbete normalt är uppgifts- och 
åtgärdsinriktad i syfLe att bistå klien1er som har soc iala och ekono
miska problem kommer dialogen mellan socialarbe1are och klient att 
känneLecknas av 1alformer och sp råk liga u11ryckssätt (genrer) som 
Lypifierats av verksamhetens speciella ändamål. Del som kännetecknar 
en talgenre är typiska y1tranden och som sådana inrymmer dessa vissa 
Lypiska unrycksätt, som är relativt stabila och bidrar 1ill att verk
samheten kodifieras i språk liga konventioner. I den meningen kan vi 
Mivda att talgener är konventioner fö r hur man talar inom en viss 
verksamhet och ursprungligen har genren uppstått för au fylla en viss 
verksamhe1sfunktion. Dessa språkliga konvenLioner e ller 
typifieringar kommer vi här au beteckna som talgcnrcr,vars främsta 
uppgift är au (I) rutini sera det sociala arbeLel i syfte att (i) på det 
mikro-sociologiska planet bistå klienten (ii) tillämpa vissa reg ler och 
normer för detta bistånd (iii) finna generella/Lcorcti ska förståelse
former för klientens problem (2) legitimera socia ltjäns1ens ingrepp i 
människor liv. Sunesson har L o m hävdat allt "socialvården för
kroppsligar e ller institutionalisera r ett lags1iftningssys1em, men inte 
en ambition att avhjälpa brister i människors och gruppers levnads
förhål landen". (Sunesson 1981 :80). 

En specie ll kommunikativ genre eller talgenre som socialbyrå
sam1ale1 består så ledes av konvemioner och rut i ner, vilket betyder att 
det finns bestämda sätt au samta la på; sätt som omfattar en 
asymmeLrisk deltagarstruktur, fråga -svars-sekvenser etc som liknar 
andra instiwtionella diskurser. Det är ock. å fråga om all bestämda 
och karaktäristiska ämnen kommer upp, som å1erkommande belyses 
ur beslämda perspektiv. 
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8.7 Diskurs iv dominans och makt 
samtal 

å t gii rdsin rik ta de 

"Au dominera dialogen är alltså all behärska en s1örre del av det 
territo rium som parte rna gemensamt disponerar: den gemensamt 
(erkända) diskursen, talrummet, interaktionsulrymmet ("thc floor") 
(Line ll & Gustavsson, 1987:237). Men också om dominans är eu 
kvant italivt orienterat begrepp - det handlar om att ha merpar1en av 
ett diskursivt te rritorium - så är dominans i dia log eu multi 
climentionellt fenomen, som kan manifesteras på många olika sätt i ell 
samtal. I min studie av språket på socia lbyrån har jag undersökt hur 
olika dimensioner hos begreppet diskursiv dominans manifesteras i 
diskursen. Det rör sig om hur interaktiv , semantisk. strateg isk och 
perspektivis1isk dominans tar sig uttryck i mötet mellan partema. 

I kapitel V har jag behandlat inrerakriv dominans i termer av IR
diffe rens och S-värdesandelar. I lR-termer "dominerar" soc ial 
arbetaren i c:a 2/3 av samtalen och genomsnittligt som S-värdcs
andelar i hela 85% av samtliga möten. Jnrerak1iv dominans rör sig 
konkret i huvudsak om hur talaren via frågor och direktiv försöker 
styra motparten genom au expl icit begära respons, vidare all 
kontrollera motparten genom au värdera eller ibland diskvalificera 
dennes bidrag och att hindra den andre att tala genom att stänga 
ämnen och avs luta faser. I kapitel VI har jag diskuterat semantisk 
dominans som rör vem av parterna som dominerar innehålls ligt 
genom att "placera me. t innehåll i den socialt delade diskursvärldcn, 
det man pratar om" (op c it:238). I nära anknytning ti Il denna 
dominans. men som är av mer kvalitativt s lag, finner vi srrareRisk 
dominans som här rör frågan om att introducera hu vudämnen i 
diskursen som är avgörande för resultatet av samtalet globalt setc, att 
fatta bes lut och dominera genom att vidmakthålla dagordningen i 
samtalet. I kapitel VI visade jag att socialarbeta ren introducerade 
strategiskt viktiga huvudämnen i 80% av fa llen hos de sju samtal jag 
undersökte. Andra strateg iska g1epp rör att avge betydelsefu ll a 
yttranden i rätt ögonb li ck. I kapitel Vll har jag behandlat den 
disku rsiva domi nansen i termer av perspekrivfält, dvs vem av par
terna "säuer" perspektiv som globa lt bestämmer från vi lken(a) ut 
gångspunkt(er) parterna behandlar olika ämnen i dialogen. Resultatet 
blev alt merparten av huvudämnena i sju samtal perspektiverades ur 
eu socia lt myndighetsperspektiv. Perspektivanalysen som är inrik1ad 
på all sammanfoga o lika sidor hos den diskursiva dominansen. 
hand lar främst om hur ämnet perspektiveras i dialogen. utifrån skilda 
imressen och rationaliteter. 

Men hur är då denna diskursiva dominans relaterad 1ill frågan om 
makt? Ilar det som sker i samtalet någon betydelse för hu~r makt 
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ulövas utanför och borlom själva samralet? Först och främst kan vi 
notera art det inte finns något nödvändigt samband me llan interaktiv 
dominans och social makt. All vara fåo rdig och rillbakdragen i ett 
sam1al kan vara uttryck .fö r passiv1 mo1stånd, och detta indikerar en 
slags styrka i dialogen som driver motparten, den som har ansvar för 
mötet, all la starka initiativ för att föra dialogen vidare. Om denne då 
dominerar interaktivt är det snarast ett uttryck fö r relativ maktlöshet 
(eller vanmakt). Dominans i ett samtal och makt i en relation eller 
makt i situationen står inte i något ect till ett fö rhållande till varandra. 
" ... we would prefer lo think of power in terms of underlying (multi
dimensional ) structures regu lating interpersonal relations or as PO
TENTIALS to influence other people's behavior and thinking, 
couplcd with beliefs and expectations (on the part of othcrs) that these 
potentials may be used". (Linell , Gustavsson, J uvonen, 1988:437). 
Makt kan ses som en underliggande struktur som inte direkt är 
av läsbar i den manifesta kommunikationen, ut.an snarare opererar 
som potentialer i själva kontexten och i konsekvenser som följer på 
disku rsen. Men inte desto mindre, diskursiv dominans - som jag har 
diskuterat ovan - "IS one aspect of the manifestation of power 
relati ons in dyadic communication ... ". (op cit:437). 

I kraft av sin diskursiva dominans på socialbyrån genomför social
tjänstemannen en slags kartläggning av klientens problem och svårig
heter. Della sker, i ett första steg, genom au definiera klientens 
problemsituation (Vllf:3) med utgångspunkt från ett system av 
kategorier som har re levans för hur socialtjänsten ska ll utforma sitt 
bistånd så att den "sociala ordningen upprätthålls". Den primära 
uppgiften fö r den professionella parten är således att i samtalet utreda 
och undersöka klientens livsomständigheter (e ller aspekter av dem) i 
syfte att via förslag och beslut åtgärda de problem klienten brottas 
med. Detta definierar den "kommunikativa genren" (Luckmann, 
1989). I det kommunikativa utbyte! me llan parte rna i ett 
socialbyråsamtal sker dels en d~finitionsprocess (klientens svårigheter 
kategoriseras). dels en åtgärdsfixering (vilka konsekvenser följer ur 
kategoriseringen). Dessa två fenomen influerar inre sällan dynamiskt 
på varandra så att ibland bestämmer kategoriseringen med varierande 
kraft vilka åtgärder som blir aktuella , ibland bes tämmer möjlig
hete rna till alternativa socialbyrååtgärder vilken kategorisering som 
ä r möjlig. Det är således i spänningsförhållandet me llan klientens 
hjälpanspråk och de åtgärder socialbyrån förfogar över som klientens 
problem(s ituation) diskursivt konstitueras genom att parterna 
förha ndlar sig fram till en problemdefinition Ufr Linell & Fredin. 
1992). 

Med referens till "Thomas teorem" (W.1.Thomas, 1928) skrev jag 
i kapitel I fö ljande: "Men defi.nc siwarions as real, and rhey are real 
in rhcir consequences". En fråga som omedelbart inställer sig lyder: 
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Hur då reella? Är det givet all !'tituationer som manniskor l..ollektivt 
definierar som reella, får konsekvenser som iir " reella '? En central 
fråga rör då vad som menas med dcr som uurycke1 " reell" h:tnför sig 
till. Det som är reellt för den ene individen är kanske inte reclh i 
samma mening för den andre. 

I excerpt 10 1 :28-42 ss I 49-150) har parterna olika uppfattningar 
om rätten till att få socialbidrag. Ett villkor för detta är au klienten 
rege lbundet "ska söka jobb och hå lla kontakt med arbet. -
förmedlingen". Men under en tvåveckorsperiod, när klien ten uppe
höll sig i X -stad, hade han ingen koncakt med arbetsförmedlingen, 
vilket föran leder socialarbetaren att ifrågasätta k liemens rätl ti l l 
soc ialbidrag. Kl ienten å sin sida, som ordnade upp bankaffärer i X
stad, menar au han "var j u i å för sej arbetslös då också" trots <1tl han 
inte hade kontakt med arbetsförmed lingen. I det föregående 
disku terade jag excerpten som exempel på en konflikt mellan ell 
byråkratiskt . ocialtjänstperspektiv och eu vardagslivsperspektiv. !lär 
vill jag påstå all parterna uppfaltar "kontakt med arbetsförmedlingen" 
(som villkor för socialbidrag), som en realitet med olika dignitet. 
K lientens "realitet" rör den fakt iska arbetslösheten, socialarbetarens 
" real i tet" rör den fonnella kontakten med arbetsförmedlingen. Ufr 
vidare excerpet 106:219-225 s 154, 106:128- 131 s 156, 20 1:1-30 
s 95). Och det är först när parterna via förha11d/i11J: i dialogen 
försöker enas om hur klientens si tuation ska ll definieras !-.Om vi kan 
tala om " reella" konsekvenser och vilka åtgärder som följer på 
definitionen. 

Vad är det för slags "verklighet" som definieras på en !-.Ocia lbyrå? 
Eftersom !-.OCialbyrån är platsen för definitionen av klienren!-1 (pro
blem)situation är det rimligt att hävda att kl ienren "mörer" en verk
l ighet som är byråkrnrisk till sitt väsen. l mina samtal. som äger rum 
på en socialbyrå, opererar socialtjänstemannen i allt väsentligt med 
etr realitctsbegrcpp som är av byråkratisk natur Ufr per. pckriv
analysen i kap VII). Klienten, å sin sida, som bro11as med ekonomiska 
och/e ller psykosocia la problem, kan sägas utgå från en vcrk l ighcts
upp fauning som i första hand är förankrad i den personl iga vardags
crfarenhcten. Människor uppfallar subjektivt inte sällan fenomen i 
den social omvärlden från ski Ida utgångspunkter Ufr diskussion om 
perspektiv ), och har därför olika uppfattningar om det "verkliga" i 
olika situarioner. Det är således inte orimligt an hävda an människor 
uppfauar verk l igheten (e ller aspekter av den) från o l ika 
urgångspunkter, dvs pcrspektiverat. Schu1z ( 1967) talar här om 
"muhipla verkligheter" . I mötet mellan en . ocialtjänsteman och en 
k l ient på socialbyrån sker ett möte mellan de "världar" som parterna 
representerar; en "byråkrati . k systemvärld" och en " personlig 
crfarenhetsvärld. " Ufr begreppen sys1emvär/d och livsviir/d hos 
Habem1as. 1984 ). Deua innebär att parterna i diskursen på social-
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byrån med ol ika kraft talar mot en horisont av - mer e lle r mindre -
skilda realiteter, och det är först när man (med olika kommunikativa 
g repp) har förhandlat sig fram till en slags samstämmighet i synen på 
probleme t, som vi kan tala om, inte bara au "reella konsekvenser" 
följer på den (prohlem)sicuation parterna har definierat, utan också 
vilka konsekvenser det handlar om. 

Genom att språkligt kategorisera klientens problemsituation 
konJtruerar Ufr kap III) parterna etl "stycke" social realitet som de 
betraktar som "verklig" (även om definitionen sku lle bygga på 
information som är påhillad). Ur kategoriseringen av klientens 
problem, som styrs av klientens anspråk och socialens resurser, följer 
särskilda konsekvenser som kommer att dokumenteras som åtgärder 
på socialbyrån. Med parafras på Thomas teo rem kan vi säga: När 
parterna på socialbyrån definierar klientens (prohlem)situation som 
reell, får den reella konsekvenser som dokumenterade åtgärder". 
Begreppet reell skall här förstås som den "realitet", som parterna via 
förhandling språkl igt konstruerar inom ramen för socialtjänsten som 
byråkratisk sys temvärld. (Den verk lighet som definieras i 
socialtjänsten har inte sällan en begränsad varaktighet och kan komma 
au ändras och omdefinieras vid senare möten. Detta innebär att 
dynamiken mellan definition och åtgärd i de t soc iala arbetet skall 
förstås som en pågående process.) 

Genom att åtgärderna (konsekvenserna) fö lje r av hur de finitioner 
av prob lem förhandlas fram i samtalet på byrån (Line ll & Fredin, 
1992) kan vi - med reservationer som formulerats tidigare (s J 90) -
notera en parallellism mellan diskurs iv dominans i samtalet och 
frågan om makt i sociala situationer. Frågan handlar således om hur 
socialtjänstemannen som en följd av d iskursiv förhandling bestämmer 
över klientens livsomständigheter och utövar makt genom de 
konsekvenser som mötet leder till. Konsekvenserna, åtgärderna, 
bildar relevansstruktur på socialbyrån. I den språk li g förhandlingen 
definieras klientens (problem)situation i kategorier som i dialektisk 
mening producerar en sorts "socialbyrå-realitet", som också fungerar 
som en tolkningsram. Därigenom kommer konsekvenserna av ett 
samtal, som faktiska åtgärder, att legitimera all socia ltjänstemannen 
inte bara diskursivt dominerar över klienten, utan också som 
social tjänstens "stämma", faktiskt "be-stämmer" över vad klienten är 
berättigad till och inte berättigad till. 

Samtalet på socialbyrån kommer att svänga mellan två poler: 
kategorisering av problemet och relevanta åtgärder. Det förstnämnda 
s ker i termer av di skursiv dominans från socia larbe taren som 
kommer att transformeras till det senare i form av åtgärder av 
materie llt slag. Del är själva övergången från den diskursiva nivån, 
dominans i samtalet, till den reella åtgärdsnivån som kommer att 
manifesteras som socialbyråns makt över klienten. När vi närmare 
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studerar denna övergång kan vi bättre fö rstå hur samta l på en 
socia lbyrå och makt i klientarbetet är sammanvävda med varandra. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

Uackground nnd nims 

A basis of thio; study of the dtalogue in social wod .. is the vicw 1ha1 thc 
rcla1iono;hip be1ween i.ocial worker and client can be charac1crized a-. a verbal 
encounter in as much as language isa nccessary condi1ion for 1he encoumer. In 
fac t, social work wi1hou1 words is for all intents and purposes inconceivable. Il 
il. 1hrough l anguage (1n this s1udy, 1he verbal exchanges 1ha1 1.1ke placc al 1he 
social welfare office) 1hat social work Lakes form. In the verbal cncoun1er 
be1ween social worker and client, a social reality is cons1ruc1cd which becornes 
" real" a1 1hc same moment as bo1h parties embr:ice the symbol world of 1he 
01her. In thc facc-10-facc c11coun1er bc1ween social workcr and cl iem, each party 
gives "voice" Lo the various descriptions, åccoun1s, and concep1ions through 
which the problems confroming 1he client are given form. To give voice is 10 
cons1ruct through language asocial reali1y which (in nonnal ca<;es) cmbod1es the 
clien1 \ problems and difficultit:s. We are 1alking about a social process of 
defini1ion which I\ linguistic in na1ure, and which cons1i1u1es 1hc founda1ion 
upon which ~ocial work rests. 

The aim of tht: ~tudy is 1wofold. On the basis of empirical data, the aim is 10 
invcstigate how the dialogical encountt:r bctween social workcr :111d clien1 can be 
unders1ood in 1he ligh1 of modern dialogue 1heory, i.e. how i;pecific dialogical 
fcatures of 1he verbal 1111erplay illumina1es varioui. aspec1s of 1hc rclauonship 
betwecn social workcr and clien1. These aspec1s concern (a) 1he intcmc1ion 11\Clf, 
(b) 1he 1opics. or wha1 is being talked abou1. and (c) 1he panicular per,pecuve' 
from which cach party v1ews wha1 is bcing ialked about. The aim of the s1udy 1s 
also 10 gener:ue knowlcdge about 111s1i1u1ional discoursc, panicularly 1he verbal 
exchangc 1ha1 1 ake~ place a1 scx:ial welfare officcs. and 1hcreby to argue 1he po1111 
1ha1 i.ocial work a' such lakes form largely 1hrough 1he d1alog11e 1ha1 " 
esu1bhshed be1ween \OCJal worker and clienL 

Data 

The cmpirical da1a of 1he study consis1s of recordcd convrr,a1ions between 
social worker and clicnt 1ha1 took place in two social wel fare offices in 
S1ockholm. onc loca1ed in the center of 1he city, the mher in a suburb. In all, 21 
dialogical cncounters were recorded. In the majori1y of cases, 1.e. 1wo-thirds, 
1hc clicnt was paying u re1urn visi1 10 the agency, i .c. the cliem had already 
visi ted the agency on at leas1 one prior occasion. In 1hc rcmaining onc-third of 
1he casc,. the c lient wus visi ting 1he agency in that dis1ric1 for the firs1 time. Of 
the 21 dialogical encoumcrs analyied in the s1udy, four conccrned only maners 
of social insurancc benefits. i.e. cases in which 1he client 's problems were 
treatcd ;is being prirnanly financial. An addi1ional 1wo wok place be1wecn social 
worker and clicn1 al a you1h counseling office :n the district health care center. 
These 1wo counseling sessions were prirnar il y concerned wi1h providing 
information and advice on sexually cornrnunicablt: diseases. The rcrnaining 
conver<.a1ion\ covered a broad <>pec1rum of problemi... focusing on 'uch diverse 
maucr~ a-.. rnoncy, housmg, work. drug abuse, ch1ld-care suppon, \upporti\ e 
coun~eling, illne~s (dl\abili1y all0\~:111ce), cthnic problems, den1al carc, and ~o 
nn. Sorne of the COll\er~:nions v.c::re "financially neu1ral" in 1h:11 1hey did not 
d1rec1ly conccrn cconornic assl\iance, bu1 rmher deah wi1h drug abu,c::. ~chool 
abse111ee1~m. variou!\ 1rea11nent program~. child cu-.tody di!>pu1c' The whole 
m:uerial comprN!' over 5 150 111d1v1dual uuerances. 
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The conversations studicd are not representative of all the verbal exchanges 
that takc placc lll asocial welfare office. Thcre arc problem areas in social work 
that, for one reason or another, had to be excluded from the study. An example 
is situations requiring child wclfarc intervention, which were excluded for 
c1hical reasons. Othcr examples are therapeutic counseling and counseling in 
crisis ~ituations. The focus of this study is first and foremo:.t the conversations 
that occur in the everyday encountcrs between social worker and client at social 
wclfare offices: very simple rourinc si tuations as wcll as thc extremely complex 
have been excluded. 

Theory 

Theoretically, the study has been inlluenced by a series of diverse but related 
ideas and conccptions regarding language and communication that take their 
starting point in the condition of mutual depcndency that exists between the 
individual and his social-historical context. An expression of this interna! 
relation can be found in the conceptua l tradi tion called dialogism (Markova, 
1990). Dialogism, as a theory of knowledge, bases its exploration of human 
language, thought and activity on the tenet that the symbolic nature of human 
interaction is central to the study of language and spcech as well as 10 human and 
social phenomcna in general. Included in this tradition, according 10 Markova, 
are German expressionists like Herder (1771), Hegel (1807), and Humboldt 
(I 836-39); representatives of Russian semiotics like Vygotsky ( 1977), 
Volosinov (1973), and Bakhtin (1984, 1986); the symbolic interactionists in the 
USA, G.H. Mcad (1934); phcnomenologists like Litt (1924), and others. 
"According to this tradition, language and speech originatc and develop through 
social interaction and communication." (Markova, 1990:4). As pan of this same 
tradition can be mentioned dialogue theorim like Bakhtin ( 1986), Todorov 
(1984). and Rommetveit (1972, 1989), and language game theorists like 
Wittgenstein (1978). 

Of generally later date but stilla pan of the same tradition arc constructivist 
and interactionist theorists like Berger & Luckmann ( 1967), Markova ( 1982, 
1990), Linell ( 1990, 1992), Graumann (1990), Wertsch (1990), and Heritage 
( 1984). 

In this study, the theoretical perspectives have been narrowed down to 
constructivist theory, panicularly (a) the dynamics and the dominance aspect of 
dialoguc, (b) the elements of dialogue as a three-step process, and (c) the 
concept of context in ethnomethodology; Janguage game thcory; and perspective 
analysis. These three points of vantage appear to be thc most relevant in my 
approach to the study of the verbal interaction that takes place at a social welfare 
office. 

In prcsenting the background of this study, the concept of context in dialogue 
theory is highlighted. The utterance as a unit of analysis is given exhaustive 
treatment in the light of Bakhtin 's perspectives on dialogue, and is dcscribed in 
terms of a three-step process in connection with thc conccpt of aun1ebung 
(Hegel). This means that the uuerance is scen as a turn in, or contribution to, the 
dialoguc encompassing the processes of maintaining, transcending and 
renewing. By studying the tums in a dialogue in terms of a 1hree-step process, 
we can - in the analysis of communicative cor.tributions - capturc thc dynamics 
at the local level in the discourse. 

Method 

By particularizing dialogue theory in terms of a thrce-stcp process, it bccame 
possible lO connect theory with initiative-re~ponse analysis as a method for 
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Mudying dialogue in social work. lniti:11ive-response analri~ (IR-analysis) 
(Linell & Gus1av,son, 1987) isa method for analyzing dialoguc whtch ",eeks 10 
capture 1mpor1ant ;1spects of the 1n1eraction be1wecn 1hc parllc~ .111d thc 
dialogue·-. contextual coherence. and furiher, the dynamit lin!.. bctwecn 
1111erac11on and contcnt. Thus. our m1eres1 i~ focused on thc c!ynam ic~ of 1he 
dtalogue and on the relative Mrcngth (dommance ) of 1he par11es tn\olved'" 
(op.cit. 1987:2, my translation). The unit of analysis is the r11rn . The turn is 
defined as an uninterrupted period of timc in which a person has thc fllx>r. 

Every communicative coniribution or 1urn comain~ both a responsc and an 
111i1iative aspect, both of which are defined in dialogical tenns: (i) thc rcsponsc 
dcfines the relation of the 1um/u11erance tO preceding contributions, cspecially to 
the preceding con1ribution of thc othcr pany (by responding 10 it or by ignoring 
it); (ii) ini1iatives dcfine the conditiom for 1he other pany's next contribution by 
attempting, in eithcr u strong or weak sense, IO dictate or anticipate the 
succceding contribution. Thus, cach turn or con1ribu1ion or uuerance can be 
charncierized in terms of a 1hree-s1ep proces.s in accordancc with 1hc following: 
(i) its relationship to 1he preceding contribution or turn, (ii) the con1ribu1ion or 
wrn itself, and (iii) its rel:11ionship m 1he succceding contribuiion or turn. 

The IR-system of anatysis, as used in the study, is based on a number of 
dis1incti11c fea1urcs of dialogue which cons titute the basis for 18 cod ing 
categorics. With respcc1 10 initiatives. a distinction is made betwecn (a) 
initiativcs thm exphcitly solicit rcspon\es, and (b) initiatives that are assenivc or 
submissivc; thc lauer type of initiative invites a response, wherea:-. the fonner 
demand~ onc. W11h re,pect to reponses, four categories can be d1scerned: (a) 
adequate vcrsus madequate respon~es, {b) responses !hat are mterlockcd with 
the preccding wm of the mhcr \ersus response~ that arc interlocked wuh onc ·s 
own prcceding responses, (c) locally linked versus non·locally ltnked 
re,ponsc,, and (d) focally linkcd versus non-focally hnked responses. Also 
included in the group of dtstinctive foatures are two interaction-rcgulating 
ca1egories. 

By applytng thc coding sy,tem of IR-analysi~ and ass1gning values (by 
means of a scoring system) to the uuerances ranging from \trong (mdepcndcnt 
initiative) 10 weak (inadcquate response), aset of feature~ can bl! dehnc<1tcd that 
arc charactcnstic of thc dialogue. The IR-differcnce. for example, gives us the 
relative mtcrac1ive \trcngth (the dominance) of the panies in the dialogue. Other 
mea~urcments that can be obtained by means of an IR-analys1s are various 
cocfficients, for cxample thc B-coefficicnt, which indicates the dcgree of balance 
in thc dialogue; the r -cocfficient. which indicates the degree l() which the 
conversation or <.lialogue is fragrnemed; the S-coefficicnt, which rncasures thc 
degree 10 which thc parties take soliciting initia1ives: and thc R-cocfficient, 
which measures the frcquency of rcquescs for repair in thc dialoguc. By 
analysing a convcrsation or dialoguc in tenns of initiativcs an<.I re~ponscs, wc 
can get an ovcral I grnsp of many of it~ essential features. 

Resulls of t he IR-a nalysis 

All 21 dialog1cal cncountcr~ were analyzcd by mean~ of the IR-method. The 
analys is rcsulted in thc following c:ucgorie$ for grouping thc material : (i) seven 
of the encounter~ were found 10 be interactively symmetrical. (an IR-differencc 
of between 0.0 0.50), (ii) e1ght were moderately a<;ymmetncal, (IR-d1ffercnce 
between 0.50 1.()()): and (iii) five were asymmerrical, (IR-differential bct\\een 
1.00 - 1.50). Based on the IR-profile, the dialogues werc charactenzed in 
'ariou., re,pect.,, c.g. as berng fragmcmed, :-olicited. balanced and obhque. The 
1nter-Judge rcltabtlity of the co<ling results was nearly 75'1>. "hich must be 
con,idered ,,11i,factory when coding d1alogical imernction. 
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The analysis has been concerned wnh the categorie' of interac1ion rn10 which 
thc material could be classified. The accoum of inierac1ivi1y presented in the 
\tudy cover!. lhree exarnples of conversation, repre,cniing syrnrnetrical , 
rnoderately asymrnetrical and asymmetrical dialogues, respectively. In this 
conneciion, i1 was possible 1omake a more detailed description of the sirnilari1ies 
and diffcrences between the interactively dis11nct dialogue groups. 

Among the seven conversations that were found to be symrneuical, six were 
esscntially cooperative in nature, i.e. the dialogues expressed interactive 
symrnetry in combination with comrnunicative "cooperation". I lowever, 
panicular elements in an otherwise equitable dialoguc could show asymme1rical 
characteristics. On the other hand, in one convcrsation, which bordered on being 
!>ymmetrical, in1erac1ive symmctry was found in conjunction with a competitive 
relationship between the parties, i.e. ahhough the dialogue was fairly equitablc, 
it was charged with conflict. As to the modcra1ely asymmctrical conversations, 
1hey were largely coopera1ive, with dorninancc on 1he part of thc professional 
party. However, the picture is 110t wholly unnmbiguous; cornpetitive elements 
wcre found in some of the main topics and in individual sequences, i.e. 
disruptions in the now of comrnunication which were expressed through a high 
perccntage of oblique uttcrances. Among the asymmetrical conversations, the 
profess1onal pany in the dialogue usually dominated the interaction and the client 
complied with this state of affairs by " participating" cooperatively in the 
dominance of the social worker. Here also, however, particular topics (or 
sequences within a topic) could be interactivcly equitable and displayed 
dt~ruptions in the now of commumcation. At the end of Chaptcr V, there isa 
complete summary of the clialogues in numerical tenns. Thcrc is al so an analysis 
of the dialogues in terms of their S-valuc~ m percent, i.e. the relationship 
be1ween the panie~ with respect LO solicuing initative~. which shows clearly Lhat 
thc social worker had inter.ictively dominated 1hc conversauon. 

With respect LO variations in Lhe dialogues according 10 gender, there were 
two main tendencies: (i) conversations at the social welfarc office werc more 
interactively equal when female social workers conversed wi1h female clients 
than with male clients, and (ii) there were alrnost 1wice as many disruptions in 
the now of communication between female social workers and male cl ients as 
there were between female social workers and fernale clients. 

Analysis of dialogue topics 

The analysis in Chapter VI pertains to the social participan1 s1ruc1ure of the 
dialogues, as well as the topics that were taken up and the 1ransi1ions th:n wcre 
made from one topic to anmher. By looking morc closely at 1he tran~izio11.1· from 
topic 10 topic, 1he subject mauer of the conversations betwcen social worker and 
client could be structured. This was achievcd in the study with thc hclp of 
interaction analysis, i.e. the analysis of Lhc transition from topic 10 topic was 
guided by coding the boundarics betwcen H>pics that occur abruptly within a 
tum, and abrupt ly betwecn wrns. A third typc of analysis penains to so-called 
gliding iransitions within a Lurn, which are interactively impcrcep1ible, and can 
thus only be analyzed in semantic terms. Transitions of this kind arc not always 
casy 10 discover. They often occur in dialogue 1hrough "doubly referential" 
languagc usagc, associative expressions, indircct implication, through the 
pmemial meanings inherent in an unerance, etc. 

By analyzing the mucture of subject maner in thc dialogues, and by 
distinguishing between the differcnt kinds of topics that arose, eg main topics, 
~econdary topics and procedural topics, 11 became poS\iblc to dctermine which 
of thc parties tn the dialogue dominated the conversation. 1.e which one 
rntroduced new topics and whrch one terminated them. The pany who direct:. the 
now of topics in a convcrsation also ha' the greater innucnce over Lhe 
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progression of the con1cn1 of 1he dialogue. This is parucularly truc for 
instilutional discourse 'uch as th:u rnking placc at a ~<x:ial welfare oftke , i.e. 
conversmions that are s1ecred by ~pccific aims and planned cour,cs or ac11on. In 
the auempt 10 remain w11hin rea,onable bounds for a 1.lissena1ion. 1hc top1cal 
analysis has been limi1ed to seven of the 21 di:ilogical encountcri. wh1ch 
comprise the study. They were selected for analysis becausc their main topics 
arc representative of the material as a whole. In the seven dialogucs thc social 
worker, in 80% of all verbal exchanges, steered the transition from thc ongoing 
topic to strategically more imponanr main topics. Of these 80%, 60% of the 
trans1tions were ini11:11ed through explicitly solicited responses. In those cascs 
wherc the clienrs introduced their own main topics, which occurrcd in 20% of 
thc total numbcr of verba l cxchanges, thc approach used in nine instances of ten 
was a wcakly invitational initiative. T he social workers used this approach in 
on ly 30% of 1hc cascs. 

By focusing on the transition between topics in the dialogues, i t bccame 
possible (i) to determine which main topics could be said to have organized the 
various dialogical cncouniers, (i i) what interac1ive means were usec.l Lo achieve 
the transitions, and (iii) which of the part ies strategically dominaied thc 
conversation by having introduced thc main topics that, in terms of subject 
matter, configured thc dialogue. The chapter concludes with a di~cussion of thc 
dynamics bctwcen topic and participant structure. Here, it is a qucstion of how 
changes in participant structurc - thc distribution of communicative rights and 
obligations - nuctu:11ed in step with the topics and phases of thc dialoguc. 

A nalysis of perspecti ves 

Since it is impossible in conversation lO say anything about anything without 
having a po1nt of v1ew or a pcrspccuve, it was considcred 1mpor.ant to analyle 
which party c.Habföltcd the perspective in the dialogue, and which part> 
submwcd ro the perspective. Thi<; part of the study has its starung point in 
dctermining what 1\ mcant by discourse-generated perspecuves. TIHS concept 
refers 10 perspectives (or the perspectivc) in the dialogue that arc ma111fested 
through the dialoguc it~elf and can be understood as staning points or 
approaches to the topic about which the parties are talking. Thu-;, the 4ues11on 
cancerns the perspectives, topics and panicipation structure of the dialogue. I\ 
fairly exhaustivc thcorctical exposition is made of the question of perspcctivc~ in 
dialoguc: (i) the perspective 's rela tion to the topic in diverse ways, (ii) thc 
perspectivc 's microsociology, (iii) pcrspecri ves as "voices" in a dialogue, (iv) 
perspectives as const itu ting mcaning, and (v) perspectives as a mcans of 
acquiring an oricnuuion. 

T he ncxt stcp in 1he analysi s perrnins lO the question of perspcctivcs in 1he 
light of empirical knowlcdgc, i.e. wha; kinds of perspectives wcrc manifcstcd in 
the dialoguc. The aspccts that arc discussed in the study include (i) convcrgcnt 
pcrspcctivcs, i.c. thc parties in a relat ively symmctrical dialog ut estab lish and 
submit 10 pcr~pec1ives reciprocally; (ii) diver gent perspecti vcs, i.e. the 
panics view thl.! topic thcy arc talking about from conflic ting poi111~ of rcfercnce: 
(iii) pcrspcctivc dominance, i.e. the in1erac1ively dominant party 1• 11ahli.~hcs 
his or her (professional) perspective, to which the client as a rule .rnlm1its~ and 
(iv) perspcct i ve dissonancc, i.e. disruptions in the llow of communication 
(disharmony) in the dialogue, which indicates that the perspectivc of the 
dominant party 1s being obstructed in some way. u~ually throug.h the passive 
resistance of the interactively wcaker pany. The main topics tre:11ed in thc seven 
dialogues pre,ented in Chaptcr VI arc discussed in the light of thc diffcrcnt 
per\peCll VC\. 

On the ba''' of what has becn discerned about topici. in the dialogue (see 
Chapter VI ). thc rcsuh~ indic:ue that in abou11wo-1hird.' of1he top1cal :-.equences 
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s1udied, 1he social worker viewed 1he topic or sequence from the perspective of 
1he social wclfare. Here, il is a question of those 1opics 1ha1 lie wi1hin Lhe 
framework of 1he social welfare's legi1imacy and competence, aJld which are 
usually 1rea1ed in tenns of 1he asymmetrical pauern of interac1ion wi1h the 
professional p<my being dor11inant. In about one-fiflh of the tOpical sequences 
:.iudied, the perspectives fluc1ua1ed, so 1ha1 the topic was viewed sometimes 
from the client 's everyday perspective and sometimes from the perspective of the 
social welfare. Lastly, in 9% of the topical sequences (three sequences). it was 
qui1e clearly an everyday-life perspec1ive 1hat was characteristic of the discourse. 

Sincc it is the concerns of the clients, or the lifc situations of the clients (or 
different facets thereof), which are 1he focus of the dialogues 1hat take place at a 
social welfare office, it could be said that clients "live inside" their everyday-life 
perspeccives. This means that in the study 1he parties in 1he dialogue found 
1hernselves al varying distances from what they werc talking about. In 1he nature 
of things the clien1 lacks the " perspective of distancc", since it is the 
circumstances of his or her life 1ha1 are under discussion. The social worker, on 
1he other hand, is more removed from the problems of 1he client, which means 
1ha1 1he social worker must construct a perspective, i.e. approaches 1he subjec1 
as a rule from the perspec1ive of 1he public amhori1y or soci<1I institution. In the 
crne instance it isa quescion of nearness 10 the cliem ' s problems, in the other of 
maintaining a distancc. 

T he d ilemm as 

Perspective analysis leads to a discussion in 1he final chapter abou1 various 
dilemmas in social work and how they are treated in the dialogue situation. The 
dilemmas conccrn (i) personal dialogue versus ins1i tu1ional discourse; (ii) 
personal worlds of exper ience versus the systematized world of bureaucracy; 
and (iii) listening versus failure to listen to the othcr in the dialogue. Depending 
on which quescion is being discussed, the social worker 1ends to deal wi th thc 
firs t dilemma by switching back and forth betwecn a perspective of close 
involvement anda perspective of distance. The sccond dilemma cend~ to be dealt 
with by 1ransfonning the client's world into some1hing chat can oe expressed in 
bureaucratic language. The client 's problems and conccrns arc transfonned so as 
to fil into categories that coincide with 1hc system of social services available. 
The 1hird dilemma cancerns the qucstion of lis1ening. A distinction can be made 
be1ween two kinds of listening Lhat occur in institutional d.iscourse: (i) l istening 
by crying to adopl the perspective of 1he 01her, and ( ii) selcc1ive listening bascd 
on a particu lar perspective (ei1her one's personal pcrspcctive or tha1 of the 
institution in question). 

The discussion of 1he various dilemmas brings us w a charac1eriza1ion of 
language in social work as a specific kind of speech genre. A speech genre can 
be described as a type of speech acrivity or communica1ivc genre whcrc 1he talk 
has becn formed, or stylized, by the ac1ivity which has bcen supported or 
accompanied in some way by language. The particular speech genre or 
communica1ive genre that is in evidencc in the dialogical encounters 1ak ing place 
at asocial welfore office consists of convemions and rou1ines which signal 1hat 
1here are speci fic ways of engaging in convcrsation; 1hese comprise principally 
an asymme1rical participant s1ruc1ure, and question-and-answer sequcnces that 
resemble sequences in other insti1u1ional discourses. Also, it is a ques1ion of 
particular characteristic 1opics thai are taken up and repeatedly viewcd from 
given perspectives. The language of social work can 1hus be conceived as 
reprcsenting a specific speech genre. 
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Oiscursivc domina nce a nd powcr 

The dissertation concludes w11h a di~cussion of di!>cursi'e dominance ;ind powcr 
in convcrsa11on!>. The point of departure is Thoma\ • 1heorem ( 1928): " \kn 
dcfine si1uations as real, and they are real in 1heir consequence~". Es.,cn11ally, 
onc eng.igcs in dialogue at 1he social welfare office in order 10 definc 1he 
problem si1ua1ion of 1hc clien1 and 10 devise steps 10 remedy it. By the language 
that is med 10 charactcrize thc client 's problems, asocial rcali1y is cons1ruc1ed 
that bccomes real in its conscquenccs as documented rcmedial measures. 
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APPENDIX A 

Samta lskorpusen: Översiktsdata 

Nägra ba kgrundsdata 

---------------·-----· --· ............ -------.... -----------------------------·--·-· ...... 
Soc.sek. Sof1handl. Klient 
Kön Åld. Kön Åld. Kön Åld. 

-----·-........ --------------------------------------.... -................ ------------------
100 I Kv 33 Kv 20 
101 I Kv 33 Man 25 
103 I Kv 39 Kv 79 
105 F Kv 31 Kv 22 
106 F Kv 33 Mm1 34 
107 F Kv 31 Kv 22 
108 F Kv 36 Kv 26 
109 u Kv 38 Kv 16 
l JO u Kv 38 Kv 18 

201 I Man 48 Man 26 
202 I Kv 45 Man 40 
203 l Kv 41 Kv 4 1 
204 I Kv 28 Mm1 24 
205 I Kv 37 Kv 25 
206 I Kv 37 Kv 29 
207 I Kv 45 Man 28 
208 I Man 40 Kv 33 
209 F Kv 30 Man 57 
210 F M<Ul 28 Kv 27 
211 F Kv 31 Man 32 
212 F Kv 35 Man 35 
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IR-data : 

-------------------------------- -------------------------------------------- ---
Möte: Ind ex (S) Index ( K) IR-diff B B ' F s () R N 
---------------------------------- ---------------------------------------------

100 3.08 2.32 0.76 33 51 3 22 4 6 178 
101 3.43 2.33 I.I() 33 45 11 26 3 9 88 
103 2.73 2.76 -0.03 37 48 7 15 5 12 169 
105 3.44 2.30 1.14 28 46 6 25 4 6 236 
106 3.42 2.82 0.60 31 46 6 21 20 3 382 
107 3.33 2.45 0.88 31 52 4 25 5 6 216 
108 2.75 2.57 0.18 31 46 4 20 5 7 142 
109 3.11 2.51 0.60 32 48 6 21 6 5 197 
11 0 3.67 2.06 l.61 18 40 6 30 4 5 138 

20 1 3.30 2.70 0.60 35 52 6 22 9 6 243 
202 3.0 1 2.75 0.26 34 48 8 20 9 5 392 
203 2.99 2.54 0.45 33 51 2 19 4 6 428 
204 3.50 2.40 l 10 26 49 4 27 6 5 190 
205 3.12 2.53 0.59 37 54 2 21 5 4 189 
206 2.99 2.62 0.37 43 55 2 14 6 4 161 
207 3.53 2.25 1.28 24 42 7 27 7 10 220 
208 2.91 2.72 0.19 30 44 6 22 8 3 151 
209 3.36 2.32 1.04 31 46 6 21 8 4 345 
210 3.24 2.66 0.58 30 44 8 20 13 8 279 
211 2.72 2.56 0.16 31 46 4 16 5 7 550 
212 3.25 2.72 0.53 42 59 3 20 6 3 258 
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APPENDIX B 

Transkripti on och ljudbandsavlyssning 

I det konkreta 1'.odningsarbetet iir det nödvlindigt med en transkription av <.le på 
ljudband upptagna dialogerna. Ljudbanden (som insamlats av forskare på FoU
byrån) har jag sjmv transkriberat. Jag har försökt au återge allt vad som verbalt s1igs 
på bandet. Tran),kriptioncn har utförts enligt en förenklad ver~1on av de 
konventioner som tillämpas inom samtalsanalys. Jag använder inte stor bokstav 
(annat iin vid betoning), och jag kommaterar endast undantagsvis i transkriptionen. 
Följande symboler har anvants: 

står för fr~nvaro av pauser mellan repliker 

+ anger början av överlappning av repliker (bara en per rad) 

11 avser p:!U), (ospecificerad liing<.1) (vid extra långa pausar anges 
tiden i sekunder) 

( ) osäker tolkning 

(( )) kommentar 

( ... ) avser ohörban ynran<.le (obegränsad längd) 
I I använd), för icke-verbal information Tex ISUCKl 

KOM or<.I och uttryck uttalade med emfa~ 

Tmnltkriptionen har till övervägande del gjons klar innan kodningsarbetet har iagit 
vid. Vissa justenngar och ändringar har dock kontinuerligt utförts , tran<.kriptionen 
vid upprepa<.le avlyi.~mngar. I själva ko<.lningsarbetet har jag ar~etat med både 
rra11skripcin11 nch l111dha11d sa11uidigc, eftersom kodningen av replikerna inte kan 
göras oberoende av pro~odi och annan paraspr5klig information som ju känne
tecknar talkommumka1ion. 
Eftersom mina i.amials<.lata är insamlade p~ socialbyr1\er inom socialtjiinstcn har dcun 
inneburit en dd ~v1\righeter att handskas me<.I vissa repliker som 1\terkommit vid 
upprepade tillfiillen; repliktyper som IR-anaJysen saknat kategorier för att koda. I 
Appendix C har jag rcdocjort för n1\gra speci:tlregler för dessa repliktyper. 
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APPENDIX C 

Särski lda kodningsregler 

Varje samialskorpus innehåller återkommande fenomen som måste hanteras på ett 
principiellt slitt i IR-koclningen . edan följer de siirskilda insrruktioncr för speciella 
kodningar som pl detta sätt har aktuali5erars i mitt material: 

Pauser : 

l miu material har jag noterat två typer av pauser som jag försöker upprlitthå\la en 
dis1 inktion mellan: 

(i) pauser inom en replik (tur) som uppträder samridigt med att den som har ordet 
utför en annan aktivitet (l ex klienten eller socialarbetaren fyller i en blankett, 
skriver en ansökan, rn~er, skriver på maskin osv) föranleder ingen uppdelning 
av repliken. Repliken kodas som en wr (även om vi kan ha en p<ius på 8- 10 
sekunder), dock förutsatt att samma fönne iir ak1uellt i repliken. Pausen i 
sådan.i repliker förefaller att vam av praktisk natur, dvs den ~om har ordet gör 
som regel en paus i talande! under aktiviteten och motparten vlintar som regel 
med att ta ordet aktivireten avgör i dessa faJI när det är Himphgt att tala. Det 
sagda ovan gäller inte för repliker med paus som avslutar ett "delspel" och 
öppnar ett nytt, dvs när vi f:lr en delspelsgräns före ett ny11 orelaterat initiativ. 

Dock räknar jag med följande undantag: y11randen efter pauser \Om uppstår 
genom att talaren i pausen går ut ur rnmmet (t ex för au kopiera ett papper, 
hämra något) kodas. - om initiativet efter pausen är orelaterat som ett 
självsuindigt eller icke-lokalt initiativ. (I sådana repliker anslius ingen dehpels
gräns). I transkriptionen skrivs tex ( JO s) K: [PAUS!. Om ini1iativet efter 
paus av samme talare - anknyter till samma ämne som före paus f1\r vi en 
själv-anknytning. 

(ii) vi har också (mer eller mindre långa) pauser som upptriider utan att någon 
parallell verksamhet är manifesterad. Sådana - dynamiskt interaktiva pauser 
har jag behandlat annorlunda iin pauser i förening med verksamhet. Dynamiska 
pauser innebär en slags "haltande dialog" (Linell & Gustavsson , 1987 s 139). 
Att tyd:t pausen som signifikant tystnar.I (noll-respons) g:'r inte d:' villkoren för 
detta som regel inte är uppfyllda. Det går ime heller att sammanföra repliken till 
en enda, eftersom pausen iir för 11\ng och den föregående repliken avslutad före 
pausen. I sådana fall - niir samme talare fonsätter efter pause11 - f1\r vi en sj:ilv
anknuten kodning, eftersom samme talare på nytt för ordet v.dare. Niir s1\dana 
turer dyker upp i muterialet har jag markera! detta med att ange antalet sekunder 
tex (9s) och initialen för den part som med sin tystnad "provocerar" talaren att 
fortsiitta . Tex (9s) K: I PAUS I som iir en markering man rcplih1:11us. I de fall 
repliken inte iir avslurnd före en paus, som inte är alltför lån~. kodas repliken 
som en enda replik. 
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Uppmaning lill åtgärd : 

(i) Uppmaning till icke-verbal å.1g:ird i den lokala kontexten kod:L' som begiirande, 
dvs ~om !.larka initiativ. Exempel är n[ir en blankett eller ansökan som skall 
fylla~ i, namn eller datum som skall skriva:. osv. Normalt innehåller sådana 
repliker bestämt refererande uttryck tex "fyll i den hiir", "skriv här", "kryssa 
där'', osv. Vi har också repliker då uppmaningen till åtglird är underförstådd 
(prcsupponerad) i den lokal kontexten, tex "sen diu namn" under- förstår "sen 
skriver du din namn". ågon gång dyker det upp repliker som riir uppmaning 
till icke-åtgärd, tex "du behöver inte fylla i den här just nu". Eflersom dcua är 
en uppmaning till en icke-handling (lokalt) kodas den som begärande. 

Uppmaningar till åtgärder som skall göms vid senare tillfällen (och på andra 
platser), dvs uppmaningar som i111e :U avsedda att få omedelbara å1giirder som 
responser i den lokala samtalskontexten, kodas som icke-beg1irande initiativ. 
Exempel på deua kan vara " .. . å de vet du också för att få bidrag till hyran 
måste du komma in med ett godkiint andrahandskontrakt", eller "jo men kravet 
är att du ska söka jobb å hålla kontakt me arbetsfönnedlingen ... ". 

Samtal med tredje person: 

(i) Repliker som äger rum mellan socialarbetaren och intervjuaren dknas inre med 
i samtalet mellan klienten och socialarbetaren. Dcua markeras i transkriptionen. 

(ii) Samtal med barn som är närvarande under mötet kodas som x-repliker 

(iii) Samtal i telefon under replik (om telefon ringer under mötet) fM en x-ko<lning, 
eftersom talandet i telefon ju ligger utanför samtalet mellan socialarbetare och 
klient. Ibland kan vi få något som påminner om en interfolierad sekvens just 
kring "telefonsamtal " och som - när sekvensen har ebbat ut - innebär att 
panema återgår till det tidigare ämnet. 

Delvis ohörbara repliker: 

(i) Replik som delvis är hörbar, men till större delen ohörbar kcxlas på basis av 
vad man hör, t ex "ja just de" ( ... ) och ett 11\ngt stycke ohörbart (mummel) 
kodas på basis av det man verbalt kan urskilja; i vårt exempel som minimalt 
adekvat respons. fast man som kodare förstår att repliken förmodligen är 
expanderad. Helt ohörbara repliker markeras som vanligt med ?. 
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