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FÖRORD 
V 

Arbetet bakom denna skrift (och dess föregående kortare ver

sioner) har pågått under några års tid. Under denna period 

har vi haft glädjen att motta synpunkter och konstruktiv 

kritik från många kolleger. 

Två personer måste speciellt omnämnas. Särskilt under de t 

första skedet hade vi åtskilliga diskussioner med Kers tin 

Severinson Eklundh, vars arbeten om språkspel utgjort en 

viktig inspirationskälla. I de empiriska tillämpningarna har 

Päivi Juvonen haft en central roll. Hon satte sig in i vårt 

kodningssystem och utsatte våra egna kodningar för spännande 

medbedömningstest. Hon har också tagit fram en inte obetyd

lig del av siffermaterialet i kap. 10. Många av hennes 

träffande iakttagelser i dialogmaterialen har lett till 

preciseringar av våra kategoridefinitioner. 

Många andra har hjälpt oss med synpunkter. Hit hör Viveka 

Adelswärd, Jan Anward , Karin Aronsson Ottosson, Nils 

Dahlbäck, Kjell Granström, Staffan Hellberg, Sölve Norberg, 

Hans Erik Pettersson och Sten Sj~rslev. 

De metoder för dialoganalys som vi beskriver kommer att be

höva utvecklas och utprövas ytterligare och vägas mot andra 

alternativ eller komplement. Vi hoppas att denna SIC-utgåva 

stimulerar debatten. 

"Initiativ och respons i samtal" har ingått som ett led i 

metodutvecklingen inom två olika projekt, nämligen "Framgång 

och motgång i dialoger" stött av Riksbankens Jubileumsfond 

(RJ 83/137) (jfr Aronsson & Linel l, 1985) och "Kommunika

tionsformer i språkundervisningen" stött av Humanistisk

Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR F 746/84). 

Till sist ett stort tack till Lotta Strand som med stor nog

grannhet och skicklighet har lotsat en serie olika versioner 

genom ordbehandlaren. 

Linköping, februari 1987 

Lennart Gustavsson Per Linell 
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INLEDNING 

du 
ja 
duu 
j a vad är det an? 
är du kär i mig? 
det är klart jag är kär i dig 
jamen är du riktigt kär? 
ja säger jag ju 
sådär verkligt riktigt kär? 
annars skulle jag väl inte säga det 
jamen jag menar riktigt riktigt kär 
jag älskar dig för helvete 
varför blir du så där arg igen? 
jag är inte arg säger jag 
om du älskade mig riktigt 
skulle du inte skrika så åt mig 
det är ju för fan du som skriker 
det är väl inget underligt 
så som du håller på 
är det jag nu som håller på 
du för JU oväsen som en bangård 
jag för oväsen jovisst du 
har du någonsin i ditt liv hört talas om att ord 
är till att tänka med 
och inte bara att fylla käften med? 
kan du inte tänka 
eller vill du bara inte? 
du får inte skri~a så där åt mig 
nä men du skall få prata vilken dynga som helst va? 
fy sådan ton du använder 
tänka kan du inte 
kan du över huvud taget något annat? 
titta här vad ligger den här för här nu för då? 
och all den här skiten? 
jag orkar inte jag orkar bara inte förstår du 
när du använder den tonen 
tänk att du aldrig kan hålla reda på någonting 
kan du överhuvud göra någonting ordentligt 
utom att låta käften gå? 
du får inte tala till mig på det där sättet 
du gör mig a~ldeles förtvivl ad förstår du inte? 
men ibland är du alldeles anöjlig 
har du verkligen ingenting annat att säga mig? 
är vi nu där igen 
där var då där? 
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Det är Sandro Key-Åberg som skrivit denna "prata" (utdrag ur 

Tionde pratan i Key-Åberg , 1972) . Han återskapar där en typ 

av samtal som vi nog alla råkat hamna i . Det är som syns en 

typ av språkspel med ganska speciella drag . Men vilka är 

egentligen dessa drag , och hur förhåller de sig till egen

skaperna hos andra typer av verbala aktiviteter? Sådana 

frågor kan besvaras f r ån många utgångspunkter och på grund

val av data som införskaffats med ett flertal skilda 

metoder . I den här boken vill vi konstruera en analysmodell 

för dialogkorrrnunikation s001 ytterst bygger på att repliker na 

kategoriseras i ett antal olika typer. Krumelurerna i 

vänstermarginalen refererar just till dessa kategorier , som 

vi ska beskriva längre fram i den här skriften . Vi kommer 

emellertid då att bygga på material från bandinspelade , 

autentiska samtal och inte på litterära dialoger. 

De grundläggande anal ysenheterna i vår analys är initiativ 

och respons . Ett samtal kan anses börja genom att en part 

(A) tar ett initiativ genom att föreslå en utgångspunkt för 

dialogen , varefter den andra parten (B) svarar på detta (ger 

en respons) och eventuellt själv inför något nytt (tar ett 

eget initiativ). A kan i nästa replik ge en respons på B: s 

yttr ande och eventuellt själv ta ett nytt initiativ , som B i 

sin tur kan svara på etc . En individs yttranden eller 

repliker analyseras al l tså med utgångspunkt i ~ hur de 

anknyter bakåt till par tnerns senaste replik (eller någon 

annan tidigare replik) , dels hur de genom att introducera 

något nytt för dialogen framåt (respons resp initiativ) . På 

denna grund söker modellen fånga viktiga delar av interak

tionen mellan parterna och dialogens innehållsliga kohe rens 

och vidare den dynamiska kopplingen mellan interaktion och 

innehåll. Vårt intresse fokuseras a lltså på dialog ens 

dynamik och koherens och på parternas inbördes styrkeför

hållande (dominans). 

I de första kapitlen (1-5) ska vi beskriva våra teoretiska 

utgångspunkter , av utrymmesskäl på en relativt allmän nivå . 

Efter att därefter kortfattat ha beskrivit några olika 

existerande system för empirisk samtalsanalys (kap. 6) ska 
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vi beskriva ett eget kodningssystem för init iativ-respons

analys av dialoger på repliknivå. Detta system ska möjlig

göra en kvantitativt base rad diagnost ice ring av dialoger be

t räffande tex hur parterna använder , delar på, talrwrrnet 

och vilka metode r de använder när de styr el l e r låter sig 

styras i dialogen . Initiativ-respons-analysen ger en bild av 

i nte raktionen lokalt , hur aktörerna steg för steg hanterar 

inte raktionen . Dialogens globala aspekter, liksom de mer 

individuella detaljerna hos speciellt intressanta avsnitt , 

måste beskrivas genom en kompletterande, me r diskursiv 

analys (av t ex etnometodol ogiskt eller ling

vistiskt-pragmatiskt snitt) . 

Kraven på en effektiv och reliabel kodning f ramtvingar 

preciser ingar av ~nga begrepp. Dessa operationaliser ingar, 

som vi s uccessivt för in i kap . B, innebär att vi drar 

gränser mellan kategorierna på ett tydl igare men också fyr

kantigare sätt än vi gjort i kap. 1-5. I bokens första del 

tecknar vi dialog ens mångtydiga str uktur på ett lite för

siktigare sätt ; när vi i kap. 7-8 tar upp sa111Tia verklighet 

en gång till , måste vi vara mer hårdhänta. 

I kap 9-10 ska vi slutligen beskriva något av vad vi tror 

oss kunna åstadko111Tia med hjälp av våra analyser . Våra 

resultat för oss också in på några hypoteser om samband 

mellan olika s ociala s ituationer och kolllTiunikativa aktivi

teter, å ena sidan, och dialogens struktur och dynamik , å 

den andra (kap . 11). 

Ti ll sist några tekniska noteringar : Merpa rten av våra 

exempel är autentiska . Endast några få är konstruerade eller 

friserade, och dessa markeras med en asterisk efter exempel

numret . De autentiska exemplen är ordagrant återgivna , men 

vi har inte eftersträvat någon finare transkription (inklu

derande, exempelvis , prosodi , pausering, exakta ang ivelse r 

av öve r lappningar etc . ) . I analysarbetet måste man ändå 

arbeta i ständig kontakt med det bandade materialet 

(§ B. 13) . Vi ber om översaende för att transkriptionen inte 

är enhet lig vad gäller återgivandet av speciella talspråks-
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former (i allmänhet har vi använt normal ortografi); data är 

hämtade frän mänga olika material , och det har inte varit 

möjligt att i efterhand normera transkriptionen av dem alla. 

All kodning av autentiska exempel är gjord under avlyssning 

av ljudbandet. Att enstaka kodningar kan förefalla över

raskande för läsaren kan bero på att replikerna ifräga fram

stär som mer flertydiga i transkriptionen än på bandet. För 

de utdrag ur längre dialoger som vi använder som exempel 

(fr.o.m. kap. 7) gäller att de äterges med de kodningar som 

replikerna tilldelats i sina resp . sammanhang. I synnerhet 

för den första repliken i det enskilda exemplet innebä r 

detta ofta att kodningen äterspeglar bakåtanknytningar som 

inte är synliga i det citerade utdraget. 
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uET KOMMUNIKATIVA SPELET 

1. 1 Språkspelsbeg reppet . 

Våra t eoretiska grundantaganden kan sökas i s k språkspels

analys av dialog . Detta innebär att yttrandena eller 

r eplikerna i en dialog betraktas som drag i kommunikativa 

spel. Språkspel kan ses som en delmängd av de kol111lunikativa 

spelen; ett språkspel är ett kommunikat ivt spe l, där minst 

ett drag är språkligt kodat , dvs normalt ett talat 

yttrande. 

Ett kommunikativt spel är en soc ial aktivitet i vilken två 

(eller flera) parter påve rkar varandra (kognitivt , emotivt 

och/eller ko nativt ) . De gemensamma akt iv iteterna i ett spel 

bildar en helhetstruktur sådan att (det i normalfallet 

gäller att) 

(i) aktiviteten som helhet kan avgränsas f rån vad som 

föregår och föl jer den , dvs den har ident i f i e r ba ra 

sta r t - och ändpunkter; 

(ii) aktiviteten har en viss inriktning eller syfte (t ex 

dialogen handlar om något bestämt, eller det går ut 

på att göra något speciellt); 

(i ii) parternas handlingar är (åtminstone till betydande 

del) medvetna och intentionella , och som sådana är 

de re laterade till (vad man uppfattar som) spelets 

syfte . 

Vilka spel som är möjliga i en viss kultur är i hög grad 

socialt delad kunskap . Detta innebär samtidigt att kommuni

kat i va spel har social signifikans , och många har sär skilda 

benämningar inom den aktuel la kulturen. Detta gäller inte 

minst om begreppet kommunikativt spel t illämpas på global 

nivå , dvs på den kommunikat iva aktiv iteten i en "hel " social 

situation (t ex teaterbesök, fö reläsning , rättegång , 
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middagsbjudning) eller på. ett avsnitt eller en episod inom 

en sådan situation (t ex själva föreläsningsdelen i en 

lektion , ett vittnesförhör under en rättegång , sittningen 

vid en formell middagsbjudning). I en del fall är spelets 

identitet , karaktär och syfte klart för alla parter från 

början, medan i andra situationer aktiviteternas syften är 

mer oklara eller mångtydiga eller utkristalliseras först 

efter ett tag. 

Spelbegreppet kan emellertid också tillämpas på. lägre nivåer 

eller mindre enheter; man kan urskilja spel som utgör 

delspel inom större spel. Enligt Severinson Eklundh (1983) 

är begreppet tillämpligt på. alla möjliga nivåer , även på. 

mycket begränsade inslag i en dialog , t ex spelet att 

referera till och identifiera en viss referent. Här ska vi 

främst intressera oss :ör (del)spelstrukturen på. en något 

högre men ändå relativt lokal nivå. 

Ett inlägg i ett kommunikativt spel kan ha både initiativ

och responsegenskaper. Analysen i initiativ och respons 

blottlägger en grundstruktur i dialogen . Genom att närmare 

bestämma den innehållsl iga och interaktiva karaktären hos de 

olika dragen kan analysen förfinas . I analysen av de framåt

pekande egenskaperna hos yttranden specificeras initiativen 

med avseende på. hur starkt de på.verkar samtalets omedelba ra 

fortsättning och hur starkt de styr motpartens responser. 

Bakåtanknytningarna (responserna) specificeras med avseende 

på på vilket sätt de anknyter bakåt (fokalt eller icke

fokalt i den terminologi som nedan ska presenteras) , till 

~i den föregående dialogen de anknyter (lokal eller 

icke-lokal anknytning), till vem av samtalets parter anknyt

ningen görs (egenanknytning eller motpartsanknytning) och 

med avseende på. om de uppfyller de villkor som stäl l s i det 

initiativ de anknyter till (adekvat eller partiell/ 

inadekvat) . 

Genom att använda begreppet språkspel (eller kommunikativt 

spel) vill vi fästa uppmärksamheten fr . a. på. att aktörernas 

åtgärder ( "drag " ) i dialogen är ömsesidigt beroende av 
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varandra och av dialogens överordnade syften och att de inte 

kan förstås enbart som självständiga beteendeenheter eller 

"talakte r " producerade av individuella talare . Vi vill 

däremot inte dra in några mer konkreta associationer som man 

skulle kunna se i en spelmetafo r. Qn man så föredrar, kunde 

man i stället välja d en mer ne utrala t e rmen (kolTITlunikativl 

aktivitet. 

1. 2 Samtalet som kollektiv process 

En annan inspirationskälla för vår teori finns i den etno

metodologiska traditionen (t ex Heritage , 1984) . Särskilt 

gäller detta insikten att samtalet som social realitet 

skapas i interaktion mellan parterna genom de lokala bidrag 

( ' on a turn-to-turn basis') som de olika replikerna ger till 

dialogen och dess t olkning . Detta är en social (eller 

kollektiv) process, där parterna tar stöd i implicita an

taganden om aktivitetens syfte (jfr ovan om språkspel) men 

där de i övrigt genom ömsesidigt tagande och givande får 

dialogen att växa fram. Att tala om i förväg givna diskurs

planer, som de enskilda talarna i dialogsituationen bara har 

att realisera, vor e att ge en missvisande bild av samtalets 

natur (Schegloff , 1982). 

Dialogens respons- och initiativdimensioner återspeglas hos 

etnometodologen Heritage (1984:242) i talet om den enskilde 

talarens kommunikativa handling som dubbelsidigt kontext

bunden: 

A speaker ' s action is context- shaped in that its 
contribution to an on-going sequence of actions 
cannot adequately be understood except by 
reference to the contex~ - including, especially, 
the immediately preceding configuration of actions 
- in which it participates. This contextualization 
of utterances isa major, and unavoidabl e, pro
cedure which hearers use and rely on to interpret 
conver sational contributions and it is also some
thing which speakers pervasively attend to in the 
design of what they say. The context-renewing 
character of conversational actions is dire~tly 
related to the fact that they are context-shaped . 
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Since every ' current' action will itself form the 
irrmediate context for some ' next ' action in a 
sequence , it wi l l inevitably contr i bute to the 
framework in terms of which the next action will 
be unde r stood . In this sense , the context of a 
next action is repeatedly renewed with every 
current action . Moreover , each action will , by the 
same token , function to renew (i .e. maintain , 
a l ter or adjust) any more generally prevailing 
sense of context which is the object of the 
participants ' orientations and actions. 

En viktig skil lnad mellan våra metodiska preferenser och 

etnometodologins l igger i att vi vill komplettera den nog

granna mikroanalysen av karaktä r istiska dialogdetaljer (som 

hos etnometodologe rna) med bruket av kodningsscheman som kan 

l i gga till grund för mer kvantitativt oriente rade analyser 

av mer omfattande material (§§ 6- 10 ) . 

1.3 Rättigheter,~d.}-gheter och förväntningar i samtal 

Innehållet i parternas initiativ och responser är det 

material va rav dialogen vävs ihop till en sanmanhängande 

helhet. 

På ett me ra grundläggande plan är dialogens sammanhang be

roende av kognitiva och etiskt-obligativa förutsättningar 

och krav. Ä e na sidan kan dialogens progression relateras 

til l vad som krävs för att den ena parten ska dels förstå 

vad den and re säger och gör och dels visa s in f örståelse så 

att den andre kan avläsa den (Severinson Eklundh & Linell , 

1983 :297-298). Ä and ra sidan ger A:s initiativ och B:s 

accepterande att gå in i dialogen (svara p! A:s initiativ) 

upphov till en rad obligativa drag i konununikationen , 

skyldigheter och rättigheter hos parterna samt förväntninga r 

på den and re att uppfylla respektive utnyttja dessa 

(Seve rinson Eklundh & Linell , 1983 :295 ). 

Att e n dialog utvecklas till en se rie drag (och motdrag) 

följer , som vi strax ska se , av vad som ligger i parternas 

socialpsykologiska och kognitiva aktiviteter i dialogen . 
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Dialogen näste hela tiden föras vidare , om parterna vill 

förstå var andra och varandras utsagor (betr de 

etiskt- obligativa aspekte r na , se§ 2.3). 

Antag att person A yttrar utsagan U (med en avsedd och möj

lig tolkning u ' ) . För att person B ska förstå U, måste vill

koren (a- c) nedan uppfyllas , och för att B ska kunna avgöra 

om hans för ståelse är adekvat (om den stärrrner någorlunda med 

u ' ) näste dessutom villkor (d) uppfyllas: 

(a) B uppfattar A:s kommunikativa akt , dvs utsagan U och 

dess icke- verbala ackompanjemang, 

(b) B inser vad A (rimligen och förmodligen) menar med U 

(vilket sorts kommunikativt spel det är frågan cm 

och hur U inom ramen för detta spel ska tolkas) , 

(cl B tar ställning till (sin uppfattning av) vad A sagt 

och önskat , (dvs han värderar A: s init i ativ och dess 

konsekve nser), 

(d) B visar sitt ställningstagande på ett sådant sätt 

att A kan uppfatta och i sin tur tolka och ta stäl l

ning till det. 

Det sista steget (d) innebär att B måste avge någon form av 

respons på A:s initiativ . Qn B dessutom vill tillföra något 

nytt och självständigt, ta ett eget initiativ , sker det nor

malt och naturligt i samband med att han visar sitt ställ

ningstagande till A: s föregående initiativ (dvs dennes ytt

rande U) . I somliga situationer gäller också någon form av 

reciprocitetsmaxim, som innebär att om A givit ett bid rag 

til l kommunikationen (yttrandet U) , så ska Bi utbyte bidra 

med något eget. ( I många fall utvecklas dock inte dialogen 

till ett sådant jämviktsläge med givande och tagande från 

båda parte rs sida, vilket vi strax ska återkoilllla till). Men 

även cm B inte tar något eget initiativ, föreligger i all

mänhet ett socialt tryck på honom att avge åtminstone en 
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("minimal",§ 3.11) respons. A har då att åtminstone markera 

om svaret stämmer med vad han finner förenligt med sitt 

tidigare initiativ (U). Om parterna med någon rimlig grad av 

säkerhet ömsesidigt ska kunna avgöra att eller om delad 

förståelse nåtts, krävs alltså minimalt tre drag. 

I enlighet med bl a sådana resonemang argumenterar Severin

son Eklundh & Linell ( 1983) för att den minimala själv

ständiga interaktionen är treledad men anför samtidigt ett 

antal omständigheter som kan medföra att det tredje ledet 

delvis undertrycks eller helt utelämnas (jfr 1 .4 . 2). 

Det kan tilläggas att den (varierande grad av) förståelse av 

motpartens yttrande som en person visar genom sina (följ

ande) yttranden sällan är explicit formulerad, även om meta

språkliga och metakommunikativa dimensioner ibland kan 

lyftas fram i r esponsen. Snarare mås te motparten i normal

fallet indirekt sluta sig till (inferera) hur den andre 

tagit upp hans yttrande, dvs han måste i sin tur ta dennes 

svar till utgångspunkt för tolkning. Just i detta spel av 

uttryck och tolkningar finns en källa till dialogens fort

levande. 

1. 4 Dialogens fragmentering 

1 .4 . 1 Bilden av det fulländade samspelet 

I det föregående snuddar vi vid en idealtypisk bild av sam-

talet som ett samspel där parterna avlöser varandra vid 

ordet och där varje replik av en part anknyter bakåt till 

den andra partens senaste replik och dessutom för in något 

nytt för denne att respondera på. Varje repl ik har i denna 

väv av ömsesidigt iakttagbara produktions- och förståelse

processer två integrerar.de funktioner; dels tillför, produ

cerar, talaren nytt innehåll och dels indikerar han hur han 

förstått motpartens föregående repl ik och/eller hur han 

själv avsett (alternativt nu själv förstår) sin egen förra 
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replik (och annat som föregått den). Så.dana repliker med 

tydliga och direkta anknytningar både bakåt och framåt 

kommer vi att kalla 'klass iskt' anknutna. Dialoger med en

bart sådana har många föreställt sig som ideala talsitua

tioner e ller fulländade samtal (t.ex. Habermas , 1984); 

Goffman (1981 : 8) tecknar ar.alogt bilden av ' the two-person 

sociable chain ' . Den stämmer emellertid på sin höjd på vissa 

perioder i några få dialogtyper; man associerar främst t i ll 

det kooperativa framåtsträvande samtalet mellan jämställda. 

Den "ideala dialogen" är alltså en idealtyp i Weberiansk 

mening ; i den empiriska verkligheten är samtal som helt och 

hållet uppfyller villkoren för den helt enkelt en teoretisk 

och praktisk omöjlighet . Många sociala aktiviteter (t . ex. 

utfrågningar) kräver en anr.an form. Skillnader i aktörernas 

kunskap och kompetens gör att det vore onaturligt att efter

sträva fullständig jämställdhet i dialogen; hur skulle 

barnet lära sig något om inte de vuxna tillförde dialogen 

något me r än vad det självt kan? Vidare skulle ju varje dia

log teoretiskt sett fortsätta i det oändliga , an parterna 

ständigt och i varje replik både gav responser och tog nya 

initiativ. Vår dialogmodell skulle därför vara helt inade

kvat för beskrivningen av faktisk kommunikation, om den ut

gick från att dialogen stä ndigt pågår och aldrig bryts 

sönder eller avslutas. 

Det finns ett flertal faktorer som medverkar till att dia

loger inte utvecklas till ändlösa och homogena, 'klassiskt' 

uppbyggda initiativ- respons- sekvenser. Vi sammanfattar dem 

här i två punkter . 

1.4.2. Skillnader i makt och ansvar 

Inte ens i jämlika samtal mellan samarbetsinställda, vän

skapliga parter stärrrner den ' klassiska ' samspelsmodel len mer 

än på enskilda dialogfragment . I stora stycken ä r parterna 

olika aktiva . För övrigt är många , utan tvivel de flesta , 
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dialogsituationer asymmetriska ur dominanssynpunkt, dvs den 

_; ena parten dominerar över den andre i kraft av (exempelvis) 

status, auktoritet, kompetens eller personlighetstyp. Det 

kan då vara så att den starka parten anknyter till sina egna 

tidigare repliker och ignorerar den andres , kräver responser 

av den andra men undertrycker självständiga initiativ från 

honom , avstår från att föra dialogen vidare utifrån den 

andres bidrag antingen genom att inte alls svara pä eller 

kvittera den andres inlägg (t ex i vissa typer av förhör) 

eller genom att direkt värdera den andres inlägg och avsluta 

ämnen och delspel (t ex i må.nga fall av klassrumsunde rvis

ning). Den svaga parten , å sin sida , gör ofta vad (han upp

fattar att) den andre begär men inget ytterligare; han ger 

minimala responser och tar inga egna initiativ. 

1.4.3 Att avsluta delspel 

En annan faktor som bidrar till att dialoger inte blir oänd

liga är förekomsten av speciella regler eller strategier för 

att avsluta kommunikativa spel . Dels finns mekanismer för 

avslutandet av del spel i interaktioner (man avslutar exem

pelvis behandlingen av ett visst ämne och övergår till ett 

annat) , dels finns metoder att avsluta hela interaktioner . 

Den som tar sig rätten att avsluta delspel och interakt i one r 

är ofta den som generellt dominerar i samtalssituationen 

(t ex läraren i klassrummet , föräldern i samtalet med 

barnet , ledaren i i nteraktionen med gruppen). Kraftiga domi

nansskillnader kan ta sig uttryck just i att den dominerande 

parten själv avslutar interaktionen; i mer symmetriska 

situationer är bäda eller alla parter involverade i avslut

ningen , varvid speciella drag (jfr § 5. 3) används för att 

kontrollera enigheten om att syftet med det sociala mötet, 

det kommunikativa spelet , är uppnått (eller om att man nått 

så långt som man just där och då kan hoppas päJ. 

Sammantaget innebär detta att må.nga delspel och ibland hela 

interaktioner blir mycket korta. I många fall blir de inte 

mer än treledade , i b land ännu mer avkortade (§ 1. 3). I den 
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korta , tredelade interaktionen tar A, oftast den dominerande 

parten, först ett initiativ (och kräver därigencm en respons 

av B), B ger så en (minimal) respons på A:s initiativ utan 

att själv ta något initiativ, och A återkommer i ett tredje

drag (§ 5.5) , där han värderar och kvitterar B:s respons och 

avslutar ämnet/delspelet (eller "rundan", cykeln , i Sigurds , 

1985, terminologi). I många situationer, tex ofta i klass

undervisning, minimerar den dominerande parten interaktionen 

genom att göra ett sådant tredjedrag , även cm den andra 

parten faktiskt tagit ett självständigt korrrnunikativt 

initiativ i det föregående andra draget: 

(1) (ur en lektion på lågstadiet) 
L: Var det nån tant eller farbror scm lekte med er 

eller fick ni sköta er själva? 
E: Ja. Fast en gång när det var så mycket barn 

därinne, då gick jag in i ett annat rum och 
hörde på band . 

L: Jaha. (p) Man kan handla på båten vet ja . Handlade 
du nåt? 

Här avslutar L i sin andra replik det aktuella ämnet och tar 

upp ett nytt i stället (jfr § 5.4 ) . 

1.5 ' Yttrande ' ,'replik' och besläktade begrepp. 

Eftersom termer som ' yttrande ', ' tur ', ' replik ', etc kan 

uppfattas på flera ol ika sätt , ska vi på detta stadium 

införa några definitioner : 

yttrande sanmanhängande period av tal av sarrrna talare 

(oavsett cm han ha r o rdet el l e r inte) 

me ningsenhet formellt och/eller semantiskt avgränsad enhet 

som utgör yttrande e ller del av yttrande. En

hetens benämning ä r ett problem (eng. sen

tence , locution, utterance m fl alternativ) . 

Vi avse r en talspråklig enhet , som i vissa av

seenden kan anses funktionellt motsvara 

skriftspråkets ' mening '. Formellt behöver den 
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ingalunda vara utformad vare sig som en 

skriftspråklig mening eller san en mer eller 

mindre fullständig, enkel eller komplex sats ; 

många enheter är av andra fraskategorier . Vi 

väljer termen 'meningsenhet' (och undviker 

därmed 'mening') . 

Qn man definierar meningsenheter sä att de kan 

variera till anfång och formell uppbyggnad 

(fraser, satser, makro- och maxisyntagmer), 

kan man betrakta dem som byggstenar i r epliker 

( McLaughlin , 1984, använder termen "turn 

constructional unit (TCU) ", se vidare§ 1.8). 

Det är emellertid uppenbart att en 

meningsenhet också kan vara kollektivt produ

cerad och san helhet bestå av olika talares 

bidrag (sträcka sig tvärs över replikgränser) 

(Löfström, u.u.). 

samnanhängande per iod då en person har ordet. 

Att ha ordet innebär att man (för tillfället) 

disponerar talrummet och har rätt (och even

tuellt skyldighet) att yttra sig . (Jfr § 4.3. l 

det (eller de) yttrande(n) som fäll s under en 

tur , d.v.s. det bidrag (eng. conversational 

contribution) talaren ger till den erkända 

diskursen (den kollektiva dialogen) medan han 

har turen . 

yttrande som fälls utan att talaren har fått 

eller gör anspråk på ordet. (Sådana yttranden 

tillhör inte den kollektivt producerade 

diskursen utan faller utanför det gemensamma 

talrummet.) Jfr § 4. 2. 

vår dialoganalys (se nedan) bygger på att diskursflödet i 

ett samtal låter sig uppdelas i turer, d.v.s . i perioder då 
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bara en talare har ordet. I somliga tals ituationer är detta 

en betydande idealisering (Edelsky 1981 , Erickson 1982). 

Med våra definitioner råder ett mycket nära samband mellan 

tur och replik. Observera dock att en tur inte alltid fylls 

av en talad replik; det finns också icke-verbala responser 

och nollresponser (§ 3.7 , 4.4). 

I de allra flesta av de fall , då bara en person yttrar sig 

åt gången, är vår definition av tur som " oavbruten period då 

man som talare disponerar talrummet" opr obl ematisk . Stundom 

inträffar det dock att en och sarrrna tala re först lämnar 

ifrån sig ordet, d.v . s. avslutar en replik , och sedan efter 

en tyst period återtar det , d.v.s. påbörjar en ny replik. Se 

om detta § 7. 4. 

1.6 Initiativ och respons som drag i interaktionen 

Begreppen initiativ och respons i vår modell är uppenbar 

ligen relaterade till leden i ett s k adjacency pai r 

(Schegloff & Sacks, 1973, Goffman 1981) och begrepp som 

'opening move' och ' responding move ' (Sinclair & Coulthard, 

1975), men i motsats till de flesta andra san utrett dessa 

begrepp och deras släkt ingar betraktar vi initiativ och 

respons som abstrakta enheter , som drag (eng. moves) i ett 

spel , och inte som konkreta yttranden . Dragegenskaperna, 

detta att f ungera som init i ativ eller respons , är olika 

s idor , aspekter , hos yttranden el l e r replike r. En och samma 

replik kan alltså samtid igt ha ins lag eller egenskaper av 

både respons och initiativ. Responsaspekten pekar bakåt , 

initiativaspekten f ramåt. Repliken kan därför sägas ge 

substans åt flera olika drag samtidigt . Detta hindra r inte 

att man i vissa typer av interakt ioner finner yttranden 

eller repliker , som har status av näst intill renodlade 

initiat iv och responser , dvs det ena yttrandet , som vi kan 

kalla i nit i ativytt randet i nnehåller initiativ men inga 

responsegenskaper ; med det andra, responsyttrandet , för

håller det sig tvärtom. Qn tredjedraget betraktas som en 
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särskild sorts dragegenskap (jfr § 5.5) skulle vi på 

liknande sätt kunna t ala om tredjedragsyttrande. I den mån 

den av Sinclair & Coulthard (1975), Me han (1979) , Johnson 

(1979) m. fl . lanse rade analysen av korta klassrumsinterak

tioner i termer av lärarens initiativ (jfr Johnson ' s 

' sol iciting move ' ) (i vår modifierade t e rminologi: initia

tivyttrande) , elevens respons (responsyttrande) och lärarens 

värdering ( 'fol l ow-up move ' 'reacting move ' ) (tredjed rags

yttrande) är adekvat , har vi där en god approx imation till 

detta fall. Tredjedragsytt randet kan emelle rtid också 

analyseras i termer av de mer grundläggande begreppen 

initiativ och respons , och detta är den l ösning vi korrrner 

att föredra(§ 5.5). 

Det är alltså viktigt att komma ihåg att drag, initiat i v och 

r espons är abstrakta enheter , funktioner i korrrnunikat i va 

spel. Det hindrar inte att det ofta är praktiskt att i det 

enskilda fallet (på ett något slarvigt sätt) använda 

te rmerna initiativ och respons (och tred jedrag) om de 

yttranden som just i detta fa ll uppbär resp funktioner. Om 

man vil l va ra noggrann, bör man i stället tala om initiativ

yttrande, responsyttrande och tredjed ragsytt rande . 

Hittills har vi betraktat initiat iv och r espons som egen

skaper som tillkommer replike r (varvid replik definier as som 

det som en talare säger under en tur). Det är emeller tid 

uppenbart att analysen också kan ti llämpas på delar av rep

liker , i synnerhet delar av långa repliker , i vilka tala ren 

(infö r sin samtalspartner) s a s resonerar med sig själv och 

producerar flera meningsenheter som tillsarrrnans bygger upp 

ha ns monologiskt betonade replik. 

(2) (ur ett samtal om "fult och fint spr åk" ) 

U: Ja, jag vet inte. Förekommer inte det att dom 
hurrrnar . Det kanske det inte gör . Dom kanske har nån 
annan finess för sig . För att få tid att tänka efter 
. •• e ller fylla ut tomrurrrnet. (mm) J aha, du tror det 
finns en ski l lnad där. Det gör det förstås. Ja , j ag 
går så sällan på sarrrnanträde . Jag har aldrig hört 
• • . Ja , det kan ju finnas kvinnor ändå på samman
träde och så dom har ett speciellt sarrrnanträdesspråk 
som dom , männen , beskyl ls för att ha. Men, det är 
möjligt det. Dom kanske f aller väl in i sarrrna, fö r
modar jag. 
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Talaren anknyter i en given meningsenhet bakåt till vad han 

nyss själv sagt (i föregående enhet inom sarrrna replik) och 

för in något nytt som han själv omedelbart kan respondera på 
i ytterligare en meningsenhet . 

1. 7 Begreppet ' drag ' 

Som vi redan antytt , vill vi förstå kommunikativa aktivi

teter som " spel ", där aktörerna genomför olika "drag" (eller 

med en annan term: olika kommunikativa åtgärder) eller ger 

varandra olika signaler ( "gester") med olika interaktiva 

innebörder. Vi uppfattar 'drag' som en abstrakt egenskap hos 

repliker: 

interaktivt värde (funktion , innebörd) hos replik 

(eller eventuell t mindre diskursenhetl 

En och samma replik kan tillskrivas flera olika interaktiva 

funktioner samtidigt. Det gäller både på den nivå, som vi 

första hand vill analysera , den där vi talar om initiativ 

och responser (§ 1.6), och på den nivå , där man oftast 

tillämpat dragbegreppet , nämligen talhandlings- (talakts-) 

nivån . En och sarrrna replik kan samtidigt vara exempelvis en 

upplysning, ett löfte eller förslag och en kommunikativ gen

gåva given i utbyte mot en ~pplysning motparten givit . Tal

aktsanalysen kommer emellertid inte att vara central i den 

dialoganalys vi korrrner att redogöra för i det följande. 

1.8 Turöverlämningen 

De mindre meningsenheter (de som ofta enbart är delar av 

repliker) som omtalas i det föregående (§ 1.5) är inte så 

lätta att definiera . I litteraturen används benämningar som 

' locutions ', ' propositions ' eller rätt och slätt 

' sentences ', varvid man tycks förutsätta att de formellt och 

i nnehållsligt kan jämföras med satsliknande strukturer 
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(enkla eller komplexa) . Att satsen (snarare än den skrift

språkliga meningen) är en vanlig enhet i talets produktion 

och perception står klart, men även andra enheter före

korrrner , t.ex. fraser av olika slag (t.ex. Linel l, 1983). 

De bitar ( "chunks" ) , som vi kallar meningsenheter , varierar 

till sitt omfång och sin gramnatiska struktur (§ 1.5) , men 

vi uppfattar dem som semantiskt (och även grammatiskt) 

definierade . Chafe (1979), exempelvis, talar om sådana 

strukturer i talströmmen som både semantiskt och grammatiskt 

karaktäriserbara ( "thoughts" och " (information) foci " visa vi 

"sentences" och "phr ases" ) . Ibland kan de vara kollektivt 

producerade ( jfr exempelvis A:s yttrande som fortsättes av B 

i (12) nedan) . Av skäl som har med detta att göra vill vi 

intE' använda begrepp som " fonologisk fras" eller " intona

tionsenhet" ("tone group" ), trots att dessa termer brukar 

användas om meningsenheternas prototypiska uttrycksformer. 

Eftersom vi emellertid nu ska intressera oss för en annan 

nivå av diskursen och därvid arbeta med repliker som ut

gångsenheter , behöver vi inte här fördjupa oss i defini

tionsproblematiken. 

Det finns inte några fasta regler för hur meningsenheter kan 

och får bygga upp repliker. Dialogens dynamik och relativa 

oförutsägbarhet ('indeterminacy') består bl a i att 

replikerna byggs ut successivt och att det inte från bÖrjan 

är klart när och hur turväxlingen s ka ske . I många fall kan 

en talare genom avslutandet av en meningsenhet ge möjlighet 

åt sin partner att respondera , men om denne inte ta r 

chansen , kan han själv fortsätta och bygga ut sin replik med 

en eller flera ytterligare meningsenheter. Ofta är det i 

sådana fall svårt att avgöra om talaren faktiskt avsett att 

släppa in motparten e ller inte. Oavsett talarens avsikter 

och oavsett om ett talarbyte faktiskt kommer til l stånd 

eller inte , utmärks en meningsenhet (sådan som kan till

skrivas självständiga initiat iv- och/eller responsegen

skaper) av att den följs av en möjlig r esponspunkt , eller m 

a o ett naturligt ställe för motparten att ta över ordet 

(Levinson 1983: ' transition relevance point'). Enligt Duncan 
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(1972) bidrar följande s k turn-yielding signals till in

trycket av att man nått en möjlig responspunkt : 

1. avslutande av gralTITlatisk enhet (sats eller satskomplex 

/clause , sentence/) 

2 . intonationsterminal av typ fallton eller stigton (men 

inte fortsättningston) 

3. stereotypa uttryck som va (åtminstone om det förekolTITler 

i satsslut) , eller hur, du vet (vädjande till lyssnaren) 

4. förlängning av slutstavelse , 

5. handrörelser upphör . 

Till denna uppräkning av formella egenskaper som kan tolkas 

som tecken på att talaren avslutat sitt yttrande , kan man 

lägga ett semantiskt kriterium; om den föregående enheten är 

möjlig att tolka som semantiskt sarrrnanhängande och tillräck-

1..!.9., har man en möjlig responspunkt (jfr Beattie's ( 1983) 

kritik av Duncan). Av Duncans ovannämnda signaler har sär

skilt (1) karaktären av en begränsning som påtvingas talaren 

av språkets struktur. Om talaren vill undvika att motparten 

kommer in vid en sådan möjlig responspunkt (ofta en respons

punkt också med semantiska mått) , försöker han ofta motverka 

de faktorer som skulle kunna fungera som turn- yielding sig

nals. Detta kan s ke genom olika ' attempt- s uppressing 

signals ' (Duncan): 

1 . undvika intonationsterminal (trots att den syntaktiska 

strukturen gör att en sådan förväntas och lätt höres 

in), 

2. direkt påbörja en ny mening senhet och prosodiskt markera 

(genom direktanknytning) att det kommer en omedelbar 

fortsättning på det föregående , 

3. fo r tsätta gestikulerandet och övrigt icke- vokalt ackom

panjemang till talet , undvika blickkontakt med motparten 

etc. 
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Dessa signaler undertrycker responspunkten. Om å andra sidan 

talaren verkligen vill lämna över o rdet och alltså avsluta 

sin replik kan han frarrhäva den möjliga responspunkten genom 

att komna med en exelicit uppmaning till verbal respons. De 

vanligaste formerna för detta är (jfr också § 2. 6. 2): 

1. explicit frågekonstruktion 

2 . lexikaliskt ange vad man som talare begär, i imperativ

konstruktion (Berätta vad som hände igår kväll) eller 

ekvivalent omskrivning (Nu vill jag att du berättar •.• 

etc) . 

3. klart markerad (uppfordrande) intonation . 

Dessutom kan den avsedde näste talaren, den som ska ta över 

ordet och respondera , pekas ut verbalt (genom explicit till

tal) eller icke-ver balt . (Om turtagandet sker på talarens 

villkor , dvs vid en framhävd eller åtminstone möjlig 

responspunkt, kan vi tala om ordnad turöverlämning . Om (den 

dittillsvarande) l yssnaren bryter in på ett annat ställe , 

föreligger ett avbr ytande . ) 
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2 INITIATIVET 

2.1 Begärande, hävdande och underställande initiativ 

Att ta ett initiativ i (eller till) ett kommunikativt utbyte 

innebär att man i en social situation rör fram ett budskap 

som riktas till en adressat eller publik . I allmänhet vill 

initiati vtagaren veta något om eller ändra något i adressa

tens kognitiva, emotiva och/eller konativa status. Man vill 

m a o få den andre att uppmärksamma, inse , känna eller göra 

något. Mycket ofta vill initiativtagaren att den andre ska 

svara med en verbal respons. 

Genom att ta ett initiativ i ett samtal gör man ett försök 

att bestärrrna eller åtminstone påverka samtalets omedelbart 

följande förlopp. Initiativtagaren kan exempelvis försöka få 

den andre att bidra med något, eller han kan försöka bromsa 

dialogen och t . ex . genom att slå fast något själv få den 

andre att acceptera det redan sagda och kanske också avhålla 

honom från att säga sin åsikt. Vi skulle kunna urskilja tre 

huvudtyper : 

a) begärande initiativ: A uppmanar explicit B till att föra 

diskursen vidare genom att avge en respons (om kategorin 

"explicit uppmaning till respons", se nedan§ 2.5), och 

A begär att detta ska ske på de villkor som han genom 

sin replik bestärrrner. Prototypen är den klart begärande 

frågan : 

Vad anser du om Svenssons avhandling? 

A försöker här bestämma över motpartens replik , dvs 

lägga begränsningar på dess innehåll (i det här fallet 

påverka honom att ta ställning i ett bestämt spörsmål). 

Implicit hävdar han också rätten att värdera responsen 

(acceptera den som ett adekvat svar el ler inte, jfr 
§ 3.6) . Ett begärande initiativ är därigenom starkt 

framåtpekande och starkt styrande för dialogens fort

sättning (jfr nedan om starkt initiativ) . 
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bl hävdande initiativ: A för in, och hävdar, ett eget inne

häll (som inte direkt begärts av motparten). Han pästär 

nägot utan att explicit uppmana till en respons. I 

stället begär han implicit att motparten ska acceptera 

det sagda: 

Svenssons avhandling är originell och tvärvetenskaplig 

I vissa fall kan en replik av typ pästäende innebära att 

samtalet bromsas upp genom att ingen respons begäres; 

det implicita budskapet är att innehä llet , det som förts 

in genom initiativet i fräga och som alltsä fört sam

talet framät , ska accepteras som delad kunskap. 

cl underställande initiativ: A för in ett eget innehäll 

(som inte direkt begärts av motparten) och uppmanar sam

tidigt explicit till respons. De underställande initia

tiven är säledes pä ett sätt bestämnande för inrikt

ningen pä nästa replik (de är eliciterande , § 2.2) , men 

för inte i samma utsträckning som de begärande initia

tiven (a) ovan) dialogen framät , genom att de inte begär 

att motparten ska föra in nytt innehäll. I innehälls

dimensionen är de därigenom mer besläktade med (bl: de 

utgör ett mera försiktigt (defensivt eller submissivt) 

sätt att föra in ett innehäll; detta underställs expli

cit motparten för bedömning , snarare än hävdas. Ofta har 

replike n pästäendesyntax (men kan ha frägesyntax ocksä) 

men är försedd med vädjande intonation, garderande 

uttryck och/eller frägepähäng (etc) , vilket gör att den 

fär karaktären av submissiv fräga (~ 2.6 . 5) : 

Svenssons avhandling är väl originell och tvärveten

skaplig , ä r den inte det? 

I fÖrhällande till (a) är (b) och (c) svaga(re) som initia

tiv, genom att de inte lika starkt päverkar samtalets inne

hällsliga progression - de är mindre framätpekande . (Ännu 

svagare som initiativ är s.k. uppskjutande frägor (§ 3. 9) ; 
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hos dem överväger sna rast responsegenskaperna.} Vi får 

följande styrkeskala för initiativ : 

al begärande initiativ } starka initiativ 

bl hävdande initiativ 

} svaga i nitiativ 

c) under ställande initiativ 

d) uppskjutande frågor 1 övervägande respons 

(se § 3.9). 

(Här har vi inte tagit hänsyn till att initiativens själv

ständighet varierar som funktion av hur nära de anknyter 

bakåt. Se§ 3.2-4.) 

Starka initiativ (a} försöker bestämma över i nnehållet i 

motpartens nästa replik (som ofta explicit värderas i ini

tiativtagarens nästa replik , då initiativet följs upp} , 

medan svaga initiativ (b+c ) inte expl icit försöker göra 

detta. 

Två av initiativtyperna , (a} och (c) , tillhör dem som 

explic~t begär eller åtminstone (betr . (c)} expl ic it in

bjuder till respons . De är i så måtto mera evokativa än (b} , 

som ibland direkt kan upplevas som responsinhiberande 

( bromsande l . 

Även (a) och (b} hör ihop, fast på åter ett annat sätt. De 

är de mest dominanta dragen såtillvida att (a) begär att be

gränsningar på införda innehåll ska accepteras (B:s respons 

måste uppfylla vissa villkor och A ges implicit rätt att 

värdera responsen mot dessa villkor), och (b) begär (impli

cit) att B ska acceptera det innehåll som A hävdar. De 

underställande initiativen (c} begär inte något sådant. 
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2. 2 Eliciterande och innehållsliga initiativ 

I det föregående har vi antytt att samtalet kan föras f r amåt 

med två skilda metoder (som dock ofta kombineras) ; talaren 

kan själv föra in nytt innehåll, eller han uppmanar den 

andre att göra så. Vi kan se dessa som två olika aspekter 

hos kommunikativa initiativ, en mer direkt evokativ elle r 

eliciterande och en mer innehållslig . 

Ä ena sidan kan A explicit uppmana till en respons från B: s 

sida. B påtvingas därmed ett direkt ansvar (§ 2.3) att svara 

på A:s initiativ , ett ansvar som han inte kan undandra sig 

utan påtagliga konsekvenser för den sociala situationen och 

dess klimat . Ofta innebär A:s begäran om respons också att A 

lägge r begränsningar på responsens möjliga fo rm och innehåll 

(§ 2 . 6 .3 ) . 

Ä andra sidan kan A föra in ett nytt ( referentiellt) inne

håll i samtalet (eller , åtminstone , återinföra ett innehåll 

som på det aktuella stadiet av dialogen i nte är aktuellt 

('on-stage ' )) . Detta medför att A därigenom ger B anledni ng 

att respondera. Visserligen kan innehållet ibland hävdas på 

ett sådant sätt att den responsframkallande effekten blir 

liten eller rentav obefintlig , men på det hela taget verkar 

båda metoderna , den direkt eliciterande och den innehåll s

införande, i riktning mot att provocera fram responser. 

Att säga något i en social situation , dvs en situation där 

mer ä n en person är närvarande och där kontrahenterna är 

medvetna om detta (Goffman ' s ' social encounter'), innebär så 

gott som a llt i d att man t illför något som motparten kan 

eller bör tolka och reagera på . Också ett faktapåstående, en 

kommentar till den närvarande situationen etc , har denna 

karaktär, en evokativ dimension, även om repliken i fråga 

inte explicit uppmanar till respons. cm parterna inte gör 

något ytterligare, f ramstår de (el l e r en av dem) lätt som 

socialt inkompetent( a ). 
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Många initiativ är "kombinerade" i den meningen att de både 

för in ett nytt referentiellt innehåll (utöver vad som ä r en 

minimal respons på motpa rtens föregående replik) ~ expli

cit uppnanar den andre till respons . Som ett för sta exempel 

kan vi ta 2° i (3): 

(3) * (situation: middag för tvål: 

1° . A: Vill du ha mera vin? 
2°. B: Nej tack ska du ha . Jag är både mätt och 

berusad . Lite ost möjligeQ. Nej , nej , inte 
behöver vi byta tallrikar. Vad är det här för en 
ost , den ser tilltalande ut? (Bergman , s 108) 

I (3) hade vi att göra med en explicit begäran om respons . 

En annan typ av initiativ , som alltid (definitionsmässigt) 

är "kombinerade" , är de underställande (submissiva) , t.ex. 

2° i (4) 

(4 ) 1°. A: Ha r du några förslag? 
2°. B: Ja, kanske kunde vi skriva till skolstyrelsen och 

fråga dom om det finns några regler, tycker du 
inte det? 

I andra fall är initiativen mera renodlade: antingen enbart 

eliciterande eller enbart innehållsliga. Till de rent inne

hållsliga hör hävdandena; talaren för in ett nytt (referen

tiellt) innehåll utan att explicit uppnana till (begära 

eller vädja om) respons. Ett sådant initiativ kan förekomma 

som en expanderad respons (§ 3. 11) inuti ett samtal , t . ex. 

3 ° i ( 5): 

(5) (Språkdatas material) 

1°. A: Det har inte snurrat , det har inte kommit 
nånting , inte ett ljud har det korrrnit vet du , va 
mesigt 

2°. B: Va då inte snurrat? 
3° . A: Den har inte rört sej förut , jag tryckte på den 

knappen nu. 

Ett innehållsligt initiativ kan också förekorrrna som ett 

initiativ från en part efter en mer eller mindre lång paus 

(frånvaro av verbal kommunikation) : 
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(6) A (på kvällen): Jag är trött. Jag tror jag går och 
lägger mig . 

Även om ett sådant initiativ mycket väl kan tolkas som en 

uppmaning till an en respons, och motparten torde i allmän

het faktiskt svara med en verbal respons i den antydda typen 

av sociala situationer, så är uppmaningen om respons inte 

explicit (§ 2.5). 

De mer ensidigt eliciterande initiativen innebär att talaren 

kommer med en explicit uppmaning till en (verbal eller 

icke-verbal) respons utan att själv tillföra något nytt 

innehåll utöver vad som är aktuellt i dialogen eller den 

omedelbara situationen. Med "innehåll" avses här , liksom 

tidigare, referentiellt innehåll (ämnesinnehåll, substans) 

som föres fram direkt och explicit. Yttranden som Vad är 

det?, Vad menas med detta?, Vad heter du?, men även andra 

frågor som inte introducerar några nya referenter (t.ex. 2° 

i (5), f.ö. en uppskjutande fråga) eller bara involverar 

referenter vars aktualitet är given i situationen, räknas 

hit. 

(Naturligtvis kan man hävda att rent eliciterande initiativ 

tillför interaktionen nytt expressivt och evokativt innehåll 

(det uttrycker talarens intresse och okunskap och provocerar 

motpar ten till en verbal respons), men vi brukar alltså inte 

termen "innehåll" så vitt). 

I den mån uppskjutande frågor (t.ex . 2° i (5), se vidare 

§ 3.9, 8. 2.1) innehåller en initiativaspekt, så måste denna 

ses som rent eliciterande . 

Slutligen ska vi konstatera att det finns repliker som 

~för in något nytt (icke direkt begärt) innehåll eller 

direkt uppmanar till respons. Sådana är inte initiativ över

huvudtaget . 
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En klass av sådana yttranden är exklamativa yttranden (med 

låg grad av utåtriktning, jfr ~ 2.4) (Aj som fan!), en annan 

är renodlade responser (minimala responser, § 3.11) (t.ex . 

svar som Ja,~, Vet inte eller Klockan sju , Hemma hos 

~, Det var Johan som kom, etc som svar på när,-~,-~ 

frågor). 

2.3 Kommunikativt ansvar 

Att ta ett kommunikativt ir.itiativ innebär inte bara att man 

startar en ordväxling. Det innebär inte heller bara att man 

yttrar något som kan bilda en utgångspunkt för ytterligare 

kognitiva processer (tankar och associationer hos motparten 

och en själv). Att delta i en kommunikationsprocess är att 

vara delaktig i ett socialt möte (jfr Goffman), där man en

skilt och kollektivt genererar en väv av sociala förvänt

ningar, rättigheter och skyldigheter. Denna obligativa sida 

är essentiell för själva fenomenet social interaktion, åt

minstone vad beträffar avsiktlig budskapsförmedling av typ 

språklig kommunikation. Särskilt framträdande är de obliga

tiva bindningarna mellan sändare och mottagare i talsitua

tioner 'ansikte- mot-ansikte' . 

Om A tar ett kommunikativt initiativ , innebär det samtidigt 

att han förväntar sig att B - som en rationell , socialt 

medveten person till vilken hans (A:sl budskap (initiativ) 

riktas - går in i dialogen och svarar på hans initiativ. 

Båda parter får då kommunikativt ansvar. A möts av förvänt

ningen att hans initiativ har relevans i den givna situa

tionen, och själv har han rätt att förvänta sig att B: s 

respons på något sätt ska vara relevant eller ha något 

meningsfullt samband med den kontext som föreligger eller 

håller på att etableras . (ömsesidiga antaganden om relevans, 

jfr Sperber & Wilson, 1986. ) Att ta ett initiativ innebär 

(ett försök till) maktutövning; A försöker därigenom 

bestämma åt B (och dem båda) vad som för ögonblicket ska be

traktas som intressant och betydelsefullt. Men samtidigt på-
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tar sig A en skyldighet att uppmärksamma, tolka och reagera 

på. (ge !terkoppling pä) B:s respons. Om B exempelvis miss

förstär A:s initiativ, är Anormalt skyldig att reagera på. 

detta, t.ex. genom att försöka reparera det kommunikativa 

samspelet (jfr § 3.8 och 8.5): 

(7) (ur 
L: 
E: 
L: 

en lektion i svenska med en finsk elev ) 
Jaha vad var du för nät d! ... på. maskeraden? 
I skolan 
Ja vad var du ucklädd till (understrykningen stär 

för emfasbetoning) 

Om B gär in i dialogen och besvarar A:s initiativ, innebär 

detta i normalfallet att han erkänner sin skyldighet att ge 

en adekvat respons, dvs efter bästa först!nd tolka och 

reagera på. initiativet på. det sätt han tror att A menat 

det. (Även om B vill bedra A, mäste hans bedrägliga 

uträkning utgä frän vad han (B) tror att A förväntat sig.) I 

gengäld har B rätt att förvänta sig att A är intresserad av 

hans (B:s) respons och ger n!gon form av !terkoppling. Om 

B:s drag innehäller nägot slags självständigt initiativ, har 

han naturligtvis bäde rätt att förvänta sig en adekvat 

respons frän A och skyldighet att i sin tur intressera sig 

för denna. 

I rn!nga situationer lever parterna inte helt upp till sina 

kommunikativa äligganden , det kommunikativa ansvaret. 

Orsaken kan vara antingen bristande förrn!ga (t ex social 

inkompetens) eller vilja. Det senare sammanhäng er ofta med 

dorninansrelationerna i kornrnunikationssituationen; den som 

dominerar kan ta sig rätten att undandra sig sitt ansvar , 

och ibland kan den som blir dominerad ocksä "strejka" genom 

att inte respondera (jfr § 3.7-8). 

2.4 Evokativitet (grad av utätriktning) 

Yttranden varierar i sin grad av utätriktning, dvs i vilken 

män de är ämnade eller ägnade att framkalla en respons hos 

nägon annan. Detta skulle ocksä kunna uttryckas sä att olika 
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yttranden i olika hög grad har karaktären av kommunikativa 

initiativ. 

Utåtriktning (evokativitet) har att göra med dialogiskhet 

(dialogisk vs monologisk), och interaktivitet (social vs 

solitär). Responser (§ 3) är definitionsmässigt interaktiva 

och dialogiska, åtminstone genom att de anknyter bakåt. 
Yttranden (eller mer allmänt åtgärder) som inte har en 

responsaspekt kan däremot variera i evokativitet; de kan 

vara monologiska yttranden (t.ex. solitära ' tänka-högt '

yttranden) eller vara initiativ till dialog (evokativa , dia

logiska, sociala) 

Till de yttranden som inte är konmunikativa initiativ hör 

vokaliserande i enrum och ovidkommande sidorepliker. Mycket 

svaga som initiativ är prat riktat till en själv (men i 

andras närvaro) - sådant ' self talk' (Goffman , 1981) igno

reras ofta av andra, eftersom alla parter vill skydda sitt 

eget och andras sociala ansikte/anseende ( ' face ' ) - och ut

rop(~, oh, fan också!) (Goffman 's 'response cries ', som 

också ofta ignoreras men ibland ger upphov till respons från 

B:s sida, i synnerhet om orsaken till utropet är socialt 

acceptabel). (Att dessa typ:r av yttranden inte är oberoende 

av den sociala kontexten har övertygande visats av 

Goffman) . 

Också svaga (men ändå något starkare ) som kommunikativa ini

tiativ är sådant som att tänka högt eller konmentera eget 

arbete (i andras närvaro) eller yttra (lite fylliga re) ex

klamativer (Å , jag önskar jag vore lika smart som du). Ännu 

något starkare är kommentarer om inslag i den socialt delade 

uppmärksamhetsvärlden, t ex ett händelseförlopp eller ett 

arbete som båda parter har intresse av eller ansvar för (här 

torde B minimalt vara tvungen att respondera med en uppback

ning / back-channeling/ . Vi kan därefter tänka oss ett konti

nuum med sociala utsagor av tilltagande utåtriktning . De 

mest utåtriktade (starkast evokativa) är de som innebär 

e xplicit uppmaning till respons. Inom denna klass, utöver 
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vad vi redan ~talat(§ 2.1), kan vi urskilja flera olika 

grader av 'responsstyrning' (§ 2.6. 3). 

2.5 Explicit uppmaning till respons 

Många yttranden (eller mer allmänt: kommunikativa åtgärder) 

är uppbyggda så att talaren med deras hjälp uttryc kligen 

(verbalt el l er icke-verbalt) försöker provocera motparten 

till en respons . Vi kallar denna kategori explicit uppma ning 

till respons (eller 'eliciterande' initiativ). (NOT: Vi an

vänder begreppet 'explicit uppmaning till respons' san över

ordnat de tv! typerna explicit begäran (sta rkt initiativ) 

och Pxplicit inbjudan(svagt, underställande initiativ), 

jfr § 2.1). 

Sådana initiativ kan ytterligare underindelas med avseende 

pä om den önskade responsen är verbal eller icke-verbal: 

a) Den respons som man uppnanar till kan för det första vara 

en icke-verbal handling. Initiativyttrandet har då i v issa 

sociala situationer imperativ form (Kom hit). Motpartens 

utförande eller icke utförande av det begärda är i detta 

fall inte något yttrande (fast det ofta beledsagas av ett 

sådant) , men handlingen få r ändå ett kommun ikativt värde i 

interaktionen (jfr § 4.4). 

Här avses främst sådana initiat i v , där den begärda hand

lingen kan utföras omedelbart: initiativtagaren kan då av

läsa svaret i f orm av motpartens utförande ( eller icke

utförande ) av det begärda. I and ra fall ligger uppfyllandet 

långt bort i tiden (Hälsa mina vänner i Paris när du kommer 

fram.). Det normala är då att motparten verbalt svarar ~ 

imperativen (Ja det ska jag göra), och det verba la svaret är 

då givetvis det som räknas i inte r aktionen. (Detta betyder 

inte nödvändigtvis att i en kombination av en icke- verbal 

akt och ett verbalt svar det verbala al l tid ska ges före

träde i analysen, jfr § 4.4 ) . 

b) För det andra har vi en kategori ' explicit upr;:rnaning till 

verbal r espons' . Vi har tidigare (§ 1.8) antytt de yttre 
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kännetecknen hos dessa initiativ. Kategorin svarar mot 

(tämligen vid) interaktionell definition av begreppet fråga. 

I normalfallet är en fråga en uppmaning till verbal respons 

(svar) på ett mer eller mindre specifikt innehåll i ett 

verbalt initiativ . 

Det är också rimligt att inskränka definitionen av ' fråga' 

så att det frågaren begär eller ber om måste vara ett 

verbalt svar som har ett referentiellt innehåll eller som 

innebär ett ställningstagande för en viss ståndpunkt i ett 

visst spörsmål (med referentiellt-innehållsliga aspekter) 

(det senare gäller exempelvis svar på ja/nej-frågor). I så 

fall exkluderas sådana förstaled i olika ' adjacency pairs ' 

som hälsning (Hej du, vilket förväntas besvaras med ett~ 

el. motsv) och eventuellt också gränsfall som erbjudande 

(Kan jag få bjuda på ett glas vin? vilket också normalt 

besvaras verbalt) (jfr Schegloff, 1984) . 

Det finns mycket att tillägga om innebörden i begreppet 

' fråga' , och det mesta av detta har stor relevans för 

kommunikationsanalysen. Vi ska därför ta upp problem

komplexet i§ 2.6 (jfr också § 8.2). 

c) Slutligen finns det en S!?E!Ciell kategori av explicit 

uppmaning till verbal respons, som inte uppfyller krite

rierna på fråga enl ovan och som i viss mån liknar uppmaning 

till icke-verbal respons: yttranden av typen Säg något!, där 

initiativtagaren inte anvisar något innehåll som respons

givaren ska utgå ifrån . 

2.6 Frågor 

Vi föreslog ovan (§ 2.5) att en fråga är en uppmaning till 

verbal respons på ett (mer eller mindre) specifikt innehåll 

i ett verbalt initiativ. (Här begränsar vi oss till talad 

kommunikation, men självklart skulle man kunna utarbeta en 

analog definition fört.ex. tecknad kommunikation). 
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En definition av nyssnämnda typ ger anellertid enbart en 

begränsad vägledning an vi i praktiken vill avgöra va:J som 

är (kan vara) eller inte är (skulle kunna vara) frågor. 

Gränserna är naturligtvis scm nästan alltid flytande, men 

vissa preciseringar bör kunna göras. (NOT: En mångsidig 

diskussion av frågor i svenskan finns i Ahrenberg , 1987. 

Detta arbete utkom dock så sent att vi inte kunnat ta hänsyn 

till det i den här boken.) 

2. 6.1 Form, innehåll och kontext 

Om ett yttrande ska betraktas som tillräckligt elici

terande/evokativt för att räknas scm fråga , beror inte bara 

på dess form utan också. på innehållet och den omgivande kon

texten . an innehållet i A:s yttrande rör sig cm nå.got som 

motparten , B, kan förväntas veta (ha förstahandskännedom 

om), eller ha personliga åsikter om, och därför kan tänkas 

(vilja) säga något om ( "B-events" i Labovs terminologi 

/ 1972/; Anward, 1983, talar cm att det är "B:s ämne" ) , är 

sannolikheten stor för att repliken tolkas (och är avsedd 

att tolkas) scm en uppnaning till korrmentar från B. Repliken 

behöver inte explicit begära en respons; det innehållsliga 

(stött av kontexten) räcker ofta. I rättegångsförhör, där 

kontexten f .ö. är så.dan att nästan alla repliker från jurist 

till tilltalad förväntas vara frågor , finns otaliga exempel: 

(8) (D = danare, T = den tilltalade) 
D: och av personutdraget framgår att du har 

genomgått grundskola och har treårig 
restaurangutbildning 

T: Ja 
D: och att anställning saknas 
T: Ja just nu. Jag ska börja skolan på måndag 

På. liknande sätt upplevs A:s replik 4° i (9) scm en vink åt 

B att berätta varför telefonlinjen varit upptagen och vem 

hon talat med: 

(9) (telefonsamtal; A ringer upp) 
1 °. B: Hallå. 
2°. A: Hej , de e Agnes 
3°. B: Hej Agnes , hur e de? 
4°. A: Fint. Det var väldigt vad det tutat upptaget 

länge hos dej 
(efter Pomerantz, 1980) 



33 

Det finns otaliga typer av indirekta eller implicita upp-

maningar åt motparten att korrrnentera påståenden, att ge 

något i utbyte mot information som han själv får (t ex 

Pomerantz, 1980). Att berätta något om sig själv är ofta im-
plicit avsett som en påstötning på den andra att på mot-

svarande sätt yppa något. 

Ett annat, också flertydigt , fall har vi, när någon i ett 

samtal, ofta en utfrågning (t.ex . nyhetsintervju, rätte

gångsförhör, rådgivningssituation), (om) formulerar , sarrrnan

fattar eller swnmerar slutsatse r av vad den utfrågade sagt i 

ett visst ämne (eller av vad man tillsarrrnans korrrnit fram 

till). Dessa sammanfattningar som vi med en specialtenn· ska 

kalla "omformuleringar" ("formulations" hos etnometodo

logerna) (se § 8.2.4) fungerar ofta som en kontroll av om 

man uppfattat det dittills sagda rätt , och Heritage & Watson 

( 1980: 259) noterar att de har "semi- rhetorical interrogative 

properties". Ett exempel : 2° i ( 10): 

(10) (från en läkarkonsultation; läkaren (L) har frågat 
patienten (P) om hennes matvanor, och P tycks närma 
sig slutet på sin redogörelse) 

1°. P: så vi äter tillsammans hemma va (L:Ja), då äter 
jag medvetet mindre än vanligt •• . 

2°. L: Ja , så du äter ingenting på dagen från (ohb) till 
dess du korrrner hem 

3 °. P: Nä 
4°. L: Nä, å inget godis eller nånting sånt där emellan 
5° . P: Mycket mycket lite. 

En annan men snarast starkare eliciterande repliktyp har vi 

när utsagans lexikaliska formule ring innebär ett ifråga

sättande av motparten B, en anklagelse eller protest mot 

denne, eller på annat sätt ett hot mot hans sociala an

seende . ~ t.ex . A protesterar mot B genom att säga Detta är 

helt oacceptabelt ell er Man behöver inte särskilt påpeka att 

ett allvarligt fel är begånget , är det ovanligt att B låter 

detta stå helt oemotsagt. 



34 

Hur ett initiativ uppfattas beror alltsä av ett komplicerat 

samspel mellan yttrandets form och innehäll och kontextens 

inverkan. I vissa situationer kan rollrelationerna vara sä 

klart utme j s lade att en utsaga i pästäendeform nästan auto

matiskt tolkas som en uppmaning (eliciterande initiativ). 

Men om talaren genan utsagans form inte explicit uppmanar 

till respons, kan okoncentrerade eller ofullständigt in

socialiserade aktörer undgä att uppfatta det interaktiva: 

( 11) (Lektion pä lägstadiet; L = läraren. Exempl et frän 
Einarsson & Hultman, 1984 :72) 

L: Sven , du har inte läst 
S: Nej 
L: Du kan läsa va 

Här tycks läraren alltsä ha blivit tvungen att upprepa sitt 

initiativ i en nägot tydligare form. 

I detta sarcrnanhang ska vi också nämna ett annat gränsfall, 

nämligen ofullbordade yttranden av en typ som kan uppfattas 

som avsiktligt avbrutna i syfte att vädja till motparten om 

hjälp att fylla i ett eller flera ("förlösande") ord. 

( 12) (Spräkdatas material) 

A: sä det är riktigt men ändä sä sä blir det att vi 
fär •. • . 

B: ja, klä skott, ja 
A: vi fär klä skott, det det hela en stor del av 

ansvaret läggs ju pä oss 

Vi kan kalla detta feno~en lucklämning (eller, frän B:s syn

punkt, luckifyllning, Clark & Wilkes-Gibbs (1986) : ' proxy 

completion '; B fär s.a.s. fullmakt att fullborda yttran

det). Tekniken är vanlig som metod att begära en respons: 

( 13) A: Hans nunmer är 28 06 45 
B: Jaha, (SKRIVER) 28 06~ •.. 
A: 45 
B: 45. Bra. 
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Lärare använder ofta lucklämning som en teknik för att 

ställa frågor. Ska detta räknas som ' explicit uppnaning till 

respons ' ? I just klassrumsfallet kan ett jakande svar vara 

rimligt , om talaren tydligt , genom intonation och/eller ut

draget uttal , vädjar om respons. 

Om vi ett ögonblick skjuter kontexten i bakgrunden, kan vi 

förenkla diskussionen genom att säga att två typer av egen

skaper bidrar till att en replik uppfattas som en fråga ; att 

den har evokativ form (inte alltid något entydigt, se 

§ 2.6.3) och/eller att den handlar om B:s ämne . De en

tydigaste frågorna är de repliker som uppfyller båda vill

koren, de entydigaste icke- frågorna de som uppfyller inget

dera . (Det vore poänglöst att utsträcka begreppet fråga så 

att det täcker alla yttranden som innehåller något evokativt 

inslag . Vi avviker då från de forskare , t.ex . Bolinger 

(1957: 2- 5), Churchill (1978) , som är beredda att betrakta 

en replik som en fråga så snar t den följs av ett svar, dvs 

av en relevant respons.) 

Av de mellanliggande typerna , de som uppfyller ettdera av de 

båda villkoren, har vi ovan berört den som på. innehållsliga 

grunder kan kategoriseras som fråga. Finns det också yttran

den som enbart uppfyller ett formellt kriterium (repliker 

med interrogativ form men utan frågefunktion)? Ja , man borde 

kunna räkna retoriska frågor hit. Dessa har snarast en ex

klamativ funktion och relati vt låg grad av evokat ivitet 

(§ 2. 4 ) . Många gånger tycks de dock kunna identif ieras även 

på rent formella (och kontextuella) grunder (§ 2.6 . 4). 

2 . 6. 2 Formegenskaper hos frågor 

En utsagas interaktiva status handlar om dess funktion i 

dial ogen . Den kan inte enkelt härledas från formen utan har 

bl . a . med innehåll , initiativtagarens r elativa status (makt ) 

och förmodade intentioner att göra . Även en funktionell 

analys måste emelle rtid i hög grad ta stöd i formel l a egen-
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heter. cm vi därför mest ser till formen (och bortser från 

innehållet, t.ex. om det rör sig om B:s ämne eller inte) är 

åtminstone föl jande egenskaper relevanta för crn ett yttrande 

är en fråga eller inte. (Alternativt kan vi säga att de 

följande dragen bidrar til l att göra ett yttrande till en 
explicit uppna ning till verbal respons.) 

a) Syntaktisk form : Interrogativ syntax (konstruktion in

ledd med frågeord (när,~·~·~ etc) , konstruk
tion med omvänd ordföljd och det finita verbet först 

(ja/nej-fråga med interrogativ syntax) . 

Den relevanta motsatsen är här deklarativ satsform. 

b) Lexikaliskt uttryck: Frågan uttrycks genom ett fråge

verb , antingen i 1.person p resens (jakande) (Nu fråga r 

jag dig om •• • ) eller modifi erat av en modalkonstr uktion 

(fortfarande 1.personens subjekt : Jag vill (skull e 

vilja) fråga dig orr .• .. l 

c) Evokativ prosodi: Här finns sannolikt talrika varia

tioner, men ett vanligt inslag är frågeintonation på 

s lutet (stigton , frågeton). Det kan vara skäl i att 

skilja på begärande ton (man kräve r svar, ett offensivt 

kommunikativt drag , jfr begärande initiativ ) och väd

jande ton (man ber om , ofta på ett osäke rt och/el ler 

s ubmissivt sätt, om den andres åsikt , beslut etc , jfr 

underställande initiativ). Båda kan sägas vara respons

befrämjande (evokativa, elicitativa). 

Den relevanta motpolen är responshämmande (inhibitiv); 

fastslående "påståendeintonation" (ofta fallande ter

minal) (jfr hävdande initiativ) . 

d) Evokativa partiklar: Två typer finns: 

frågepåhäng ( "tags"); i slutet av ytt randeenheter och 

med frågeform: eller hur, inte sant , e v också va? (En 



37 

variant med lucklämning i stället för frågeord är, 

eller. .. ?, se ex. under (d2) i§ 2.6 . 3.) 

adverbiella partiklar, oftast inuti meningsenheter (i 

anslutning till finita verbet) , som vädjar an medhåll 

eller åtminstone an att den andre ska antyda vad han 

tycker: väl, kanske, möjligen, du vet etc. 

Som en femte typ kan också särskilt nämnas : 

e) Lucklämning, åtminstone om luckan kombineras med fråge

ton och utdraget uttal på föregående ord (ex. 12, 13 

ovan). 

Av dessa formegenskaper är väl särskilt de inter na adverbi

ella partiklarna svaga san responsframkallare, men i kombi

nation med evokativ intonation och "B-ämnen" kan de ändå 

vara verksamna (jfr § 8.2 . 3) . 

2.6.3 Responsstyrning 

Ett sätt att klassificera initiativyttranden kan vara att 

utgå från i vilken utsträckning de försöker begränsa mot

partens (B) frihet att variera sitt svar . Det fin ns m a o en 

variation i responsstyrning, dvs i graden av frihetsbe

gränsande inflytande ( 'coerciveness'; jfr även begreppet 

öppenhet/ öppen fråga etc) . Inan ett projekt san arbetar med 

analys av rättegångsdiskurs (Aronsson & Linell, 1985) har 

ett system för klassifikation av f rågor utarbetats som i 

huvudsak bygger på skillnader i responsstyrning (jfr · 

Adelswärd m fl, u.u.). (Systemet har vissa internationella 

förebilder, t.ex. Danet, 1980; Harris, 1984; Woodbury, 

1 984 . ) Klassifikationen utgÅr från hur mycket olika fråge

typer kräver av en minimal adekvat respons (an detta be

grepp, se§ 3.11) , vilket är ett sätt att precisera be

greppet responsstyr~ing. Här ordnar vi dem (i grova drag) 

efter tilltagande grad av responsstyrning; de minst respons

styrande typerna kräver det största omfånget hos de minimalt 

adekvata responserna: 
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al Öppen fråga (uppmaning att berätta): Begäran an allmän 

information (förväntat svar: minst en sats (mening), 

ibland en berättelse) 

Berätta vad som hände i Mjölby på kvällen. 

Varför åkte du till Mjölby? 

Hur gick det till? 

bl Fokuserad fråga: Begäran an specifik information eller 

precisering (Frågeordsfrågor utom varför-frågor och vissa 

hur-frågor) (förväntat svar: kan ges i en konstituent) 

Var träffade du Andersson? 

Hur stor är pensionen ungefär? 

Vem träffade du i Mjölby? 

cl Neutral (positiv) ja/nej-fråga: Begäran an ställnings

tagande till specifik information eller spörsmål. 

(förväntat svar: ~eller ~' men expandering ofta 

naturlig) 

Har du träffat Andersson förr? 

Var du i Mjölby i går kväll? 

Är det riktigt att du v9r i Mjölby? 

dl Styrande ja/nej-fråga 

1) Tvingande ja/nej-fråga: Begäran an entydigt ställ

ning stagande ti ll specifik information (förväntat svar: 

antingen ~ e ller ~ utan expansion ) 

Var du i Mjölby , , ja eller nej? 

2) Med klar svarsinvit : begäran om bekräftelse på speci

fik information. (förväntat svar:~ eller~ (frågan 

antyder vilket av dem) men möjligt med expansion). Många 

varianter finns, alla i deklarativ form men med något 

slags frågeindikator ( frågeintonation , frågepåhäng, evo

kativa partiklar med inslag av vädjan, gardering, etc ) .,.,,,, 
Du åkte till Mjölby? (frågeintonation) 

Du åkte till Mjölby, va? 

Du åkte till Mjölby , eller hur? 

Du åkte kanske till Mjölby? 
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_/I 
Du åkte till Mjölby eller ••• 

Så du åkG inte till Mjölby 

Typen (d2) är interaktionellt flertydig. Ä ena sidan kan ett 

sådant initi ativ besvaras med en minimal bekräftelse, å 

andra sidan uppfattas det ofta som en invit till ett expan

derat inlägg. I det senare fallet är det snarast så att inga 

restriktioner läggs på svaret. Många submissiva frågor 

(underställande initiativ) hamnar här (även om t.ex. jurist

ernas frågor i rättegången sällan är direkt submissiva). 

Även många "omformuleringar" (§ 8.2.4) tar denna form . 

En liknande interaktionell ambiguitet kan sägas vidlåda e): 

e) Ingen explicit uppmaning till svar : Yttrande i deklarativ 

form utan frågeindikator: Jaha, du åkte till Mjölby . 

(neutral eller fastslående intonation). 

(e) faller utanför vårt begrepp eliciterande initiativ (ex

plicit uppmaning till respons). Särskilt om intonationen är 

klart responshämmande (fastslående), är typen extrem på 

responsstyrningsstegen. (Normalt ger de dock upphov till 

någon form av återkoppling, åtminstone av typ back-channe

ling, § 4.) Ä andra sidan kan ett yttrande med påståendeform 

och mer neutral intonation mycket väl uppfattas som en 

fråga, särskilt om kontext och innehåll stöder en sådan 

tolkning . I förhöret med tilltalade och vittnen i en rätte

gång kommer situationen och innehållet (det rör sig om 

B-ämnen) att medföra att praktiskt taget alla (e)-yttranden 

uppfattas som frågor. 

Inte alla frågor täcks av ovanstående kategorisering. Bland 

de utelämnade typerna återfinns bl a uppskjutande frågor , 

t.ex. begäran om upprepning (Kan du ta om det där?, Hur sa?, 

Va?). Bland de olika formkategorierna ovan (§ 2.6 .2 ) har vi 

också kvar att behandla fr.a. lucklämningen som frågeform. 

Som metod att fråga är den mycket vanlig bl.a . i vissa 

undervisningskontexter och är väl snarast att jämföra med 

fokuserade f rågor, d.v.s. (b) ovan . 
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2 . 6.4 Retoriska frågor 

Retoriska frågor har inte rrogativ syntax , men det känns 

kont raintuitivt att behandla klara fall av sådana som 

evokativa . Det vore därför intressant an retoriska f r ågor 

också formellt kunde diskrimineras från genuina frågor. 

Detta är ofta möjligt , som en jämförelse mellan följande 

exempel antyder. 

( 14 )* 

(15)* 

A: Vi skulle kunna fråga Johan om han vill ta en 
dubbel timme. 

B: Ja, varför inte! 
A: Mm . 

A: Vi kan inte göra nåt åt den saken . 
B: Jaså , varför inte? 
A: Nä , ••• • 

Här finns skäl att tolka B:s replik i (14) som en retorisk 

fråga , medan den i (15) är en genuin (mot)fråga. 

Observera följande egenskaper: 

(a) Den retoriska frågan (RF) formuleras negativt trots att 

det föregående förslaget är positivt formulerat , medan 

den likaledes negativt formulerade genuina frågan (GF) 

föregås av ett negativt förslag. (GF skulle själv kunna 

formule ras positivt: Jaså, varför det?) 

(b) RF prefigeras med J2_ (inte nä , jaså etc) , trots s i n 

negativa formuler ing. GF i (15) kan föregås av jaså , 

nähä m.m. men knappast av ~· 

(c) RF betonas med tryck på inte , knappast på varför, i GF 

är båda möjliga (l iksom tryck på båda leden). 

(d) RF kan följas upp av enbart ett rnn, medan GF i (15) 

kräver en längre respons från A. 

Vilka egenskaper och möjligheter som föreligger i olika fall 

av retoriska och genui na frågor kan variera , men exemplet 

visar ändå att det ofta finns formell a kännetecken för de 

olika kategorierna. 
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2.6.5 Offensiva/defensiva frågor 

Vi har redan sett hur olika initiativ kan variera i evoka

tivitet och interaktivt värde. Att fråga och svara är också 

medel i ett slags maktspel mellan deltagarna i interak

tionen. Att fråga är ofta också att dominera (eller försöka 

dominera), och att bara svara på den andres frågor blir till 

ett sätt att underordna sig. Men inte alla frågor är offen

siva, dominanta beteenden. Man kan använda frågor offensivt 

(begära att den andre lämnar ifrån sig information av olika 

slag) eller defensivt/submissivt (be den andre att ta över 

ansvaret för sakfrågan, artigt eller hänsynsfullt förfråga 

sig om den andres inställning etc . ). 

Att fråga och att svara på frågor innebär att man försöker 

påverka den andres inlägg resp . låter sig påverkas av den 

andre (jfr initiativ - respons). Det är emellertid inte all

tid den dominerande parten som f.rågar och den underordnade 

som svarar; som vi nyss påpekade kan det också vara tvärt

om. I så fall brukar frågorna formuleras försiktigt och 

osäkerhetsmarkerande, och svaren är ibland i gengäld mer 

bestämda i sin form. Också denna dimension (begärande , 

bestämmande , hävdande gentemot vädjande, underställande) 

måste på något sätt fångas i en interaktionsanalys av den 

typ vi vill åstadkomma (jfr bl.a. starka - svaga initiativ). 
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3 RESPONSEN 

3. 1 Responsdimensionen hos repliker 

Responsdimensionen handlar cm att och hur repliker anknyter 

bakåt t ill och är styrda av föregående repliker i dialogen. 

Sädana responsegenskaper finns hor de flesta repliker, utan 

hos dem som inleder nya faser eller aktiv iteter i interak

tionen. 

Bland de frågor scm nu blir aktuella märks följande: 

a) Hur är de anknytn i ngar beskaffade scm innehållsligt och 

interaktionellt länkar responserna till röregående 

r epli ker i dialogen? På vilka sätt kan responser var a 

relevanta i d ialogsammanhanget? 

b) Responser är definitionsmässigt ber oende av tidigare 

bidrag till de korrrnunikativa aktiviteterna. I dialogen 

kommer alltså den ena aktörens, B:s, respons att 

värderas i relation till den andres , A:s, föregående 

initiativ. I vilka kategorier ska dessa beroenden 

analyseras? 

Dessa två ( inbördes nära r elat erade) probl emkomplex ska vi 

behandla i§ 3.2-4 r esp . § 3.5-11. 

3. 2 Omedelbar och mede lbar anknytning 

En given r eplik eller meningsenhet kan anknyta (eller inte 

anknyta) till något som förekommit i dial ogen eller i övrigt 

i den sociala interaktionen på flera olika sätt. Repliker 

kan ha olika relevansrelationer t ill den omgivande sociala 

situationen och dialogen: 
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a) omedelbart anknutna och relevanta (med lokal dialog

intern anknytning): B: s replik anknyter på ett uppenbart 

relevant sätt till en näraliggande ('adjacent') 

föregående replik , nämligen 

antingen den andres (A:s ) senaste replik (vilket vi 

hittills betraktat som normalfallet i dialog) , 

- eller B: s egen senaste replik, 

- eller den senaste repliken i ett överordnat spel (om 

detta speciella fall , se§ 8.7), 

- eller flera av dessa samtidigt (multipel anknytning) . 

Villkoret att repliker av typ (a) är direkt anknutna 

till huvudinnehållet i näraliggande replik ska vi också 

tala om som (kravet på) fokal och lokal anknytning (jfr 

nedan (b)). 

(NOT: I själva verket komner vi dock att betrakta enstaka 

fall av icke-lokala anknytningar, alltså sådana som hänför 

sig till längre tillbaka belägna repliker, som omedelbara, 

se§ 8.7.) 

b) medelbart anknutna (men dock med dialogintern anknyt

ning): Det medelbara i anknytningen kan vara av två slag 

- anknytningen kan vara icke-lokal 

- anknytningen kan vara lokal men icke-fokal 

Yttranden av den förra typen brukar i mer formella 

sammanhang introduceras (åtminstone av den socialt 

någorlunda kompetente) via uttryck som För att återknyta 

till vad X sa ... Jag skulle vilja återvända till 

problemet med • • • I mera spontana inpass kan det 

medelbara i anknytningen annonseras genom att talaren 

gör en del förberedande manövrer, som i detta exempel 

(ur samma lektion som (7)) när observatören (0) griper 

in och på nytt anknyter till ett tidigare avslutat 

samtal (med anknytning till Vadstena) mellan läraren och 

eleven): 
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(16) O: Får jag bara, nej, jag kom att tänka pä 
/småskrattande/ Jag åker igenom Vadstena på 
fredag. 

Icke-lokal anknytning avser här anknytning till något 

specifikt som förevarit i den föregående dialogen, 

däremot inte den typ av koherens som samtal ofta upp

visar på en mer global nivå genom att nya samtalsämnen, 

delspel, på ett mer allmänt sätt anknyter till det 

föregående, till ett överordnat tema eller till 

konventioner/ritualer i en viss typ av språkspel. Vi 

föredrar att inte låta samtal ets koherens i denna senare 

mening återspeglas i kodningen av repliker enligt § 7; 

den behandlas i stället i samband med analysen av 

delspelsstruktur (§ Sl. Se också§ 8.7. 

Den andra medelbara typen av anknytningar, den i c ke

fokala, sker visserligen ti l l närmast föregående repl ik 

men den innebär ett ski fte av aspekt . Man tematiserar 

(gör till huvudämne) något som varit perifert i före

gående replik(er). Exempel pä sådana anknytningar är 

metaspråkliga och metakommunikativa yttranden (i de 

flesta fall; metanivån kan självfallet utgöra den före

gående replike ns fokus, varvid ett skifte till inne

hållet i föregående replik skulle innebära aspektskifte 

och utgöra en icke-fokal anknytning). Exempel nedan i 

§ 3.3. 

Till gruppen av i cke- fokalt anknutna responser kan också 

höra sådana utsagor, som visserligen anknyter t ill en 

näraliggande replik men vars relati,on till denna förmed

las av mer ell e r mindre lösa eller långsökta associa

tioner . Sådana associationer är ofta inte uppenbara för 

motparten, och det visar sig att talare ofta ger speci

ella introduktioner även till denna typ av inlägg: Just 

det får . mig att tänka på ••• 
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En grupp av icke-fokalt anknutna responser är sådana där 

talaren, i stället för huvudinnehållet, tar upp och ut

manar eller ifrågasätter en presupposition eller ett 

s.k. felicitetsvillkor hos den föregående repliken: 

(17) (Samtal mellan en vuxen (V) och ett barn (B). 
Diskussionsuppgiften är densamma som i ex (19); 
jfr Gustavsson, u.u. B är i det aktuella dialog
skedet föga samarbetsvillig.) 

V:/ • . . / finns det nånting du tycker är bra 
B: Nä ingenting · 
(2 sek) 
V: nähä, får fundera på vad ~ tycker är bra då 
B: fundera, fundera det är inte så svårt är det inte 
V: men det är inte så lätt heller 
B: nä, har jag inte sagt heller 

B:s två sista repliker i (17) kan ses som exempel på 

icke-fokal anknytning. Observera att många medelbart an

knutna repliker är mer självständiga än anedelbar t an

knutna responser och därför har större initiativpoten

tial. De anedelbart anknutna responserna är de som 

bidrar mest till dialogens koherens, åtminstone på lokal 

nivå . De medelbart anknutna replikerna får samtalet att 

vika av från dess tidigare riktning (jfr måttet oblikhet 

som introduceras i§ 9), trots att de , till skillnad 

från de fria eller icke- lokalt anknutna initiativen , 

företer en klar anknytning till motpartens föregående 

replik . 

Endast yttranden av kategorierna a) och b) har respons

egenskaper i den mening som vi avser i detta arbete. Det 

finns emellertid också yttranden av andra slag: 

c) situationsrelevanta repliker men utan dialogintern 

anknytning : Om något oväntat eller ovidkommande 

inträffar och föranleder ko!11llentar eller annan verbal 

reaktion, t ex om någon oväntat kommer in i rummet, 

någon slår sig och ropar till av smärta etc. 

d) totalt irrelevanta repliker: yxskaft- repliker , sinnes

förvirrade yttranden etc . 
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3.3 Metaspråkliga och metakommunikativa in!ägg 

En viktig klass av repliker utgörs av metaspråkliga och 

metakommunikativa inlägg, dvs yttranden som innebär att 

talaren anknyter till, kommenterar elle r anspelar på, den 

föregående dialogens, vanligen den näraliggande replikens , 

språkliga form eller sätt att bidra till interaktionen. 

Sådana responser betraktas i vårt system som medelbart 

(icke-fokalt) anknutna. De innebär att man skiftar aspekt på 
samtalsämnet, att man väljer att istället tala om något som 

inte varit centralt i samtalet tidigare. 

Exempel är B:s replik i (18) (metaspråkligt inlägg) och A:s 

andr;o. replik i (19), (20) (metakommunikativa inlägg). 

(18) (Samtal mellan två barn som diskute rar vilka motiv 
som bäst skulle passa i en bilderbok över deras 
bostadsområde. Den ene för emellanåt ant eckningar) 

A: Då tar vi eh •• korpplane rna därnere 
B: Hur stavar man till det då? 

(19) (samma diskussion som (17) ovan) 

V: jag håller med dej, jag tycker var å en får ta med 
sej vad den, vad den tycker att den behöver 

B: mm 
V: men 

att man kanske kunde ha nån, nån ... 
B: (AVBRYTER) men jag har ju hört det ! 

(B:s r eplik kan alltså tolkas 'du behover inte säga det en 
gång till ' ) 

(20) (Förälde r A till tonåring B) 
A: Var har du varit? 
B: Ute . 
A: Svara mej inte på det sättet. 

3.4 Multipel anknytning 

Gränsen mellan innehåll sl igt relevanta (omedelbart anknutna) 

och metaspråkliga repliker är ofta svår att dra . Ett annat 

problem för en anknytnings- och relevansana lys är att en 

given replik/yttrandeenhet kan vara samtid igt relevant i 
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förhållande till flera tidigare repliker. Två fall tycks 

förekomna: 

i) Repliken har sin huvudanknytning i den replik i relation 

till vilken den är (avsedd att vara) relevant och i vars 

responsbegäran den har en anknytningspunkt . Därtill kan 

replike n ha en (eller flera?) bianknytningar av inne

hållslig natur; den, eller snarare dess yttrare, an

spelar på ord, begrepp , uttryckssätt som introducerats 

tidigare i dialogen. En sådan bianknytning kan even

tuellt ges högre status genom att den görs explicit (jfr 

vad som ovan sagts om medelba rt relevanta anknytningar) . 

ii) Repliken har en komplex eller multipel huvudanknytning, 

dels till närmast föregående replik eller replikskifte, 

dels till senaste replik i ett överordnat spel. Det 

mellanliggande replikskiftet har då oftast funktionen av 

ett inbäddat delspel , initierat av ena parten genom en 

uppskjutande fråga eller en motfråga. Merritt (1976) har 

diskuterat åtskilliga sådana fall: 

(21) (på restaurang) 

A: Ä vad ska du ha? : 
B: Har du kalops? } 
A: Nä, den är slut, 
B: Då tar jag hamburgare och 

frites . 

==::) multipel 
anknytning 

pommes 

eller 

(22) A: Var är Kjell? B 
B: Menar du Kjell G eller } 

Kjell J? 
A: Kjell G. 
B: Han är hos tandläkaren. 

Man kan ofta diskutera om de skilda anknytningarna hos 

en replik har samma eller olika status. En vanlig typ är 

följande: 

(23)* A: Vi åkte till Kreta på påsklovet, i år igen. 
B: Gjorde ni? (NEUTRAL PROSODI) 
A: Ja, vi är så förtjusta i naturen där. 
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I A:s andra replik finns först en minimal respons på B:s 

yttrande (som nästan bara är en återkopplingssignal, jfr 

§ 4), men den har formen av ett närmast ritualiserat 

sätt att börja en replik och förpliktigar knappast till 

något av vikt i kommunikationen. Fortsättningen av 

repliken anknyter istället till A:s egen närmast före

gående replik. On å andra sidan B uttalat Gjorde ni? , 

med markerad prosodi (indikerande t ex förvåning) 

(vilket gör att repliken får mera av initiativstatus), 

kan A:s tredje replik anses ha en klarare anknytning dit 

(ger förklaring som svar på B:s förundran). 

3.5 Tolkningspotential och faktisk anknytning 

Om A har tagit ett korrmunikativt initiativ, så har han 

enligt oskrivna samtalsetiska regler rätt att förvänta sig 

att B ger respons , särskilt om en sådan respons explicit har 

begärts eller om (i en grupp) B av A direkt pekats ut 

(verbalt eller icke-verbalt) som nästa talare (§ 2.3). Ofta 

lämnar emellertid A:s initiativ ganska stor frihet för B att 

välja olika responser, varierande till form och innehåll . 

Medan A:s initiativ medger ett stort spektrum av möjliga 

responser, sker den faktiska anknytningen som B gör på ett 

mer bestämt och avgränsat sätt (inte minst vad gäller inne

hållssidan). En given respons utgår från en (mer eller 

mindre klar) tolkning av många tänkbara alternativ , den ut

nyttjar bara en del av det spektrum som bildar det givna 

initiativets tolkningspotential. Den lokala kontext som ini

tiativet skapar (jfr § 1.2) är mycket vidare än vad någon 

enskild respons klarar av att hantera . Förhållandet mellan 

möjliga anknytningar och faktiskt gjord anknytning kan 

illustreras så här: // ,,,..,,"' 
/ ," ,_... 

möjlig anknytning: / ,/'_.. .~~- faktisk 
/V - . ~~~ _ ....._U,Cl __ a_nknytmng: 

stort spektrum av ,:::; , ..... , :--- - - · 
möjliga responser ' ' '-

' " ' -' ' 
\ ' 

förutsätter 
specifik 
tolkning 
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De varierade svarsmöjligheterna till trots har B ett socialt 

tryck på sig att utforma sin respons så att den utgör ett 

(enligt vad han själv uppfattar) adekvat och/eller accep

tabelt svar på A:s initiativ. Responser varierar i social 

acceptabilitet (jfr Levinson (1983) an prefererade och dis

prefererade responser). 

Vi ska nu diskutera B:s möjliga responser sedda i relation 

till A:s uppmaning till respons och (mera allmänt) hans ini

tiativ , och detta ska vi göra i två-hänseenden, beträffande 

adekvans (§ 3.6-10) och omfång (§ 3.11) hos responsen . 

3.6 Adekvans hos responser 

Innan vi går in på ämnet adekvans ska vi skjuta in en termi

nologisk notis . Vi säger att en respons på ett initiativ ä r 

adekvat om den fungerar så att dialogens parter genom res

ponsen och dess accepterande lämnar det tidigare initiativet 

(och , om dialogen inte avslutas direkt, går vidare med ett 

nytt initiativ) . Härvid är det den som tagit det ursprung

liga initiativet som spelar den dominerande rollen. Eftersom 

responsens adekvans gäller relativt ett bestämt initiativ, 

blir initiativtagarens reaktion i dialogen, hans sätt att ta 

upp responsen, avgörande för om responsen fungerar cdekvat 

eller inte . (Vi ska återvända till implikationerna av detta 

upprepade gånger längre fram, se i synnerhet§ 7 . 6- 7, 

8 . 9 . 2) . Man skulle därför kunna överväga termen acceptercd i 

stället för adekvat. (Att responsen accepteras i nnebär bara 

att den accepteras som ett adekvat sätt att respondera , inte 

att initiativtagaren accepterar det propositionella inne

hållet i responsen som sant; jfr § 3.10). 

Distinktionen adekvat/inadekvat respons har att göra med vad 

som i dialogteorin har diskuterats som ' conditional 

r e l evance ' (Schegloff, 1972), d.v.s. de relevansvillkor som 

förstaledet (hos oss: initiativyttrandet) i ett s.k. adjac

ency pair lägger på möjliga andraled (responsyttranden) . En 
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adekvat respons uppfyller dessa villkor, en partiell respons 

gör det inte. I enlighet med (vad vi kallar) funktions

metoden i dialoganalys (§ 7.6) gör vi den preciseringen att 

adekvansen blir beroende av initiativtagarens sätt att ta 

upp responsen. 

I relation till ett föregäende initiativ av A kan B:s 

agerande falla under tre huvudkategorier: 

a) B ger en adekvat respons, dvs en respons san godtas av 

A, d .v .s. den behandlas som an den satisfierar vad A 

begärt eller har rättighet att begära. 

b) B ger en partiell eller inadekvat respons. Denna 

kategori är heterogen och kan differentieras pä flera 

sätt (se § 3.8). 

c) B ger ingen respons alls. Detta kan emellertid inte lik

ställas med varje form av fränvaro av overt respons, 

eftersan det finns fall av noll-responser som måste 

betraktas som adekvata eller ätminstone partiella. ~t 

san bör betraktas som 'ingen respons alls' är s k 

icke-signifikant fränvaro av respons (§ 3.7) . 

Att en r espons är adekvat behöver inte betyda att den dir ekt 

anknyter till den språkliga ut fo rmning en hos för egående 

initiativ. ~n kan exenpelvis anknyta till nägot som 

konversationellt impliceras av A: s initiativ : 

(24) ( ex efter Widdowson. 1978) 

A: ( san befinner sig i ett annat r un än telefonen, 
ropar:) 
Telefonen ringer. (vilket i situationen 

implicerar: ' Ka n du 
svara? ' ) 

B: Jag ligger i bad et. (impl i cerar: ' Jag kan 
inte svara ' ) 

A: O.K. då ( 'O.K. , dä få r jag 
svar a ' ) 

Relevans och anknytning är sål ede s ingenting san mekaniskt 

kan härledas frän en analys av yttrandenas språkliga struk

tur. I stället måste man med utgängspunkt i den specifika 
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situationen avgöra vilka intentioner som med ledning av vad 

som manifesteras i interaktionen kan tillskrivas replikerna 

(initiativ, respons, uppföljning). Vad beträffar responser , 

särskilt minimala response~ spelar det därvidlag stor roll 

hur initiativtagaren tar upp och reagerar på responsen. Man 

måste m a o utgå från hur responsen faktiskt fungerar i 

interaktionen. Utvärderingen av responsen görs utifrån den 

lokala kontexten , de orrqivande yttrandena . Vi ska återkomma 

till de överväganden som ligger bakom dessa förutsättningar 

(se§ 7.6 om funktionsmetoden) . 

Analysen får inte tolkas så att den uteslutande legitimerar 

den dominerande partens, initiativtagarens , agerande i dia

logen. Den vidare analysen av vad som klassats som inade

kvata responser kan mycket väl visa att dessa är rimliga och 

funktionella ur responsgivarens och tredje parts (observa

törens) perspektiv. Begreppet inadekvata responser är 

emellertid ett viktigt redskap för analysen av kormiunika

tionskonflikter och andra störningar i dialogen. Det in

träffar inte så sällan att parterna är osäkra på eller oense 

om hur ett visst yttrande kan eller får tolkas. Vid kraftiga 

dominansskillnader kan då den överordnade parten helt enkelt 

diktera vad som är adekvat; i en relativt jämlik situation 

kan det bli en förhandling om vad som är adekvat att säga 

eller göra. Analysen bör återge sådana skillnader . 

3.7 Frånvaro av overt respons 

Om A tagit ett initiativ , föreligger normalt en förväntning 

på B att visa upp en respons. Ibland uteblir denna . En sådan 

frånvaro av overt responsbeteende kan - beroende på situa

tionen - tolkas och tas upp på många olika sätt . Avgörande 

är om frånv aron tolkas som signifikant för interaktionen , 

dvs den ses som en (medveten) metod att bemöta A:s 

initiativ. Sådana fall kan vi kalla noll-responser. 
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Distinktionen mellan noll-responser och enkel frånvaro av 

respons (ingen respons) är naturligtvis svår att praktisera , 

i synnerhet om man arbetar med ljudbandupptagningar av 

dialog. (Aktörerna kan ju ha gett mycket tydl iga icke-vokala 

responser som inte framgår på ljudband - och ibland inte på 

videoband heller). Därtill korrmer att det är mycket svårt 

för en person att inte alls respondera i en dyadsituation . 

Jämför uppfattningen att man inte kan ' inte-korrrnunicera ' 

(Watzlawick m fl, 1967). Vidare är det oklart hur lång tid 

som får eller måste förflyta innan frånvaron av overt bete

ende uppfattas som ett signifikant sätt att respondera; 

lyssnaren tilldelas ju normalt en viss svarslatenstid (jfr 

McLaughlin, 1984:116). Inte desto mindre är skillnaden noll

respons - ingen respons socialt viktig. Ingen respons har v i 

al om B inte uppfattat att A tagit ett initiativ, 

b) (temporärt) om B väntar med att svara för att göra något 

dialogoberoende (t ex tända en cigarrett) eller för att 

se till att någon obehörig korrmer utom hörhåll. 

Om frånvaron av overt responsbet eende (tystnad) tolkas som 

signifikant, dvs som en noll-respons, är det oftast att be

trakta som en inadekvat respons. Det kan betyda att B vägrar 

att svara; han erkänner inte A:s rätt att begära någon 

respons och/eller vill inte dela ansvaret för dialogens 

fortsättning. Det kan också betyda att B helt enkelt inte 

kan svara och det kan då eventuellt vara ekvivalent med en 

overt respons som Jag vet inte ell er Jag kan inte svara på 

det. 

Ä andra sidan kan frånvaron av verbal respons ibland tolkas 

som en adekvat nollrespons. I detta fall gör man dock något 

annat (icke- verbalt) som får ett slags kornnunikativ signifi

kans i situationen (jfr § 4.4), tex när A utan att säga 

något går till brevlådan som en reaktion på A:s yttrande Var 

det ~osten som kom? 
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3.8 Partiella och inadekvata responser 

Kategorin partiella och inadekvata responser är sådana som 

behandlas som otillräckliga av motparten (§ 3.6). Kategori

seringen är a l ltså , åtminstone med vå r teori , beroende av 

motpartens reaktion. Här ska vi emellertid ta upp vilka 

typer av repliker som s.a.s. är natur liga kandidater till 

inadekvatförklaring, d.v.s. sådana som l ä t t blir inadekvat

förklarade av motparten . Oftast är det då fråga cm att 

responsgivaren B (helt eller delvisr saknar vilja , f örmåga 

(förstår inte vad som krävs av honom) eller kunskap (förstår 

vad scrn krävs men har inte erforderlig kunskap) att ge en 

direkt och adekvat respons . Utöver en del fall av nol l

responser som behandlats i§ 3. 7 har vi följande huvudtyper : 

al B saknar vilja att ge en adekvat respons: Detta skulle 

innebära att B yttrar sig, dvs går in i dialogen , men 

erkänner inte sin skyldighet att svara på den explicita 

begäran som A framställt (han ifrågasätter A:s rätt att 

begära) . 

Detta kan ske direkt som i (25) eller genom att B " sling rar 

sig", dvs undviker att engagera sig i dialogen p.! A: s 

premisser som i (26). 

(25) * A: 
B: 

(26) * A: 
B: 
A: 

Vad gjorde du igår kväll? 
Det har du inte med att göra, gubbjävel . 

Var är Granström? 
På hemlig ort . 
Nä , skämt åsido, jag måste faktiskt få tag i 
honom. 

Sådana fall som B:s responser i (25) och (26) kan karakteri

seras som olika sätt att undvika att svara p.! en fråga . Vad 

gäller (26) är detta åtminstone A: s manifesterade tolkning ; 

B kan naturligtvis ha avsett sin replik som ett ärl i gt svar 

på A:s fråga (se vidare§ 8.12. 1). 



54 

(B:s repliker i (25) resp (26) ska vi mera preciserat 

klassificera som oblik (icke-fokalt anknuten) respons resp. 

(minimal) inadekvat respons). 

Om B (kanske avsiktligt) missförstår A:s intention är risken 

stor att A hanterar responsen som inadekvat: 

(27)* A: 
B: 
A: 

Vill du stänga fönstret? 
Nej 
Var nu snäll och stäng fönstret! 

bl B erkänner A:s kommunikativa rättigheter men saknar för

måga att ge den begärda responsen. Hit hör bl a fall då B 

inte uppfattar vad A säger: 

(28)* A: 
B: 
A: 
B: 

Skicka räkningen till Eriksson 
Förlåt, till vem sa du? 
Till Sven Eriksson 
Jaha, O.K. 

B:s respons är här som synes en uppskjutande fråga (§ 3.9). 

cl B saknar kunskap att ge begärd respons eller är osäker pä 
om han kan göra det: 

En (mera positiv) variant föreligger när B frågar om någon 

underförstådd e ller oklar förutsättning (ber om kompletter

ande information), tex genom en uppskjutande fråga (ex B:s 

fråga i (21 l och (22)) 

En (mera negativ) variant föreligger när B ifråg asätter A:s 

kognitiva förutsättningar (pres uppositioner): 

(29) A: 
B: 

Det är väl en bra metod? 
Vad då bra? 

Som redan nämnts, är gränsen mellan ade kvata och partiella 

responser svår att dra. Ett vanligt och problematiskt fa ll 

är när B helt enkelt inte besitter den information som krävs 

för att ge en ur A: s synpunkt full t ut adekvat respons : 
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B: 

(31) A: 
B: 
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Vilket år var slaget vid Austerlitz? 
Jag vet inte 

Var är marrma? 
Jag vet inte 

B har kanske här gjort så gott han kunnat, och ur A:s syn

punkt kan det vara tillräckligt att få veta att B inte vet 

(adekvat respons). Detta gäller inte minst sk 

examinationsf rågor som ställs t ex i undervisningskontexter 

(ex (30) ovan). Men i många fall , i synnerhet vid genuina 

frågor (då initiativtagaren frän början saknar kunskap om 

frågans svar) (tex (31)), känner B själv att han gett en 

disprefererad respons och expanderar därför för att 

kompensera för att A inte fått vad han begärt: 

(32)* B: Jag vet inte, för jag 
Jag vet inte, men det är i alla fall ... 

Ibland kan A genom sitt bemötande markera hur han ämnat sitt 

eget tidigare initiativ (jfr Heritage, 1984:286). I (30) kan 

uppföljningen bli t ex Jaså, inte det eller Du borde ha läst 

på bättre, i (31) däremot Nähä, ofta följt av ett nytt 

initiativ: Har hon inte lämnat något meddelande? I vår 

operationalisering av ( in)adekvans (se vidare§ 8.9.2) 

skulle dessa utbyggda typer av motreaktioner kunna räcka för 

att göra Jag vet inte till adekvat respons. Den vanligaste 

metoden att inadekvatförklara är att inte nöja sig med det 

givna svaret utan helt enkelt ställa om sin fråga. 

3.9 Repar ationer och uppskjutande frågor 

En viktig undergrupp bland de partiella responserna består, 

som vi redan antytt, av s k uppskjutande frågor (och 

liknande motfrågor); B begär exempelvis av A kompletterande 

information, någon ytterligare förklaring etc, som han upp

ger sig behöva för att adekvat kunna bemöta dennes tidigare 

initiativ. I vissa fall kan sådana motfrågor vara relativt 

självständiga och introducera nya innehållsliga aspekter 

(exempel (21) ovan). Vi korruner emellertid så småningom 
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(§ 8. 2. 1) att precisera begreppet "uppskjutande fräga" så 

att det enbart omfattar begäran an förtydligande, upprepning 

etc av nägot som A redan fört in . Några exempel är 3° i (33) 

och 4 • i ( 34 ) : 

(33) 

1 •• 
2·. 
3 •. 
4 •• 

5 •• 
6". 

(34) 

1 •• 
2· . 
3 •. 

4". 
5•. 

6". 

(Samma lektion som (7) och (16); man talar om 
elevens nyckelknippa) 
0: Nyckelknippa, med tvä nycklar? 
E: Jaa , en rumnyckel och en nyck ... hemnyckel. 
0: Rum ••• vad är det? 
L: Ja det är väl en sån där du vet, eh , som gär till 

eh ..• 
0: Inomhus-, lägenhets-
L: Inomhusnyckel om man säger , inomhusnyckel alltsä , 

inom ... mellan rum 

(ur en rättegäng; Å = äklagaren, T = den tilltalade) 

Ä: Va ni ensam i bilen? 
T: Ja 
Ä: Å så gick den av vägen pä den plats som vi har 

talat an här dä? 
T: Ursäkta jag hörde inte 
Å: Bilen kördes av vägen pä den plats scm vi har 

talat om här? 
T: Ja. 

En uppskjutande fräga är visserligen en relevant respons pä 

föregående replik (Levinson 1983:306), men den är inte 

adekvat i vår mening (§ 3.6). Den blir oftast till ett 

initiativ till ett underordnat delspel , i vilket A, den 

ursprunglige initiativtagaren, eller iblaril nägon annan (san 

Li (33)), bidrar med en reparation; han repeterar, omfor

mulerar, kompletterar tidigare replik (L kompletterar sin 

första replik i (33) genom sin andra replik). Schegloff m fl 

(1977) beskriver saken så att den uppskjutande frägan är ett 

initiativ till "other-initiated repair" (= "next-turn repair 

initiation").En sådan reparation är dels en respons pä B:s 

tidigare (partiella) respons (hans uppskjutande fråga) , dels 

anknyter den i normalfallet bakåt till (upprepar eventuellt) 

A:s eget tidigare initiativ och förlänger därigenom detta 

(ex. (34)). Sekvensen •,uppskjutande fräga + reparation" 

bildar alltså ofta ett reparationsspel som fungerar som ett 

inskjutet delspel mell'*1 ett ursprungligt initiati v och dess 

slutgiltiga respons. / 
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3. 10 Instämmanden och invändningar 

Vi har tidigare pästått att repliker, där B manifesterar en 

bristande vilja eller förmåga att svara pä A:s initi at i v , 

ofta blir behandlade som inadekvata el l er partiella 

responser. Vi har också antytt att bedömningen av adekvansen 

måste bero av hur repliken fungerar i dialogen, dvs hur den 

tas upp av motparten. Det är då viktigt att inse att detta 

senare inte innebär att en replik anses inadekvat bara 

därför att motparten har en annan mQning i sakfrågan , anser 

svaret osant, osannolikt eller orimligt , och därför i nvänder 

eller protesterar mot det . Jämfört ex (26) ovan med (35): 

(35)* A: Var är Granström? 
B: På hemlig ort. 
A: Nä, det kan han inte vara. Han lämnade ju en 

lapp med adressen. 

I (26) ovan tolkades B:s yttrande som ett försök att inte 

svara pä den ursprungliga frågan . I (35) däremot behandlas 

B:s motsvarande yttrande som ett genuint försök att svara pä 

A:s fråga , även om A anser att svaret inte är riktigt och 

argumenterar emot det. Parterna i en dialog kan "samarbeta" 

pä en kognitiv nivå och ta hänsyn till varandras inlägg så 

att de åstadkommer en sammanhängande sekvens av responser 

och initiativ, även om de har olika åsikter om samtalsämnet 

och även om de uppfattar dialogen som kompetitiv . 

En analys av parternas re pliker i instämmande/ stödjande resp 

invändande/utmanande kan naturligtvis också vara av intresse 

för att belysa inte raktionen, inte minst dominansrela

t i onerna däri. 

3. 11 Responsens omfång 

Responser kan också klassificeras med avseende pä omfång i 

relation till vad A:s initiativ föreskriver. Man kan sålunda 

skilja mellan 
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a) minimala responser av två grader: 

i) icke-verbal respons (eventuellt inkluderande 

'uppbackningar' (back-channeling) jfr § 4.3) 

ii) minimal verbal respons (t ex Ja, .!!tl eller ~ 

vet inte på ja/nej-fråga) 

bl expanderade responser : En expanderad respons 

innehåller ett eget initiativ antingen 1) genom att 

föra in ett innehåll som uppenbart går utöver den 

minimala responsen på A:s föregående initiativ , 

eller 2) genom att mer eller mindre explicit uppmana 

till en respons i sin tur. 

Vi korrrner regelmässigt att använda termen minimal respons 

för 'minimal respons som inte enbart är en uppbackning ' (se 

§ 4.3). (Vi tillämpar därför inte sanma terminol ogi som 

exempelvis Fishrnan ( 1978) och McLaughlin (1984:116), som med 

'minimal response' i första hand avser uppbackningar). 

I princip korsklassif icerar huvudkategorierna under adekvans 

och omfång: 

Exempel : Svar på ja/nej-fråga: 

minimal 

adekvat Ja. 

partiell Jag vet inte 
( j fr dock § 3. 8 ) 

expanderad 

Ja men det är också ... 

Jag vet inte, men så mycket 
kan jag säga att 
(jfr dock§ 8.9) 

Några klara regler för hur mycket som ska krävas enl (b1 ) 

ovan av nytt referentiellt innehåll för att man ska tala om 

expansion kan knappast ges . I (36) är t ex även B:s andra , 

och relativt långa , replik så konventionell (och upplevs som 

så ' innehållslös ' ) att den kan räknas som minimal: 

(36) (A, B träffar varandra i kön på Systembolaget) 
A: Nämen tjänare på dej. 
B: Tjäna. 
A: Jaså du ä törsti mä. 
B: Hörrudu, de blir så där rätt va de e. 
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För att en respons ska räknas som expanderad mäste ' respon

denten ' s a s frivilligt b i dra med något som går klart ut· 

över det minimalt begärda l ' volunteer information '). I 

§ 8.8 ska vi återko!llna t i ll frågan om hur detta , d. v . s . be

greppet expansion, ska operationaliseras på lämpligaste 

sät t. Allmänt kan man säga att saken är lättast a t t avgöra 

betr . response r på sådana initiativ som är kraftigt respons

styrande (§ 2. 6. 3) , spec . :a/nej- frågor och frågeo rdsfrågor 

(ut om hu r- och varför- frågor). Qn däremot initiativet l ämnar 

mycket sto r frihet för B:s respons att variera t i ll form och 

innehåll , blir problemet betydligt svårare. Huvud regeln 

måste emeller tid vara att en respons är expanderad , om man 

kan ta bort en del av den (en del som har ett substantiellt 

innehåll) och återstoden fortfarande bildar en adekvat 

res pons på det givna initiativet . 
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4 ÖVRIGA KOMPONENTER I INTERAKTIONEN 

4.1 Olika typer av äterkoppling 

Om en aktör i en interaktion reagerar på övriga aktörers 

kommunikativa (och eventuellt andra) åtgärder och därigenom 

(åtminstone delvis) visar hur han uppfattat dessa, ger han 

därigenom återkoppling (feedback). Äterkopplingen är därför 

de kommunikativa åtgärdernas bakåtanknytande aspekt. 

All återkoppling är emellertid inte fullvärdiga responser i 

vår mening, dvs yttranden med status av repliker i dia

logen. Det är en garrmal insikt att det under ett samtal 

förekommer en hel del verbala och icke-verbala signaler som 

inte fungerar eller är avsedda att fungera som fullvärdiga 

repliker (turer). De har istället karaktären av bakgrunds

koarnentarer eller bakgrundssignaler, som den som för 

tillfället inte har turen använder för att understödja 

talaren och/eller signalera till honom att fortsätta att 

föra samtalet framåt. De går normalt under beteckningen 

back-channel communication (Yngve, 1970, Duncan & Niederehe, 

1974). Med hänvisning till funktionen har de också benämnts 

' continuers' (Schegloff, 1982:81, Jefferson, 1981:60). Vi 

myntar en ny svensk term: uppbackning(ar). (Anward, 1983 

använder termen returyttranden, som dock ges en vidare 

innebörd än vi vill rekommendera. Jfr också Sigurd, 1984.) 

Uppbackningar är alltid återhållna till sin form och 

funktion (mera därom i§ 4.3). San komponenter i inter

aktionen är de mindre utarbetade och mera lättviktiga än 

minimala responser . Vi kan därför urskilja tre grader av 

återkoppling: 
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a) uppbackningar (back-channeling) 

(har definitionsmässigt 

inte status som repliker/ 

responser) 

begränsad 

återkoppling 

}
i cke-

repliker 

bl minimala responser 

cl expanderade responser 

(innehåller också initia

tivelement) } 

expanderad 

äter koppling 

( e*tended feed
back) 

repliker 

(responser) 

I den empiriska verkligheten har vi naturligtvis att göra 

med en mer eller mindre kontinuerlig variation med åtskil

liga gränsdragningsproblem. Betr skillnaden (a)-(b), se 

§ 4.3 och§ 8.9.1; betr (b)-(c), se§ 3. 11 och§ 8.8 . 

Därutöver förekommer en betydande terminologisk förvirring i 

litteraturen. I vissa sammanha!J3 avses med 'återkoppling' 

det som ovan kallats 'begränsad äterkoppling'. Somliga an

vänder termen 'respons' annorlunda än vi; hos McLaughlin 

(1984) avses med 'minimal response' främst vad vi betecknar 

scrn uppbackningar. 

Ibland avses med återkoppling (feedback) vissa mer speciella 

typer av drag eller yttranden, s.k. tredjedragsyttranden 

eller uppföljningsdrag (follow- up moves) (§ 5.5) . Dessa 

tillför inte dialogen nägot substanti ellt innehåll ; de är i 

detta avseende inga vanliga responser utan liknar snarast 

uppbackningar. ~andra s idan inkluderar de ofta element av 

kvittering och/eller värdering av en föregäende respons, och 

ofta innebär de dessutom att talaren avslutar, eller tar 

initiativ till att avsluta, ett delspel. I detta senare av

seende är dessa yttranden snarare mera initiativbetonade än 

minimala responser och faller närmast nägonstans mellan 

minimala och expanderade responser. Sigurd ( 1985) använder 

begreppet uppföljningsdrag för att också täcka en del rela

tivt svaga , uppbackningslika yttranden (eller delar därav), 

och säger att de avslutar den aktuella "rundan" eller 
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"cykeln" (round , cycle) i samtalet. En cykel består då pro

totypiskt av initiativ (t.ex. fråga) + respons (svar) + upp

följning (jfr § 1.6). 

4.2 Icke-repliker 

Inte alla ytt randen , eller försök till yttranden, utgör 

repliker (d.v . s . yttranden som bildar egna turer , § 1. 5). 

Det finns i princip två typer av sådana icke-repliker: 

(a) uppbackningar (back-channeling), d.v.s. yttranden , eller 

andra vokala (t.ex. !!!!!!l eller icke-vokala signaler 

(t.ex. blickar, nickningar, leenden o. likn.) , som 

tjänar till att ge den andre talaren återkoppling utan 

att begära ordet av denne . Se vidare § 4.3. 

(b) avbrutna försök till inlägg eller repliker, s.k. replik

försök (aborterade yttranden). Dessa är inte uppback

ningar utan utgör försök, men avbrutna eller misslyckade 

försök, från uttalaren att få ordet. De är ofta 

protester från denne (Bl, men är antingen svaga e ller 

ofullständiga i sig själva och/eller ignoreras av mot

parten (A) genom att denne avbryter eller överröstar 

dem. De kan också avbrytas av talaren själv utan att han 

hunnit eller lyckats tillföra dialogen något. 

(37) (Språkdatas material) 
A: Ja men morsan vill väl gärna ha frågan ställd 

till sej 
B: Vilken fråga 
A: Om hon vill . . • 
B: Jaså an hon vill att Hjördis ska ställa frågan 

till henne 

4.3 Uppbackningar (back-channeling) 

Uppbackningar är icke- repliker som funktionellt karakteri

seras av följande (jfr § 4.2) : 
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a) B visar att han hört och/eller förstått och/eller 

accepterat (instärrrner il vad A sagt. Däremot leder mot

satsen , B:s signalerande av att han inte hört , förstått 

eller accepterat, till genuina repliker , protester med 

samma status som svar (responser) på frågor . Ofta 

initieras i så fall reparationsdelspel eller direkta 

meningsutbyten. Alternativt kan protester leda til l 

yttrandemissfall (§ 4.2.). 

bl B signalerar till A att fortsätta , att föra samtalet 

vidare. I allmänhet ses denna funktion som sekundär i 

förhållande till (a). Schegloff (1982) menar err.ellertid 

att (b) är en funktion som alltid finns hos uppback

ningar , medan det ofta råder oklarhet betr. (a) , d . v . s . 

om uppmärksamhet , förståelse och/eller instämmande , är 

förhanden . En person kan ju med betydande t räffsäkerhet 

pricka in uppbackningar på lämpliga ställen , även an han 

inte hör på motpartens berättelse. Man kan också lägga 

märke till att en lyssnare (Bl ofta, i nte minst i tele

fon , kan få motparten (A) att sluta prata (avbryta s in 

monolog) helt enkelt genom att han (B) upphör med sina 

uppbackningar . 

cl Signalerna får inte ha någon ytterligare funktion. 

Normal t uppnås funktionerna (a) och (b) med minimala 

eller nästan minimala medel (jfr nedan (g)). 

Observera att mera självständiga yttranden , repliker med 

i nitiativ- och/eller responsegenskaper , ofta också ger 

uttryck åt, eller implicerar, funktionerna (a) och (b) . 

Villkor (c) är därför viktigt. 

Gränsen mellan repliker och icke-repliker är i praktiken 

svår att dra. (Härvidl ag skiljer sig dock distinktionen inte 

från andra kategoriskillnader i nom samtalsanalysen . ) För att 

ytterligare precise ra begreppet 'uppbackning ' kan föl j a nde 

textuel la, funktionella och formella villkor anges : 
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dl En uppbackning får inte föregås av en explicit uppmaning 

till verbal respons från motparten. Dock förefaller det 

finnas en sär skild kategori av yttrandekomponenter som 

har funktionen att begära just begränsad återkoppling , 

dvs en back-channelsignal (exempelvis många vädjanden av 

typ va?). Men om talaren tydligt begär en explicit be

kräftelse , måste denna eventuella bekräftelse betraktas 

som en fullvärdig respons (jfr ex. i§ 8.6.3). 

r 
( e 1· Intrycket av att en signal från B endast är en uppback-

ning eller annan icke-replik förstärks om A faktiskt 

fortsätter att tala, dvs utan att hejda sig och utan att 

innehållsligt ändra inriktningen hos yttrandena (byta 

ämne eller aspekt på ämnet), m a 0 utan att särskilt 

markera att han tar hänsyn till B:s reaktion. 

f) Möjligheten att en reaktion från B uppfattas som full

värdig replik ökar om latenstiden , tiden som förflyter 

sedan A tystnat , Ökar. Har så lång tid förflutit att 

tystnaden uppfattas som en paus, kan ett yttrande från B 

knappast uppfattas annat än som en fullvärdig replik . 

g) Prototypiska uppbackningar är återhållna i formen, såväl 

paraspråkligt (låg ljudstyrka, låg F0 , litet F0 -omfång 

etc) som verbalt (i typfallet enbart interjektion eller 

svarsord). De uppträder ofta samtidigt med den andres 

tal och uppfattas då inte som försök till avbrytande. 

Om ett visst (kort) yttrande av talare B ska räknas som en 

replik (typ minimal respons) e ller icke-replik beror alltså 

på en kombination av faktorer: om A aktivt lämnat över ordet 

(jfr villkord), om yttrandet självt är formellt och 

funktionellt framträdande ( jfr villkor f- g), och om A tar 

upp det och behandlar det som en del av dialogen (jfr 

villkor el . En icke-replik är ett yttrande som fålls utan 

att man fått ordet och utan att man (genom yttrandet ifråga) 

tar ordet. Qnvänt kan vi säga att en individ har ordet 
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om han tar det (oavsett om han får det av någon annan 

och oavsett hur hans bidrag i fortsättningen behandlas 

av motparten) . Härunder faller också mycket korta 

yttranden i de fall då de är ägnade att påverka mot

parten till att omformulera eller på annat sätt ändra 

sin pågående replik ( jfr ovan , villkoren a-e). Observera 

dock att en part kan försöka ta ordet utan att lyckas få 

det eller behålla det (jfr § 8. 10). 

om motparten lämnat över ordet (oavsett om talaren gör 

något med sin tur). 

De typer av yttranden som skulle kunna räknas som, och enl 

somliga forskare bör räknas som, uppbackande icke-repliker 

är följande: 

1 ) okvalificerade inter jektioner/svarsord 

mm 

hm 

.E 
nä 

jaha , j aså , nähä etc 

2) verbalt (något) mer elaborerade instämmanden (ev före

gångna av interjektioner) just det, precis , ~ förstår, 

visst, det tycker jag också, det tycker inte jag hel l er 

3) emotivt laddade exklamativer : 

oj då, vad säger du? , Gud! , 

jaså minsann, 

för jävligt! 

bra!, fantastiskt !, fint ! 

4 ) ifyl lningar 

5) upprepningar el omformuleringar (av vad den andre just 

sagt) 

6 l korta frågor 
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Man kan dock inte med absoluta formella kriterier avgöra vad 

som ska räknas som icke-repliker. Exakt hur aktiv en talare 

måste vara för att "ta ordet", exakt hur markerat avvikande 

från en normal uppbackning ett ~ eller ett jaså måste vara 

för att vara ägnat att päverka motparten till att "inne

hållsligt ändra inriktningen hos yttrandena" kan inte anges 

explicit. Dock är vi benägna att i allmänhet förorda en snäv 

avgränsning av klassen uppbackningar (jfr i synnerhet vill

kord) ovan). I huvudsak innebär detta att endast en del

mängd av de okvalificerade interjekt ione rna/svarsorden ((1) 

ovan) blir till uppbackningar. (Därtill kommer förstås alla 

icke-vokala back-channeling signaler). Vi återko1T111er till 

problematiken i§ 8.9.1. 

4.4 Icke-verbala kommunikativa åtgärder 

Den definition av språkspel som ovan givits(§ 1. 1) får till 

följd att också icke-verbala kommunikativa åtgärder behand

las pä sarrma villkor som verbala yttranden , i den mån de är 

integrerade delar av dialogen. I de situationer vi här 

tänker pä har den icke- verbala handlingen ett ko1T111unikativt 

värde av samma dignitet som en språkhandling och utgör ofta 

en respons pä en sådan. Mönstret är då vanligen det här: 

Ett 

(38) 

A begär verbalt en icke-verbal handling 

B utför (eller underlåter att utföra) denna han1ling 

A reagerar pä B:s åtgärd (ve rbalt) 

konkret exempel: 

A: Stäng fönstret , är du snäll 
B stänger fönstret 

A: Tack 

Ett annat exempel från Scener ur ett äktenskap (Bergman 

1973): Johans bidrag till spelet utgörs här i ett par fall , 

helt eller delvis, av icke-verbala handlingar: 



(39)* Marianne: 
Johan: 
Marianne: 

(HAN KYSSER 
Johan : 
Marianne: 

(HAN GÖR SÅ) 
Marianne: 
Johan: 
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Ge mig en kyss . 
Jag har snuva . 
Det kommer du väl ihåg att jag aldrig 
får dina infektioner. Ge mig en 
kyss. Jag vill det. 

HENNE) 
Nå , var det som du tänkte dig? 
Bättre (HON KNÄPPER UPP BLUSEN). Nu 
ska du lägga din hand mot mitt bröst. 

Så är det skönt. 
Tänker du förföra mig? (s 136 l 

Jämför också§ 3.7 om noll-response r. 
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5 AVGRÄNSNINGEN AV DELSPEL 

5.1 Delspe l och initiativ 

En metod att analysera strukturen i en g iven dialog är att 

söka bestämma gränserna mellan olika delspel. Detta kan 

emellertid göras på fle ra olika sätt och på olika nivåer. Vi 

ska återkonuna till detta (§ 5.4) . Dessförinnan kan vi 

konstatera att avgränsningen av dialogens olika sekventiellt 

och/eller hierarkiskt ord nade delspel hänger konceptuellt 

ihop med identifikationen av initiativ- och responsegen

skaper hos meningsenheter och repliker. Ett (tillräckligt 

tydligt) initiativ innebär ju att man på någon nivä 

initierar ett nytt delspel. Qn ett drag är (tillräckligt 

entydigt) respons, innebär det att det inte päbörjar något 

eget nytt delspel utan håller s ig inom gränserna för det som 

definierats av föregäende initiativ. 

Som vi redan antytt , finns samband mellan de olika initia

tiv- och responsegenskaperna hos enskilda yttranden. Ju 

mindre av ren respons, och speciellt av minimal respons, ett 

yttrande är, desto mer av initiativegenskaper innehäller det 

i regel. Initiativ och respons är mätt på yttrandenas grad 

av självständighet respektive beroende i förhållande till 

den interaktiva och innehållsliga kontexten. Allmänt gäller 

då: 

(i) att medelbart anknutna responser har me r av 

initiativ över sig än omedelbart (lokalt) anknutna 

(§ 3 . 2) 

(ii) att expanderade responser (definitionsmässigt) 

innehåller initiativ, medan minimala responser inte 

gör det (§ 3. 11 ) , 
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5. 2 Delspel och samtalsämnen 

Uppdelningen i delspel (på "mellannivå.", jfr § 5. 6) har 

mycket att göra med hur olika ämnen, och aspekter på. ämnen , 

successivt avhandlas i dialogen. Detta gäller särskilt de 

(talrika) fall, då. dialogen består enbart i samtal om olika 

ämnen snarare än i yttranden som styr eller kommente rar 

yttre handlingar och skeenden i situationen . Grä nse r na 

mellan olika ämnen ä r emellertid ofta diffusa . Ämnena är 

sällan hel t bestämda på. förhand ut~n "förha ndlas fram" unde r 

dialogens gång. Man gl ider in på. nya ämnen, eller nya 

aspekter av gamla ämnen , och har ofta flera ämnen i gång 

samtidigt , parterna kan ha olika ideer om vad man talar om 

och kan från olika utgångspunkter driva olika intressen. På. 

olika sätt försöker var och en av talarna pressa in det ~ 

(hon) själv vill tala om i den ram som består i (vad han/hon 

uppfattar som) vad parterna gemensamt tal a r om (Brown & Yule 

1983: 87) . 

Analysen i delspel måste till betydande del bestå i identi

f ierande av markerade ämnesövergå.ngar i dialogen. För 

analysen av parternas interaktion är det då. viktigt att 

fastställa vem som avslutar ämnen/delspel (genomför 

' closure ' ) och eventuellt övergår till nå.got nytt. (I den 

mån glidande ämnesövergå.ngar kan (retr ospektivt) konstateras 

är det givetvis av intresse att ta reda på hur och av vem 

dessa administreras.) 

5 . 3 Delspel och ansvar för samtalet 

Det finns klara samband mellan , å. ena sidan , samtalets del

spelsstruktur , uppdelningen av samtalet i olika faser och 

aktiviteter, och , å andra sidan, samtalets uppdelning på. 

ämnen och s.k. kontextrum (context space) och en under

liggande målstruktur (huvudmål , delmål) (jfr t.ex. Reichman , 

1978, Severi nson Eklundh, 1983 , Hobbs & Agar , 1985). Många 

samtal har mer eller mindre klart definierade mål, uppgifter 
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som ska lösas genom samtalet och som parterna är medvetna 

om. Ansvaret för detta åvilar ofta den ena parten, som får 

en samtalsledande· funktion. Särskilt gäller detta många sam

tal i institutionella kontexter, där den samtalsledande 

rollen innehas av t.ex. en lärare, domare , fÖrhörsledare, 

läkare e ller annan expert (professionell). Denne kommer då 

att administrera samtalet, initiera och genomföra övergångar 

mellan ämnen (särskilt de strategiskt viktiga , överordnade 

övergångarna) och se till att samtalet får struktur på det 

övergripande planet (faser, aktiviteter) . Vi bör förvänta 

oss att denna part också dominerar själva interaktionen (se 

vidare § 11). 

5.4 Ämnesövergängar 

Dialoger med markerade ämnesövergängar tycks alltså före

komma fr a i situationer där någon part tydligt dominerar 

och därför direkt kan administrera samtalet. Typiska exempel 

finns i undervisningssituationer , där ämnesövergängarna ofta 

initieras av läraren och alltid administreras av honom 

(henne). Tre olika metoder illustreras av följande exempel 

frän Bergqvist (1984) (L = lärare; F =förskollärare; B = 

barn). 

Ibland byter läraren helt sonika ämne. I (40) markeras det 

nya delspelet enbart genom höjd röst (prosodisk marke ring): 

(40) (samtal på daghem; man har talat an älgar som blir 
dÖdade i trafiken) 
B: oä får man då kanske man kan ta den ä ta hem den 

om man har en släpkärra då kan man ta hem den ••• 
F: Man måste , man mås te nästan kontakta polisen 
B: 'I skara av huvet å sätta huvet på vahettere , 

väggen, kan man också göra ( •. ? •• ) 
F: Nu (högt) ska S fä be rätta här ... hur många som 

kommer frän hans familJ i eftermiddag 

(Understrukning med streckad linj e betecknar här samtidigt 
tall 
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En något mindre abrupt metod består i att först avsluta det 

aktuella ämnet (genom ett s k tredjedrag, se § 5.5) och 

därefter direkt ta upp ett nytt: 

(41) (lågstadium) 
B: Därför man måste ha nyckel för å få ner 

våningssängen . Ä vi hade inte den nyckeln. 
L: Nehej. Ja det känner ja inte till . A så var du ju 

väldigt besviken att vi åt fisk här i skolan • .. 

Man kan också skifta ämne genom att icke-fokalt anknyta till 

det föregående (jfr Håkansson, 1983), tex till dess form 

(metakommunikativa kommentarer kan utnyttjas som avslutare), 

och kanske i samband med detta vidta en 

interaktionsreglerande åtgärd: 

(42) (lågstadium) 
B1: Jag skulle skoja med en tant å fråga så här, 

titta de här e ett suddigumtuggummi, å så hörde 
hon fel å så sk"Jlle hon börja ta ett så fick 
hon inte upp nåt 

L: Nu tycker jag a~t nu talar vi inte mer om 
suddgummi. Nu har vi talat färdigt an det. 

B2: Nu har vi talat tusen ord om det. 

Gränserna mellan ämnen/delspel markeras ofta lexikaliskt 

(~, för att övergå till något annat, å andra sidan etc) 

och/eller prosodiskt och paralingvistiskt (diskursprosodiskt 

genom ändrat tempo, tonläge, röstkvalitet etc, t ex genom 

att något sarrrnanfattas med högre röst och fastslående in

tonation) (gränsmarkörer för avslutning och inledning av 

delspel, jfr § 7.3.1). Diskursstrategiskt agerar många 

talare så att de först kort anknyter till den andres replik 

för att därefter använda huvuddelen av repliken till ett 

nytt , självvalt ämne. (Betr. delspelsgräns inuti replik, se 

vidare§ 7. 3.1). I många dialogtyper förekonrner en typ av 

meningsenhet eller replik, som med en neutral term kunde 

kallas tredjedrag, eller noga taget: tredjedragsyttranden 

(jfr § 1.6), och som bl a utnyttjas för att avsluta delspel 

(§ 5. 5) . 
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5 , 5 Tredjedragsyttranden 

I mänga analyser av dialog har man tyckt sig kunna ställa 

upp tre grundläggande typer av drag/repliker/meningsenheter ; 

initiativyttranden (som enligt vär begreppsrarn endast eller 

huvudsakligen innehäller initiativegenskaper), respons

yttranden (som endast eller huvudsakligen innehäller 

responsegenskaper) (jfr § 1.6) och tredjedragsyttranden. Ett 

yttrande (replik) av den sistnämnda kategorin kan sägas 

bestä av en minimal respons plus en eventuell expansion som 

dock inte är nägot initiativ till fortsatt dialog inom samma 

delspel eller interaktion (§ 4.1). 

Tredjedragets huvudsakliga f unktion är att avsluta ett del

spel och det tillför inte nägot nytt innehäll; det bidrar 

istället till att reglera interaktionen ( "house-keeping 

move" enligt Weiner & Goodenough , 1977). Det kan därvid ha 

e n ell er f l era av följande funktioner: 

kvittera en respons som avgivits på talarens eget 

tidigare initiativ , 

värdera en sädan respons, 

markera om responsen satisfi erar tal arens initiativ (jfr 

§ 3.6), 

bekräfta och slä fast nägot (viktigt) san korrrnit fram 

(oftast genom föregäende respons) (ett s k deklarativt 

konstaterande / Danet, 1980/), 

summera vad som sagts i det aktuella delspelet och 

signalera att man kan övergä till ett nytt delspel eller 

ätergä till ett överordnat spel. 

Termen tredjedrag anspelar på det fÖrhällandet att draget 

efter ett primärt initiativ och ett därpå följande yttrande, 

som i det prototypiska fallet innehäller en minimal och ade

kvat respons på nämnda initiativ, utgör initiativtagarens 

metod att fullborda ett delspel eller en interaktion 

("runda", cykel). Mänga talar därför om uppfÖljningsdrag 

(follow-up move, jfr Sinclair & Coulthard, 1975 , Stenström, 

1984). I en del fall , t ex i vissa typer av förhör, service-
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interaktioner etc, är de yttranden som inkarnerar dessa tre 

drag de enda som förekoll11\er i delspelet (ex (43) nedan). I 

vissa andra fall uppträder dock fl era initiativ och 

partiella responser insprängda, särskilt mellan de primära 

initiativ- och responsyttrandena (ex 21, 22). 

( 4 3) (på. restaurang; mannen i kassan tar upp 
beställningar fr&n köande gäster och vidare
befordrar beställningarna till köket): 

A: 

B: 
....... 

Ä vad ska du ha?~ 

Köttbullar-~, 

_.!:_~Ha. Ä vad~ska du'na?..._~ Initiativdrag -- .... Tredjedrag<::: C: Köttbullar.~-- ----..:Responsdrag ' ........ ----- .,.....,,.,.,. ...... 
, A: ~Ha. Ä du? .,,..,,..,,. 

' ',o: Köttbullar.~.,,..,,..,,. Initiativdrag i överordnat spel 

' / 
A:'åHa. Det blir tre gånger köttbullar , ja . 

Enligt vår mening kan man explikera tredjedraget i de mer 

grundläggande teoretiska enheterna initiativ och respons. 

Något ytterligare primitivt begrepp, tredjedrag, behövs då 

inte. I ett tredjedragsyttrande ger talaren en respons på. 

det föregående (i typfallet utan att införa något nytt 

substantiellt innehåll). Qn det har värderande, bekräftande 

och/eller avslutande karaktär får det också inslag av 

initiativ. I initiativet är av interaktionsreglerande slag 

(jfr § 8.6.2). 

5.6 Hie rarkisk delspelsstruktur 

Det ligger nära till hands att beskriva talsituationer och 

de däri förekommande kommunikativa spelen såsom 

strukturerade på. olika nivåer: 
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social situation: 

l 
episoder: 

äinnen: 

äinnesaspekter: 

lokala spel t ex referens + identifikation: 

n n n n 
Som vi tidigare päpekat, kan spelbegreppet appliceras pä 

samtliga olika nivåer. För en analys, som syftar till att 

beskriva hur yttrandeenheter och repliker byggs upp av 

initiativ och responser , kommer de olika "mellannivåerna " 

att vara av störst intresse. En analys kan emellertid aldrig 

göras pä ett entydigt sätt, bl a därför att 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

det finns inget fixt antal nivåer i dialogers 

interaktiva eller innehållsliga uppbyggnad, 

strukturen ser inte ut som en perfekt kinesisk ask, 

många äinnesövergångar är glidande, och delspel 

påbörjas och avbryts för att sedan ibland återupptas 

och ibland förbli bortglömda och oavslutade , 

initiativen varierar i räckvidd och dignitet. 

Även om vi bygger pä en teori om språkspel, tenderar vi 

alltså att hellre se dialogen som en ström av kommunikativa 

åtgärder, som endast delvis är hierarkiskt organiserad . Vi 

är därför kritiska mot att analysera dialogen i konstituent

strukturella termer (t.ex. i Sinclair & Coulthard ' s, 1975 , 

efterföljd). 
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6 SYSTEM FÖR .EMPIRISK SAMTAISANALYS 

6.1 Inledning 

Dialogen och dess delar är kollektivt producerade . I en 

trivial mening är det enskilda aktörer som producerar 

yttrandena, men på. ett innehällsligt och funktionellt plan 

är talarnas bidrag ömsesidigt beroende av varandra. Initia

tiv- respons-analysen söker fänga sådana anknytningar och 

beroenden . Analysen är grundad på. en teori om kommunikativa 

spel , men vi tror inte - i motsats till en del andra dis

kursanalytiker - att dialoger i allmänhet kan tillskrivas en 

entydig hierarkisk spelstruktur (§ 5.6) . Snarare ser vi dia

logen som en ström av beteenden, verbaliseringar och kommu

nikativa ätgärder, som griper in i varandra men lämnar mänga 

ändar lösa. Dialogen är mångfasetterad och kan beskrivas och 

tolkas på. flera olika sätt som alla kan vara lika "sanna". 

Endast partiellt kan dialogen tillskrivas en hierarkisk 

spelstruktur . 

Med dessa utgängspunkter är det logiskt att hävda att sam

talsanalys mäste bedrivas ;:>å. olika sätt, med både kvalita

tiva och kvantitativa metoder . I detta arbete ska vi redo

göra för ett kodningssystem, med vars hjälp vi söker fä 

grepp om dialogers dynamik, koherens och dominansrela

tioner. Men denna typ av analys kan alltså bara besvara 

nägra av de frågor man kan ställa . Den måste kompletteras 

med en mer subjektivt resonerande mikroanalys , som har 

större möjligheter att redogöra för mångtydigheter och 

specifika innehäll i den enskilda diskursen . 

6. 2 Empi r isk samtalsanalys 

Samtal och talad interaktion har analyserats på. många olika 

sätt och för olika syften. Företrädare för olika forsknings

tradit i oner och vetenskapliga discipliner har ofta starkt 

skilda preferenser (se Linell , 1986) . Det finns inte någon 
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anledning för oss att här föra en värderande diskussion 

kring alla dessa skilda forskningsansatser. Däremot kan det 

vara pä sin plats att jämföra vårt kodningssystem med några 

andra, tidigare beskrivna system för empirisk samtalsanalys. 

Vi ska i det här sammanhanget använda termen empirisk ~ 

talsanalys i snäv bemärkelse. Vi syftar då pä systematiska 

metoder att beskriva faktiska diskurser (dialoger , samtal), 

t.ex. genom kategorisering av samtliga diskursenheter 

(akter , turer etc). Upi::giften går alltså ut pä att adekvat 

och uttömmande koda data i faktiskt förekommande samtal (och 

med krav pä att olika vana bedömare är kapabla att i till

räcklig grad tillämpa kodningen pä samma sätt /reliabili

tet/), snarare än att t.ex. utifrån en deduktiv modell ge 

regelsystem för idealiserade fall eller enbart välja ut 

prototypiska exempel på olika typer av språkspel och dis

kursenheter. Detta senare, som väl kan anses vara det för

här skande förhållningssättet i lingvistisk pragmatik, är 

utan tvivel en nödvändig och legitim inriktning , men här har 

vi alltså ställt oss en radikalt annorlunda uppgift. Kod

ningssystem har i allmänhet varit sociolingvisters och 

psykologers snarare än filosofers och teoretiska lingvisters 

avdelning. Vår ambition är emellertid att basera det 

konkreta kodningssystemet pä en generell teori för dialog 

(eller allmännare: kommunikativa spel). 

6.3 Dimensioner i kodningssystem 

Olika existerande kodningssystem lyfter fram olika egen

skaper hos dialogerna. Orsakerna till· detta står givetvis 

främst att finna i ski l lnade r i syftet med analysen och i de 

undersökta datas natur. Några grundläggande skiljelinjer kan 

vi identifiera genom följande frågor. 

a) Vilka enheter baseras kodningen på? 

När ett samtal eller en diskurs ska kodas , måste det 
(den) först delas in i enheter. De vanligaste 
typerna är då 
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akter (talakter, talhandlingar) på sats- eller 
~~- meningsenhetsnivå. Enheterna är då ofta delar 

av rerliker (turer), även cm somliga repliker 
natur igtvis kan analyseras scrn bestående av 
en enda akt. 

turer (repliker) 

bl Vilka egenskaper eller funktioner hos enheterna (eller 
sekvenserna av enheter) bygger kodningen p§.? 

Följande tre dimensioner återkommer, men de är olika 
starkt framhävda i olika system: 

1. talaktsstatus (illokut funktion). 
Man tillämpar då vanligen ett system som baseras 
p§. Austin, Searle, Vendler ell er någon annan tal
aktsteoretiker. Searle, som är den mest in
flytelserike, räknar i Searle (1975) med följande 
kategorier: representatives , directives, commis
sives, expressives, declarations (och representa
tive declarations). Vid sidan cm huvudkate
gorierna använder många kodare dessutcm diverse 
varianter och underkategorier. 

2. initiativ-respons-egenskaper 
Detta perspektiv ar centralt i denna skrift och 
kommenteras inte ytterligare just nu. Det kan 
dock förtjäna att p§.pekas att många av de ana
lyser i interaktionslitteraturen scm fokuserar på 
dynamiken mellan replikerna i dialogen har ana
lyserat de olika replikerna mer eller mindre ute
slutande som responser. Man ser alltså de olika 
bidragen till dialogen som olika sätt att bemöta 
de närmast föregående replikerna. Goda exempel p§. 
sådan 'response mode analysis' är Stiles (1978) 
och Sillars (1982). 

3. konsensus-konflikt-egenskaper 
Många system har som ett centralt intresse haft 
att mäta i vilken grad parterna samarbetar eller 
motarbetar varandra (positiva vs negativa bidrag , 
stöd och medhåll vs protester , utmaningar). Labov 
& Fanshel hävdar att koherensen i dialogen inte 
etableras så mycket i termer av "requests and 
assertions" utan snarare genom "challenges , 
defenses, and retreats" ( 1977 : 59) . Varianter av 
analysen i instämmande/stödjande gentemot in
vändande/utmanande finner man i distinktioner som 
'compliance ' vs 'noncompliance ' hos Labov & 
Fanshel (1977) och Grimshaw (1980) , 'supporting 
vs challenging moves ' hos Burton (1980), 'agree
ment' vs 'disagreement' (with previous utterance) 
hos Erickson (1984), ' approval ' vs 'dissension ' 
hos Wish m.fl. (1980). se också Courtright m.fl. 
( 1979), Sillars m.fl . (1984). Stiles ( 1978 ) utgår 
från olika överväganden som har att göra med om 
talaren utgår frän sina egna eller den andres 
erfarenheter och perspektiv när han yttrar sig. 
Notera att indelningen i instämmande och in
vändande bemötanden skulle kunna tolkas scrn en 
specie ll form av 'response mode analysis' (jfr 
punkt 2 ovan) . 



78 

En fjärde dimension, som ge nerellt sett kanske är något 
mindre framträdande än de föregående, är: 

4. substans - interaktionsreglering 
Man skiljer öå mellan substantiella drag (som be
gär, för in eller korrrnenterar s ubstantiellt inne
håll) och inte raktionsreglerande (metakommunika
tiva) drag. Se om detta § 8.6. 

Utöver dessa kategorier förekommer ett antal andra , de 
flesta av begränsad betydelse för våra intressen. En 
relativt ofta återkommande dimension må nämnas: man 
kategoriserar efter vems kunskap eller erfarenhet det 
refereras till i diskursens olika meningsenheter 
(talarens egen kunskap, motpartens kunskap, bådas delade 
kunskap, andras kunskap) (Stiles 1978, Thomas , Bull & 
Roger 1982 ; jfr även Labov & Fanshel, 1977: A-, B-, 
AB-omständigheter ). 

c) Hur ser kodningens övriga tekniskt-metodiska sidor ut? 

Hur många kategorier har man? Är kodningen enkelt 
g l obal, d.v .s. varje enhet åsätts en enda kategori , 
eller komplex? I den senare klassen återfinns flera 
typer av kodningar. Man kan skilja mellan dubbel 
(eller multirel) kodning, om man för varje--eö'i1et kan 
(eller måste välja två (eller flera) kategorier ur 
samma system av kategorier (t.ex. samma enhet kan 
tillskrivas flera talaktskategorier). En specialtyp 
är därvid det hierarkiskt organiserade systemet; i 
stället för att enbart ha sidoställda, varandra ute
s l utande kategorier har man en hierarki med både 
överordnade och underordnade kategorier . Man kan 
exempelvis som D' Andrade & Wish (1985) koda samma 
enhet både på en generell nivå (t . ex. Request/ 
Directive snarare än Assertion eller Question) och 
på en speciell nivå (t.ex. Request attention snarare 
än Request direct action eller Request agreement). 
En annan typ av komplex kodning kan vi kalla två
(tre-, multi-) dimensionell , vilket innebär att""man 
kodar samtliga enheter i två eller f l era dimen
sioner , var och en med ett eget kategorisystem. Man 
skulle t .ex . kunna koda enheterna separat och 
parallellt för talaktsstatus och interaktionellt 
värde (initiativ/respons-status). 

Vårt kodningssystem bygger på turer (repliker) san kodas 

enkelt globalt, och varje replik åsätts endast en kategori 

ur en uppsättning av totalt 18 kategorier (exkl X,?,b). Av 

de olika funktionerna under (b) ovan är förstås initiativ

respons-dimensionen den fundamentala , men de övriga korrmer 

in på en lägre nivå (såt. e x. är skillnaden ) vs /\delvis 
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en talalct:sstatusskillnad , och särdragen= och : (jämte 

parenteserna !) har samband med konflikt resp. interaktions

reglering). Man kan därför säga att även an kodningen är 

enkelt global, så är den dolt multidimensionell . Motsvarande 

gäller för mänga andra system (jfr § 6.5). 

6.4 Motivering för val av kodningssystem 

Som redan påpekats måste ett kodningssystem avpassas efter 

syftet med de önskade analyserna och efter vilka typer av 

data man har att analysera . Betr. det senare har vi haft 

relativt höga krav på generell användbarhet (med de begräns

ningar som nämns nedan ,§ 7.1, § 7.8) , men det kan inte helt 

uteslutas att systemet i sin nuvarande form påverkats av att 

vi hittills mest tillämpat det på data från institutionella 

kontexter som undervisning, läkarsamtal, intervjuer, rätte

gångar och polisförhör. 

De överordnade syftena med vår analys är, som vi ofta under

strukit, att karakterisera relationerna mellan dialogens 

parter, särskilt betr. interaktionell dominans (styrande

styrd), och att beskriva dialogens koherens. Detta dikterar 

valet av turen/repliken som analysenhet (se vidare§ 7.3), 

och det leder naturligt till att initiativ- respons-dimen

sionen får dominera på andra funktioners bekostnad . Eftersom 

vi därtill antar att de olika replikkategorierna låter sig 

ordnas på en enda skala (från mest styrande till mest 

styrd), får vi - i motsats till de flesta andra system som 

här ska nämnas - möjlighet att beräkna ett sanmanfattande 

numeriskt index för aktörernas dialogaktivitet (se§ 9.3 om 

IR-index). 

Vi anser att initiativ-respons- dimensionen är en central och 

universell egenskap hos dialoger. Den är, åtminstone för 

våra syften, viktigare än övriga dimensioner. Den är gene

rellare än exempelvis instämmande- invändningsdimension~n, 

som många så starkt lyft fram . Ä andra sidan kan denna 
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senare dimension naturligtvis vara av särskild vikt i vissa 

sociala situationer, t.ex. förhandlingar (t. ex. Donohue 

m.fl., 1984) eller psykoterapisessioner ( jfr Labov & 

Fanshel, 1977). (Att ett samtal är utpräglat kompetitivt bör 

emellertid kunna avläsas också i våra kategorie r. Andel en 

starka initativ bör vara relativt hög, liksan antal et egen

anknytningar. Qn man trappar upp det kompetitiva inslaget, i 

riktning mot gräl, kan antalet ignoreringar av motparten, 

liksom antalet anmärkningar ~ formen hos den and.res bidrag, 

tänkas öka (s.k. oblika drag. enl. § 9.5). Qn man räknar~ 

repliklängd (talmängd i antalet ord/replik) kan man vänta 

sig att en invändande part tar för sig mera av talrumnet än 

en instämmande (gäller bl.a. < ) och <. A ) ) • 

Mot en analys baserad ~ talakter kan flera argument 

riktas (Streeck. 1980: Parret m.fl. 1981, Levinson 1983, 

Ahrenberg 1 987 l. En svårighet i en sådan ligger i att de 

flesta dialogbidrag har inslag av många olika talakter 

samtidigt. Yttranden är" oftast multifunktionella och vaga 

eller flertydiga betr. möjliga tolkningar (t.ex. Linell , 

1986). En talaktsbaserad kodning. som tvingar kodaren att 

välja en och endast en talaktskategori i varje enskilt fall, 

blir därför svår att genomföra (jfr van Kleeck m.fl . , 

1985) . (Vår kodning kan däremot hantera det analoga problem 

som ligger i att en respons mycket ofta också är/innehåller 

självständiga element av initiativ, och vice versa) . 

En talaktsbaserad kodning tenderar vidare att bli extremt 

atomistisk. Kodningen delar upp dialogen i självständiga 

akter och tappar då bort en stor del av dialogens struktur 

och dynamik. En del av de system som näinns i § 6. 5 har för

sökt kompensera för detta, men de har i allmänhet inte tagit 

hänsyn till dialog bidragens relationer bakåt och framåt ~ 

samma systematiska sätt son vlirt system. Även vlir kodning 

tappar naturligtvis bort en del struktur genom att den 

väsentligen begränsar sig till att ta in responsernas och 

initiativens lokala kontext . 
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6.5 Några olika kodningssystem 

D'Andrade & Wish (1985) diskuterar tämligen utförligt sitt 

eget kodningssystem (tillämpat huvudsakligen på familje

kommunikation) i relation till tre andra system: D:>re (1977) 

(tillämpat på samtal med förskolebarn). Labov & Fanshel 

(1977) (psykoterapisessioner) samt Bales' (1950 , 1970) 

Interaction Process Analysis (åtskilliga tillämpningar, mest 

diskussioner i experimentellt kontrollerade situationer). Vi 

ska sarrmanfatta diskussionen i Tabell 1, där vi också passar 

på att lägga in ett antal andra system. 

De flesta genuina kodningssystemen (vars syfte är att kon

sekvent, reliabelt och uttörrrnande kunna hantera godtyckligt 

utvalda dialoger , i praktiken dock begränsat till vissa 

typer) finner man hos psykologer och forskare knutna till 

"Communication Studies" i U.S.A .. I:l':!t är tveksamt om ling

vister som Sinclair & Coulthard (1975) (och många arbeten i 

deras efterföljd) eller F.dmondson (1981) har denna anbi

tion . Cl':! förefaller främst vilja kategorisera utvalda 

sekvenser (pr ototypiska eller avvikande) (som då främst 

korrmer att fungera som illustrationer) och de syftar inte 

heller till att korrelera egenskaper i dialogen med externa 

faktorer (t.ex . situationen, kompetens eller personlighets

typ hos aktörerna etc). Vidare är det visserligen Sinclair & 

Coulthard's (1975 : 17) uttryckta ambition att kunna koda alla 

enheter i de undersökta dialogerna, men vi tvivlar på att de 

(eller efterföljare som Burton , 1980, Stenström, 1984) alls 

bekymrar sig an reliabiliteten (överensstämmelsen mellan 

olika bedänare). Inget av dessa system syftar till att 

beräkna numeriska dialogmått (jfr IR- index , § 9). 



Tabell 1. 

System: 

Dore 1977 

Analys 
enhet : 

Akter 

Labov & Fanshel Akter 
1977 

Bales 1950, 
1970 

Akter (?) 

D'Andrade & 
Wish 1985 

Akter 

Goldberg 1983 

Stiles 1978 

Thomas , Bull & 
Roger 1982 

Sillars 198 2 

Akter 
(" urag") 

Akter 
(menings
enhe ter) 

Akter 

Turer 

Courtright, Turer 
Millar & Rogers
Millar 1979 

Edmondson 1981 

Sinclair & 
Coulthard 1975 

Burton 198 0 

Akter 
(drag) 

Akter , drag, 
turer 
(och över
ordnade 
nivåer ) 

Akter, drag 
m.fl. 
(bygger på 
Sinclair & 
Coulthard, 
1975) 

Donohue , Diez Turer (med 
& Hamilton 1984 vissa modi

fikationer) 
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Centra l a 
dimensioner: 

Talaktss tatus 
(+initiativ/respQns, 
substans/interaktion) 

Initiativ/respons 
Konflikt/konsensus 

Konflikt , konsensus 
(Initiativ/ respons) 

Tal aktsstatus , 
i nitiativ/respons 
(konflikt/konsensus) 

Initiativ/respons 
Substans/interaktions
reglering 

Innehållsliga (ini tia
tiv- och ) respons-ka te
gorier 
Ego-/alter- fokusering 

Talaktsstatus 
Innehåll 
Ego-/alter-fokusering 

Konflikt , konsensus 
(Responskategorier) 

Initiativ/respons 

Talaktsstatus 
interaktionellt värde 

Talaktsstatus, 
initiativ/respons 

Initiativ/respons 
Konsensus, konflikt 

Initiativ/respons 
Konflikt/konsensus 
(Talaktsstatus) 

övriga tekniska 
aspekter: 

Underkategorier 

Hierarki 
Dubbelkodning 

Underkategorier 
Dubbe l kodning 

Underkategorier 

Dubbelkodning 

Tredimensionell 

Multipel kodning 

Multidimensionell 

Hierarki , 
multidimensionell 

Hierarki , 
multidimensionell 

Tvådimensionell 
(responsdel och 
initiativdel) 
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Många av skillnaderna mellan olika kodningssystem kan, som 

vi redan antytt , föras tillbaka på skilda intressen och 

olikartade forskning straditioner . På en mycket allmän nivå 

kan man våga anta att flera av de forskare som utvecklat 

kodningssystem för interaktion , t.ex . Bal es och Wish, är 

primärt intresserade av de enskilda aktörerna, der~s sätt 

att agera i interaktionen och hur detta betingar hur de upp

fattas av om:iivningen. Vår utgångspunkt är däremot att den 

enskilda individens bidrag bara kan beskrivas och förstås 

som en integrerande del i ett socialt samspel . Därför är hos 

oss dialogerna och dyaderna de centrala teoretiska en

heterna . Genom att försöka bestärnna skillnader i bl.a. ko

herens och dominansrelationer i olika typer av sociala möten 

vill vi ge ett bidrag till en teori om sociala situationer 

(se§ 11 ) . 
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7 ETT KODNINGSSCHEMA FÖR DIALOGER 

7. 1 Syftet 

Dialoger har en mycket rik struktur; det föreko!Tll\er ko!Tll\uni

kation samtidigt på flera nivåer, de enskilda åtgärderna har 

att flertal olika funktioner och kan ofta tolkas på olika 

sätt, dialogens dynamik leder ibland till att något som 

redan tolkats på ett sätt retrospektivt tolkas om etc. Ingen 

analys av en dialog kan därför bli annat än partiell. Ini

tiativ-respons-strukturen är bara en aspekt av dialogen. Vår 

analys är inriktad på att fånga dynamiken i det interaktiva 

spelet , sådan den framt räder på lokal nivå inom dialogen. 

Den initiativ-respons-analys, som vi ska beskriva i det 

följande, är utvecklad för att kunna tillämpas på kommunika

tionen i dyader (dialoger i inskränkt bemärkelse). Den 

passar bäst för dialoger som utmärks av frekvent turväxling 

utan att replikgränserna för den skull är otydliga så det 

blir svårt att avgöra vem som har ordet (jfr § 7.3 . 3). Den 

lämpar sig inte för monologer eller för dialoger med mycket 

långa (monologiskal repliker. 

Initiativ-respons-strukturen i en dialog kan beskrivas med 

varierande grad av noggrannhet. Vilken beskrivningsnivå man 

väljer i praktiken måste vara beroende av den specifika 

unde rsökningens syfte. Den klassifikatoriska analysen med 

hjälp av nedanstående kategorier är till för att möjliggöra 

analys av relativt stora material utan orimlig tidsåtgång , 

varvid analysen ska kunna fylla följande syften: den ska 

blottlägga en (relativt grov) grundstruktur hos dia

logen. Denna får karaktären av en " initiativ-respons

profil" (§ 9). Med hjälp av sådana profiler ska man 

kunna peka på viktiga skillnader mellan olika diskurs

typer , t ex informella samtal mellan jämlikar respektive 

styrda samtal som intervjuer, undervisning, förhör etc . 
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ligga till g r und för en kvantitativ sammanfattning av 

hur parterna dela r på talutrymnet i dialogen . Den bör 

därigenom kunna peka pä dominansmönster i dialogen . 

vi sa på koherensen i samtalet genom att fånga hur 

talarna anknyter till varandra och/eller sig s jälva. Ta 

t ex ett gräl där parterna "pratar förbi varandra" 

(eller en undervisningss ituation där ena parten för sam

talet vidare genom att hela tiden anknyta till sina egna 

repliker och i gnorera allt som inte passar den egna 

tankegången; jfr Anward , 1983),-respektive ett koopera

tivt samtal där alla parter gör sitt bästa för att an

passa sig till varandra och varandras bidrag. sådana 

skillnader ska framträda. 

vara en sökmekanism för att lokalisera speciellt intres

santa sekvenser . Speciellt intr essanta för oss är då 

t ex sekvenser där samtalet går på kryckor , där det upp

står missförstånd eller kommunikationskonflikter . Dessa 

sekvenser analyseras sedan mera ingående på ett dis

kursivt resonerande sätt. 

En mer allsidig dialoganalys kräver en kombination av 

metoder. För det första behövs en analys i termer av ett 

begränsat antal kategorier, kring vilka flera oberoende , 

vana bedömare kan uppnå en tillräcklig grad av överens

stämmelse i tillämpningen på det aktuella materialet. För

delen med denna analys är att relativt stora mate r ial kan 

analyse ras; nackdelen att själva det klassifikatoriska till

vägagångssättet sätter uppenbara g ränser för hur rik e ller 

subtil analysen kan bli. Därför bör denna analys komplet

teras med en mikroanalys av med nödvändighet delvis subjek

tiv karaktär av särskilt intressanta eller typiska dialog

fragment . Denna mikroanalys görs resonerande, varigenom det 

karaktäristiskt mångtydiga i samtalet kan återspeglas på ett 

annat sätt än i den klassifikatoriska analysen och fle ra 

tolkningsmöjligheter kan hållas öppna och vägas mot 

varandra. 
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Närmast ska vi nu presentera vårt kodningssystem for initia

tiv-responsanalys. I kap. 8 ska vi komnentera vissa punkter 

i detalj, diskutera tillämpningar och möjliga modifika

tioner. 

7.2 Kodningskategorier 

7 . 2.1 Kategorisystemets grundläggande särdrag 

Utgångspunkten för klassifikationen är yttrandenas initia

tiv- resp responsegenskaper. Initiativaspekten är ägnad att 
I 

föra samtalet framåt gencxn att explicit uppnana till en 

resP'ns f rån motparten eller genom att föra in nytt referen

tiellt innehåll i samtalet p! vilket motparten förväntas 

respondera ; responsaspekten skapar koherensen i samtalet 

gencxn att den knyter repliker till den föregående dialogen. 

En replik (en tur) kan ha enbart initiativkaraktär, enbart 

responskaraktär eller samtidigt innefatta båda aspekterna. 

San vi tidigare sökt visa kan både initiativ- och respons

aspekterna hos replikerna i en dialog variera till sin 

natur. De viktigaste skillnaderna i interaktiv styrka, an

knytning, adekvans etc måste !terges även i ett kodnings

system scxn är avsett att vara tämligen grovt. 

I det kodningssystem scxn vi arbetar med, skiljer vi p! ett 

antal kategorier, totalt ett tjugotal , med vilkas hjälp 

replikers initiativ- och responsegenskaper kodas . Kategor i-

systemet bygger p! ett begränsat antal dimensioner eller 

särdrag, och i görligaste mån bygger vi upp kategoribeteck

ningarna av primitivare särdragsbeteckningar. Vi har också 

strävat efter att ge dessa symboler en ikonisk karaktär . 

Dessa särdrag är: 

a) närvaro resp . fr!nvaro av initiativegenskaper · ) eller!'-.. 

resp. ingen symbol. 
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b) initiativets styrka och räckvidd· starkt interaktivt 

(explicit begäran an respons)) resp svagare (enbart 

innehållsligt eller submissivt, d .v.s. hävdande och 

underställ ande, initiativ) /\.. . 

c) närvaro resp. frånvaro av responsegenskaper: bakåt

anknytningen kan vara av flera typer (se nedan) . Från

varo av bakåtanknytning (ingen responsaspekt alls) ges 

inte någon symbol. 

d) responsens adekvans: < (adekvat) resp - (inadekvat, 

partiell) 
e) anknytning lokalt,<, resp icke-lokalt, • • . 

f) anknytning till motpartens replik,< , resp ens egen 

(näraliggande) repl ik = . (Vi kommer också att skilja på 

två styrkegrader av egenanknytning, beroende bl.a. på om 

den ignorerade mellanliggande repliken av motparten 

innehåller ett initiativ eller inte, jfr § 8.4.2.) 

g) anknytning fokalt, < , resp icke-fokalt, : . 

Dessutom markeras (initiativ till) inledning resp avslutning 

av delspel, san anges med vänster- resp högerparentes. 

Notera att symbolen < står för responsaspekten hos en 

replik, som uppvisar omedelbar (lokal och fokal) och adekvat 

motpartsanknytning. (Distinktionen adekvat - inadekvat blir 

dock aktuell bara vid minimala responser.) Övriga respons

symboler kommer ifråga enbart an någon eller några av dessa 

egenskaper hos en given r eplik saknas. (Om relationerna 

mellan särdragen, se också§ 7.5 . ) 

7 . 2.2 Definitioner 

A > replik med karaktär av självständigt, nytt och 

starkt interaktivt (d.v.s . respons begärs explicit) 

initiativ. 

B /\.. replik med karaktär av självständigt och nytt men 

svagare initiativ . 

Denna kategori (B) täcker sålunda både underställ

ande och hävdande initiativ(§ 2.1) 
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Den distinktion mellan starka (d.v.s. explicit be

gärande) och svaga initiativ (hävdande, under

ställande),) resp.I\, som vi här infört bland de 

fria (eller " friska") initiativen, de san inte har 

nå.gon responsaspekt, å.terkommer nedan i en rad andra 

typer av repliker. Dessa presenteras nedan parvis; 

de två. fal len inom varje par skils genom initiativ

aspektens styrka och räckvidd (särdrag (b) i 

§ 7. 2. 1). 

c <) r eplik med tydliga inslag av bå.de respons och 

D <I\ initiativ , varv id anknytningen bakå.t sker till 

(huvudinnehå.llet i) motpartens näraliggande replik. 

Repliken kan, utöver anknytningen till motpartens 

replik, också. anknyta bakå.t till egna r epliker , men 

anknytningen till motparten ges högst prioritet vid 

kodningen (se vidare § 8. 4 ) 

I relation till s .k . minimala responser (M, 0) är 

dessa "klassiska" repliktyper, d.v.s. (C) och (D), 

bå.da att anse san expanderade responser (§ 3.11). 

Genom frå.nvaron av begärande initiativdel - och 

därigenan ett kraftigare framhävande av respons

aspekten - må.ste dock (D) betraktas som den proto

typiska expanderade responsen. (Jfr § 10.4 an dess 

höga frekvens.) 

E ••) replik med övervägande initiativkaraktär men med 

F .. /\ icke-lokal (och medelbar) anknytning till nå.got 

specifikt i den föregå.ende dial0gen. 

(E) och ( F) kan exempelvis utgöras av följdfrå.ga som 

genan en expl icit anknytning till nå.got specifikt 

underordnas en frå.ga som inte längre är anedelbart 

aktuell (t ex i en intervju) resp en replik san på 

motsvarande sätt tar upp en trå.d frå.n en tidigare 

replik ("Du sa för en stuoo sen att . .. "). Ett ämne 
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som tidigare varit aktuellt men som kanske avslutats 

eller övergivits tas genom en•• -replik upp på 

nytt. Medan (A) och (B) (abrupt) introducerar nya 

ämnen, eller öppnar nya delspel, så återupplivar (E) 

och (F) ett ämne eller ett delspel som varit in

aktuellt eller vilande under en längre eller kortare 

period i samtalet. 

Betr. ( E) och ( F), se också nedan under (N). 

upprepning el ler anformulering av tidigare taget 

initiativ (i ens egen föregående replik) eller (om 

motparten enbart gett eller försökt ge minimal 

respons) fortsättning på egen föregående replik. 

(F.genanknytningen som sådan sker på eget initiativ.) 

En vanlig typ av (G) förekommer i samband med 

reparationsdelspel e l ler när motpartens föregående 

replik inte accepteras som adekvat respons. 

Ett specialfall av (H) föreligger när en aktör själv 

besvarar en fråga han tidigare ställt . Detta före

kommer bl.a. vid vissa s.k. oäkta frågor (kontroll

frågor dä r frågaren redan vet svaret) i t.ex. under

visningssituationer (när motparten inte avgett någon 

adekvat respons) . 

I :> replik med tydliga inslag av både respons och ini

J :;\ tiativ, varvid responsen är medelbart (icke-fokalt) 

anknuten till motpartens näraliggande replik. 

Den icke-fokala anknytningen kan innebära att 

talaren anknyter till en perifer betydelseaspekt hos 

motpartens replik (perife ra associationer , implika

turer , etc) eller exempelvis uttalar sig om dess 

form ( j fr metakommunikativa och metaspråkliga 

kommentarer,§ 3.3, § 8.6.1). I det förra fallet 
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markerar ofta talaren att anknytningen är icke-fokal 

(för resten, det fAr mig att tänka pA att ••. ). 

K <=) replik med tydliga inslag av bMe respons och ini

L (=/\ tiativ, varvid dock anknytningen bakåt sker till 

~ näraliggande replik (varvid den nya repliken 

tillför nAgot utöver denna) 6ch motpartens 

mellanliggande initiativ tydligt ignoreras. 

M < 

(K) och (L) är alltså förhanden enbart an den igno

rerade motpartsreplike n är expanderad (innehåller en 

initiativaspekt) och räknas san starkare, mer offen

siva, Atgärder än (G) och (H). I samtliga dessa fall 

gäller att egenanknytningen mäste ske pä eget 

initiativ; den får alltså inte vara begärd av den 

andre. 

Vid tillämpningen av villkoret att motpartens replik 

ignoreras i (K) och (L) bortser vi frAn rutinmässiga 

upptakter som ja men och nej men; an fortsättningen 

inte innehåller nAgon anknytning alls till mot

partens replik, anses (K) eller (L) föreligga. 

Om (G, H, K, L), se vidare§ 8.4. 

replik med övervägande r esponsegenskaper san upp

fyller kraven i motpartens omedelbart föregAende 

initiativ och inte inne hAller nAgot utöver detta 

( s k minimal adekvat respons) 

I vissa fall kan omedelbar anknytning också s ke till 

längre tillbaka liggande initiativ (frAn motparten), 

vilket dA (av dialogens parter) behandlas som 

aktuellt och öppet för anknytning (se an omedelbar 

i c ke- lokal anknytning,§ 8.7 . 2). 

N ••( replik med övervägande responsegenskaper som icke

lokalt och mede lbart anknyter till ett tidigare 

initiativ och uppfyller kraven i detta utan att 

tillföra nAgot extra. 
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(N) används för att markera vissa fall av den andra 

(tredje , fjärde ... ) responsen pä ett initiativ som 

möjliggör/kräver flera responser (t ex en begäran 

att räkna upp något, att kollina med förslag , att 

hitta pä exempel etc). En andra (tredje etc) respons 

kodas som ( M) om ingen replikväxling ägt run efter 

föregående respons eller om den eventuella replik

växlingen ebbat ut och ingen särskild återgångsindi

kator finns . De övriga fallen av andra (tredje etc) 

respons kodas som (N). Betr. begreppet återgångsin

dikator, se§ 8 . 7.2 . 

••(utgår från att responsen är icke-expanderad. On 

responsen pä det tidigare initiativet är expanderad 

ska repliken kodas .. /\ (eller, om den själv explicit 

begär respons,·-)) (jfr (F) resp . (E)) . 

0 replik utan initiativegenskaper som inte heller tas 

upp som en aJekvat respons pä ett föregående 

initiativ (minimal inadekvat respons). 

P ~) partiell respons som ocksä innebär ett eget initia

tiv till ett underordnat delspel, tex en fråga som 

skjuter upp den slutgiltiga, eventuellt adekvata 

responsen (uppskjutande fråga). (Obs . att initiativ

delen alltid anses vara) trots sin delvis sub

missiva karaktär . ) 

(0) och (P) omfattar fall då talaren inte uppfyller 

de villkor som motparten genom sitt initiativ (och 

sin uppföljning) vill ha uppfyllda för att accep

tera den avgivna responsen som miniinal t adekvat . (0) 

omfattar bl.a. många fall då talaren är oförmögen 

att ge en respons san tillfredsställer initiativ

tagaren eller då han är ovillig att ge aJekvat 

respons , t ex då han söker undvika att engagera sig 

i dialogen pä de aktuella premisserna (jfr ovan 

§ 3.8) 
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Till (P) räknas fall då talare n genom sin replik 

antingen al visar att han inte uppfattat vad mot

parten sagt eller b) genom att upprepa (delar av) 

motpartens replik frågar om han uppfattat den 

riktigt. Det är också här fråga om att talaren upp

ge r sig vara oförmögen att direkt ge den adekvata 

responsen, men skillnaden gentemot (P) är den att 

talaren här tar ett initiativ för att förbättra 

förutsättningarna. 

Q <) replik eller del av repl i k som avslutar ett delspel 

eller klart inbjuder till avslutning (dvs delspel et 

avslutas om motparten i sitt nästa drag enbart 

accepterar avsl utningen) . 

En<)-symbol i en replik kan men behöver inte följas 

av symboler för initiativ till nytt delspel (eller 

• •( , vilket alternativ är mycket sällsynt). 

Observe ra att delspelsgränsen (betecknad med höger
parentesen) alltid föregås av symbolen för minimal , 

adekvat respons. Det är naturligtvis principiellt 

möjligt att talaren faktiskt för in referentiellt 

innehåll också före avslutningsdraget i sin replik. 

Man kan dock säga att talaren just genom avslut

ningsdraget sluter delspelet - han markerar att han 

inte förväntar någon respons pä denna del av 

repliken (se vidare§ 8. 6.2). Man kan betrakta<) 

som en enhetlig symbol (replikkategori). 

Den teoretiska statusen hos<) är initiativ (till 

avslutning). Det finns också båkåtpekande inslag i 

så måtto att <)-drag ofta är bekräftande , surrmerande 

e l ler i nnehåller en värder i ng av tid igare repl i ker 

och de är en markering av en tydlig gräns i del

spelsstrukturen . se vidare§ 7.3. 1. 
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R (> replik som innebär initiativ till ett nytt delspel 

(och underställer detta initiativ motpartens god

kännande / "anhållan cm tillstånd"/ och som sakna r 

referentiellt innehäll ( "varsel" l . (> kan betraktas 

som en enhetlig symbol och betecknar en speciell 

metod att initiera nya delspel (jfr <) som ju syftar 

på en explicit metod att avsluta delspel). (>inne

bär att talaren ber om tillständ att öppna ett nytt 

delspel, och dess karaktär av eget initiativ (jfr 

)-komponenten) begränsas därför av att det under

ställs motparten för godkännande , jfr (-komponenten 

(se vidare§ 8. 6. 3). 

Till denna kategori räknas också första repliken i 

en hälsningssekvens, förutsatt att den inte inne

häller nägon annan typ av initiativ. 

Utöver dessa repliktyper måste vi räkna med två typer av 

yttranden (eller andra vokala och icke- vokala signaler) som 

inte är fullvärdiga repliker, nämligen: 

S X 

T b 

Yttrande som hamnar utanför det erkända talrWTmet 

(replikförsök, aborterade yttranden) genom att det 

avbryts innan det hunnit tilfröra dialogen något 

(talaren lämnar s itt försök till repl i k därhän och 

motparten tar inte upp det) (ansats) eller genom att 

det av talaren själv och/eller motparten behandlas 

som stående utanför dialogen. I det senare fa llet 

kan talaren själv bidra till aborten genom att 

undertrycka sitt yttrande och markera att det är 

fråga om ' self-talk ' el . dyl. , eller så kan mot

parten helt ignorera ett friskt initiativ, som 

därigenom kommer att sakna anknytning såväl bakåt 

som framåt (oratificerade initiativ) . Se vidare § 
8 . 10. 

uppbackning (back- channeling)(som definitionsmässi gt 

inte har status som replik, jfr § 4.2- 3) 
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Om ett X- eller b-yttrande är omgivet av yttranden av en och 

sarrrna talare och om dessa kan anses bilda en sarnnanhängande 

helhet , ska de räknas som~ replik och alltså erhålla en 

enda enhetlig kodning. Om däremot det yttrande som följer 

efter X- eller b-yttrandet avskiljs genom en markerad paus 

eller är innehållsligt klart skilt från talarens föregående 

yttrande, ska det kodas som en egen replik. 

Beträffande anknytningar till icke-repliker, se§ 8.9.6. 

Slutligen mäste vi ha en beteckning på yttranden som inte 

kan uppfattas vid avlyssningen: 

u ? yttrande som är ohörbart (och därför omöjligt att 

koda) 

Ett sådant yttrande kan förstås mycket väl ha upp

fattats och tilldelats replikstatus av dialogens 

parter (§ 8.9 . 6), men kodaren har inget annat val än 

att avföra det. 

7.3 Replikeg som grundenhet 

Det kodningsschema som vi just introducerat har vissa lik

heter med tidigare försök som vi tidigare refe rerat till 

(§ 6.5). I Sverige har Söderbergh (1980) använt delvis 

besläktade ideer i en enkel modell för analys av samtal 

mellan småbarn och vårdare; denna modell har tillämpats på 

samtal med ett barn med afasi av Feilberg (1982) . Den modell 

vi föreslår är mer differentierad än båda dessa försök. 

I motsats till många andra lägger vi repliker (turer) , inte 

mindre enheter ( "meningsenheter", akter) till grund för 

kategoriseringen. Huvudskälet till detta är, som vi tidigare 

understrukit, att vi vill fånga interaktionen mellan dia

logens parter snarare än t.ex. replikernas inre, textuella 

eller innehålls~iga struktur. 
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Det finns tvä typer av undantag frän principen att repliken 

är analysens grundenhet. Vi behandlar dem i tur och ordning 

(7. 3. 1-2). 

7 . 3.1. Delspelsgräns inuti replik 

I vissa fall måste ett sarmnanhängande inlägg av en talare 

delas upp i flera enheter . Ett sådant fall föreligger när en 

replik bestär av en inledande responsdel och ett därpä 

följande orelaterat initiativ och dessa bäda delar skils ät 

av en klart markerad q räns. Man kan tala om denna gräns som 

en delspelsgräns (Severinson Eklundh 1983:32). Sådana 

betecknas i värt system enl. § 7 . 2.2. med ). I själva tal

flödet kan gränsen markeras pä olika sätt. ();!n inledande 

replikdelen, varigenom ett ämne (delspel) avslutas, slutar 

ofta med ett konstaterande Jaha, ett sammanfattande Okay 

eller kanske enbart ett instärrmande Mm. Sädana kunde vi 

kalla avslutningsmarkörer (för delspel). Därefter följer 

ofta en kort paus, kanske en harkling el. dyl. , och sen tar 

talaren upp ett nytt ämne (eller en ny ämnesaspekt) , t.ex . 

genom att höja rösten och "skjuta fart". Dessa senare drag 

är ett slags inledningsmarkörer. Se t.ex. 9° i (44) (frän 

ett polisförhör, P=polis, M=misstänkt) · 

(44) > 1 0 • 

~ 2·. 
< 3" . 

4". 

~ s· . 
(/\ 6". 

< 7 0. 

</\ 8 0. 

<)> 9•. 

P: 

M: 
P: 
M: 
P: 
M: 

P: 
M: 

P: 

(paus) Du har eh hörselnedsä är det kraftig 
hörselnedsättning du har? 
Kraftig? 
Ja. 
Ja. 
OJ hör ganska däligt eller? 
Nej inte ganska dälit hör jag inte, utan jag 
hör ju en . . . med det örat bara. 
Jaha du hör bara med ett ... 
Ja det ena är jag döv pä vetd u ( P: Ja) så jag 
hör ingenting pä ena örat (P: Ja) jag har bara 
ett öra ä höra pä. 
lltnm. (paus) (harkling) (paus) Hur mycket 
kommer du ä tjäna här pä eh älderdomshemmet, 
hur mycket fär du i lön? 
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(1°, 2°, 3° etc kommer vi vid behov att använda för att 

referera till enheter i våra dialogutdrag. Dessa enheter är 

vanligen repliker men kan också vara yttranden utan 

replikstatus (replikförsök) och tysta perioder, t.ex. 

nollresponser.) 

Ett annat fall, då ansättning av intern delspelsgräns är 

starkt motiverad, har vi i flerpartssamtal, då en talare -

medan han har ordet - byter adressat och samtidigt med detta 

byter äxnne (eller aspekt på äxnnet). Exemplet (45) är taget 

från en rättegång . D::>marens (D) byte av adressat (från den 

tilltalade, T, till åklagaren) föregås här av ett deklara

tivt konstaterande (Du e rkänner ) , vilket är en vanlig metod 

att avsluta ett delspel eller en fas i rättegången. 

.(45 l) D: 

<. T: 
<)) D: 

Ja, Patrik Karlsson. Är det riktigt, det 
åklagaren har sagt här? 
Ja. 
Du erkänner. Ja, var så god, åklagaren . 

Själva delspelsgränsen markerar vi med högerparentes, ) . Den 

kan föregås av responser av varierande slag, men vi bortser 

från dessa variationer och använder bara en sammanfattande . 

kodning för responsdel och gräns, näxnligen ). Argunentet är 

att även om talaren gett en utförlig ("expanderad") respons, 

så har han genan att sluta delspelet berövat denna dess 

initiativkraft. 

Ett annat men inte så klart fall där man tvingas ansätta en 

delspelsgräns inne i en replik föreligger när talaren, 

oftast stimulerad av någon yttre anledning, plötsligt läxnnar 

sitt äxnne och tar ett nytt friskt initi~tiv. Prosodiskt och 

paraspråkligt är det då oftast tydligt att talaren påbörjar 

något nytt, men det är inte säkert att han avslutat det 

föregående i ordnade former. 

Följande är ett exempel: 

(46) (G och L sitter och diskuterar samtalsanalys. G, 
san för tillfället har ordet~ märker att någon 
tittar in i rummet, men har ryggen mot dörren och 
kan inte se vem det är) 
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<)> G: Returord är ju sånt som man säjer när man 
vill ••• ••• Vem va de? 

~ L: Vem de va? 
< G: Ja 
< L: De va Kerstin 

<) .. AG: Jaha. Var var vi nu, jo därför att returord 
yttranden (etc) 

ansättni ngen av horisontalprickar , se § 8. 7 . 1) 

är 

En delspelsgräns kan men måste inte följas av ett nytt 

initiativ (som kan vara av olika slag) inom samma replik. I 

många fall saknas helt efterföljand~ initiativdel , t.ex. vid 

många typer av tredjedragsyttranden (§ 5.5 ): 

( 4 7) (ur en annan rätteg äng) 

> D: 
< T: 
<) D: 

Ja, är det riktigt, Maria Äberg? 
Ja. 
Du erkänner det. (med fastslående tonfall). 

I fall som detta räknas turen givetvis bara som en replik, 

dvs vi följer vår vanliga huvudregel (turen som analys

enhet). I de föregående fallen med en inre gräns betraktas 

turen som om den bestod av två repliker, d.v.s. ) och det 

som därefter följer. Observera att vi inte därmed har sagt 

att turen är två repliker. Däremot räknar vi här med en 

mindre analysenhet (som vi ska tala om som "replikenhet"). 

Se vidare om IR- prof il och IR-index i § 9. 

Att tydligt markera slut på ett delspel, det som alltså 

föranleder oss att koda<), innebär att man försöker avsluta 

ett ämne; ämnet framställs som inte längre öppet, och det är 

därmed inte tillgängligt för klassiskt anknutna responser 

(Reichman, 1978, talar om "closure of context space") . Att 

en sådan gränsmarkering genomförts innebär förstås inte 

alltid att parterna avhåller sig från att anknyta till något 

bortom delspelsgränsen. Vi ska se på två fall . 

Ett fall av anknytning över delspelsgräns inträffar när 

motparten anknyter till sin egen replik, den som föregick 

den som innehåller gränsen . 
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(48) (Ur en rättegång . Ä=åklagaren , T=den tilltal ade) 
(. .. ) 

<> 1° . Ä: Hade du begärt adressändr ing 
< 2° . T: Nej 
<) 3°. Ä: Hä. (2 s). Ja, inga fl er frågor . 
=1\4 °. T: Ja va skr iven i Hälsingborg just då. 
<'> 5 °. Ä: Ha. De va när du arbetade på s jön då? 
< 6°. T : Mm. 

Här avslutar Å förhöret i 3° , men T gör ett t illägg , e n 

expansion av 2° , i en ny replik 4° , var i g enom han också 

lyckas få Å att fortsätta lite till. Ett försök till avslut

ning av ämne (här: 3°) lyckas alltså inte alltid. (Saken är 

inte klar förrän parterna tillsammans avslutat ämnet . ) 

Motpartens anknytning över replik med delspelsgräns kodas 

med= (normalt=) elle r =/\, om mellanliggande replik är 

e nbart<),<=> eller(=/\ , om mellanliggande replik är av 

typ <)I, se vidare§ 8.4.2) . 

Ett annat fall av anknytning över del spelsgräns får vi an 

den gränssättande aktören s jälv fortsätter med ett 

initiativ, i vilket han anknyter till något specifikt bortom 

del spelsgränsen. Oavsett om detta specifi ka ligger i sanrna 

replik, i föregående replik el ler i en läng re tillbaka 

belägen replik, måste anknytningen betraktas som icke- lokal , 

d.v.s. r esponsdel e n blir •• (horisontalpricka r ) . 

(49) (eleven E läser verb och böjer dem efterhand i tre 
temaformer . När övningen är klar , avslutar läraren L 
delspelet men tar sen upp en aspekt av en del i E:s 
därmed slutna ämne) . 

<1' E: ( .•• ) idag plaskar , igår plaskade , har plaskat , idag 
plockar , igår plockade , har pla .• plockat , idag 
pulsar , igår pulsade, har pulsat, idag stampar , igår 
stampade , har stampat . 
Mm. (kort paus) . Vad betyder .. pul sar omkring? 

(L skiftar här också aspekt , från form till betydelse , men 
detta spelar ingen roll när det gäller icke-lokal 
anknytning,§ 7.4.) 
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Ett annan speciellt fall har vi då en part kommer med ett 

helt orelaterat initiativ som motparten mycket enkelt kan 

besvara varpå. han utan att behöva ta till några särskilda 

strukturerande åtgärder, återgångsmarkörer eller liknande, 

kan fortsätta där man var före: 

(50) (En vuxen (V) och ett barn (Bl diskuterar lämpliga 
motiv för en bilderbok; jfr Gustavsson, under utarb) 

<A. V: jaa eh det låter ju faktiskt bra , det sku ••• det 
tycker jag också att att själva skolgården, men 
om man skulle, om man tänker på. själva eh 
skolgården eh skulle vi kunna 

> B: (AVBRYTER) ska vi göra en bilderbok sen 
<)V: nää , vi s ••. skulle tänka oss att vi skulle göra 

en fin, riktigt fi n bok på. på. eh på. vår skola, 
bilderbok , vad skulle vi ha , om vi börjar med 
skolgården, vad tycker du sen att vi skulle ha 
för en bild, för å kunna berätta an det hä r 

< B: inne i en klass 

Vi ser här hur V i samma replik både besvarar B:s initiativ 

och vidareför samtalet från den punkt där det var innan B 

bröt in. Repliken har inga prosodiskt eller l exikalt 

markerade gränser och kodas <). Qn däremot V funnit sig 

föranlåten att tydligt markera att hon avslutade ett delspel 

och startade om på. det tidigare aktuella spelet , hade vi 

fått kodningen<).·) ( jfr också § 8. 7. 2., diskussionen av 

28 ° i ( 1 31 ) ) • 

7.3.2 Respons på samtidigt eller inbrutet yttrande 

Den andra huvudfallet, då ett mer eller mindre sanman

hängande yttrande av en talare måste delas upp i flera kod

ningsenheter, gäller respons på. ett inbrutet och delvis sam

tidigt yttrande av motparten. Det händer ibland, när en part 

talar sarrrnanhängande utan avbrott, att motparten bryter in 

och samtidigt säger något, som talaren själv i sitt fort

satta yttrande tydligt tar hänsyn till. En interaktion äger 

då rum under loppet av ett enda yttrande. Ett sådant 

yttrande bör delas upp i två skilda repliker med själv

ständiga kodningar; yttrandet splittras i två turer. 
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Ä A: 

</\ B: 
<r.. A: 
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(Ur ett samtal hemma hos två. unga makar / Språkdatas 
mater ial/) 

Idag blev jag lite knäckt utav dej i bilen, du bl ev 
så. desperat pä nät sätt som att herregud världen går 
under gör nänting Ral f de gär yyy (HÄRMAR) å hjälp 
mamma å. sen då. tappa honom i badkaret de ... är fan 
mej dubbelt upp nej ursäkta 

ja tappa honom i nte 
nej nu sa ja fel de va inte meningen 

I (51) komner Bin med ett samtidigt yttrande som A alldeles 

uppenbart svarar pä i slute t av sitt sammanhängand e 
yttrande. B:s replik fär här interaktiva konsekvense r, och 

A:s yttrande bör delas i två. skilda enheter (motsvarande två. 

repliker). 

En sädan kodning är motiverad enbart an talaren tydligt 

ändrar inriktningen som en följd av vad motparten säger 

eller gör. Om A i den här exemplifierade situationen hade 

fortsatt och helt ignorerat, kanske inte ens uppfattat, B's 

yttrande, skulle hans yttrande förstås ha blivit en enda 

tur/replik (enligt nonnalfallet) och B:s yttrande blivit ett 

missfall (X). Ett så.dant exempel har vi i (52): 

(52) (Ur ett polisförhör) 

> P: 

<1' M: 

X 

b 

b 

Var det en civil eller var det en svart-vit bil som 
kolla er? 
En svart-vit var det, sen åkte man ... jag sen åkte 
manå. ~ 

P: det var mörkt är klar~ ~ 
kolla lite så. vet man inte å så här, men så 

tänkte j ag så här det kan ju inte va nån polisbil då. 
för a tt dom •• han gör inget l i ksan ock så. efter ett 

tag så P:~ä J 
åkte dan ju upp j ämsides å. blinka med röd lampa 

P:(j) 

Här tar inte den misstänkte nå.got intryck av polisens det 

var mörkt är klart, annat än att han gör en anstart (en 

vanlig och ibland nästan ofrivillig åtgärd när man blir 

störd av nå.got som man vill tys t a ner). 
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7.3.3 Konsekvenser av att repliken är grundenhet 

Huvudmotivet till att i alla de fall då inga klara gräns

marker ingar av ovannämnda typer förekorrmer välja turen som 

analysenhet är alltså att det är interaktionen mellan 

talarna, dynamiken i parternas samspel när de successivt 

bygger upp dialogen som utgör fokus för intresset . 'l\J.ren är 

den enskilda partens bidrag, och dynamiken ligger i hur 

turerna tas upp och tillåts (eller inte tillåts) ingå i den 

framväxande dialogväven och hur den· enskildes bidrag an

passar s ig till motpartens. 

En konsekvens av detta är att kategoriseringen inte arbetar 

på den lägsta strukturnivån. En replik kan bestå av flera 

'drag' på en lägre nivå ( jfr Stenströms (1984:12) resonemang 

om skillnaden mellan tidsmässiga och pragmatiska turer -

analysenheten i vår analys är den tidsmässiga - och 

Severinson Eklundh (1983 )) . Detta blir tydligt i kategori

seringen genom att kategorierna (och deras beteckn i ngar) är 

komplexa; en replik kan innehålla både responsdrag och 

initiativd rag. 

En annan konsekvens är att yttranden som inte utgör själv

ständiga turer heller inte utgör egna repliker och faller 

utanför den egentl iga kategoriseringen, alternativt bildar 

en egen kategori . Vi har tidigare (§ 4 ) sökt avgränsa 

klassen icke-repliker och då sagt att icke-repliker är 

så.dana yttranden som fälls av den som inte har o rdet (inte 

har turen) . I§ 8. 9.1 . ska vi preci sera några ytterligare 

riktlinj e r för kodningen . 

En tredje konsekvens är a t t kategoriseringen avser endast 

huvudinnehållet i repliken: 

( 53) (u r ett samtal vuxen-barn) 
<)V: lltn så om man skulle visa hur skolan ser ut j us t 

nu så skul l e man då vi sa jordhögarna menar du 
<'.,. B : lltn 

</\ V: Jaa . Du måste nog sitta där Jakob annars så hörs 
det inte (SMÄSKRATTAR). Jaha (HARKLING) 
Basketkorgarna å eh bänka rna 

< B: jaa 
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Den understrukna delen av V's andra replik är ett piren

tetiskt inskott och ska inte kodas. För att en del av en 

replik ska betraktas som pirentetisk krävs att talaren inte 

begär respons på den del en av repliken utan i sainna replik 

tar upp huvudträden i det a ktuella stad i et av samtalet 

(eller tar ett nytt initiativ san markeras san starkare än 

inskottet). r.t:>tparten kan i s in följande replik naturligtvis 

välja att anknyta till det parentetiska inskottet likaväl 

som till replikens huvudinnehåll. En så.dan anknytning be

traktar vi san i c ke-fokal (§ 3.2). (Jämför detta med 

icke-lokal anknytning över delspelsgräns som i ex . (49) 

ovan.) 

För kodningen av en repliks initiati vegenskaper spelar den 

senare eller sista delen av repliken en särskild roll . Som 

redan exemplet med det parentetiska i ns kottet (53) visade , 

kan talaren i en och samma replik ändra inriktn.ingen av sitt 

interaktiva initiativ genan att lägga t ill något ytterligare 

(som måhända inte var planerat frän början). Som regel måste 

man då i kodningen ge prioritet ät det san är aktuellt när 

talaren slutligen väljer eller tv i ngas överlämna o rd et. I 

(54) (ur ett polisförhör , P=polis, M=misstänkt) bör jar M 

först med en uppskjutande fråga men kommer t ydligen omgående 

på ett svar (inser vad P frågat och bestärrmer sig för 

svaret). Repliken kodas som adekvat respons . 

(54)<) P: 

< M: 
</\ P: 

.. . (läse r:) "Enär hon nu Äkt dit " . On vi skriver 
så. inom par. . . inan citat där va 
Va? ... e h .. ja. 
Jag ska läsa upp det här (M:ja) för dej (M: jaja) 
sen så. vi får klart för oss att vi i nte ... 

Som vi redan antytt är vära analysmetoder i första hand 

användbara på vissa typer av data; dialoge r med tydliga 

replikgränser och företrädesvis korta turer. D:!tta innebär 

svärigh~ter att hantera samtal , i synner het slidana med många 

deltagare, där gränserna mellan r epliker na är oklara - många 

överlappningar och samtidiga inlägg, ofta förekommande sam-
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arbeten i produktionen av yttranden etc - och där det är 

svårt att avgöra vem som har ordet (vcrl som av F.delsky, 

1981, benämns 'collaboratively constructed floor'; talrummet 

behärskas inte av en talare åt gången). Modellen att arbeta 

med repliker och deras inbördes bakåt- och framåtpekande an

knytningar förutsätter samtal med tydliga turväxlingar och 

därmed en klar uppdelning av det gemensamma talrummet 

(F.delsky: 'singly produced floor' l. 

7.4 Flera konsekutiva repliker av samma talare 

Till det som just sagts kan läggas att vårt system passar 

bäst för dialoger där parterna ofta avlöser varandra vid 

ordet. Qn replikerna är långa (monologiska), kan vi inte 

fånga deras inre struktur (bortsett från vcrl som ovan, 

§ 7.3.1, sagts om delspelsgränser). I somliga fall uppstår 

emellertid även för oss frågan om en tidsperiod, då enbart 

en talare yttrar sig, alltid ska analyseras som endast en 
tur (en replik). Iblan:'l förefaller det intuitivt riktigt att 

påstå att en talare, genom att göra en eller flera tydliga 

och långa pauser inom en sådan period, temporärt lämnar 

ifrån sig ordet eller åtminstone inte utnyttjar det, fast 

han skulle ha möjlighet att yttra sig och fast motparten 

inte gör något försök att ta ordet . cet inträffar exempelvis 

om en (dominant) part för tillfället disponerar talrurrmet 

utan att utnyttja det eller när en "trögpratad" partner inte 

bryr sig om att säga något fast han har chansen . 

(54a) 

<A. A: 

<AB: 
<A A: 

(5 
-:;;/\A: 

(Två 11-åringar diskuterar; Bär invandrarelev) 

Ja jag tycker det är mest rättvist då i såna fall, 
för våran teckning var ju hela klassen med på 
(B: mm) skulle ju inte få pengar själva, det är ju 
orättvist tycker jag 
Jag skulle i alla fall i nte ha ensam 
Inte jag heller , jag skulle dela med mej i stället 

s) 
Dom är ju snåla dom tycker jag 
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Här lämnar A synbarligen ifrån sig ordet och en lång paus 

följer, då B tar inte chansen , varför A i stället får 

å t erkomma med ett tillägg, en ny reflektion i samma sak. 

I fall av denna so rt kan vi alltså få flera r epliker i följd 

av sarrrna talare . (I några speciella fall får man dock an

sätta mellanliggande nollresponser av motparten, se 

§ 8.9.5.) Kodningen blir antingen friskt (eller icke- lokalt) 

initiativ eller, om lokal anknytning föreligger (som i 

(54a)) , egenanknytning (=/\eller=>, jfr § 8.4). Att dela 

upp en av motparten oavbruten per iod i flera konsekutiva 

repliker av samma talare måste emellertid anses vara ett 

markerat fall. Följande villkor bör vara för handen: 

a) Tystnaden mellan yttrandena ska vara så lång att den 

upplevs som en paus, då talaren avstår från ordet. 

b) Yttrandet före pausen ska kunna tolkas så att talaren 

avslutar ett bidrag och alltså lämnar ifrån sig ordet. 

Dessutom är c) en bidragande faktor: 

c) När talaren på nytt tar till orda , är yttrandet antingen 

början på något nytt eller , om det anknyter till det 

föregående (kodning : =/\., => ) , så markeras det lexikalt 

eller prosodiskt som ett självständigt (tidigare 

oplanerat) tillägg. 

7.5 Prioriteringsregler: Omarkerad och kvalificerad 

kodning . 

Vissa distinktioner k01!111er inte till uttryck i vårt system. 

I termer av lingvistisk markeringsteori (t.ex. Linell , 1975) 

är exempelvis det omarkerade fallet beträffande responsers 

anknytning att de är omedelbart och lokalt motpartsanknutna. 

Systemet för ma rkering av olika anknytningstyper är därför 

mest differentierat inom denna kategori. Här skiljs också de 

båda övriga distinktionerna (mot parts- resp. egen-anknyt

ning , fokalitet) ut som underkategorier: 
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egen- fokal 
anknytning 

icke-fokal 

lokal och 
omedelbar 
anknytning 

ingen sär
skild sym
bol ut
över< 

ingen sär
skild sym
bol ut
över< 

. • 

icke-lokal 
(och medel
bar) anknyt
ning 

Observera den enhetliga kodningen av icke
lokala anknytninga~. (Vi bortser här frän 
specialfallet icke-lokal, omedelbar anknyt
ning, jfr § B.7.2.) Bland de lokala anknyt
ningarna är motpartsanknytningen den 
omarkerade . I enlighet med markeringsteorin 
görs ingen distinktion mellan fokal och icke
fokal inom den markerade kategorin, egenan
knytning. (Däremot finns en skillnad mellan 
stark och svag egenanknytning, jfr § B.4.2.) 

Vid tillämpningen av ett kodningssystem uppkommer naturligt

vis mänga gränsfall. Ett exempel utgör repliker med multipla 

anknytningar bakät (§ 3.4). En bestämd replik kan samtidigt 

anknyta bäde till motpartens föregäende replik och den egna 

senaste repliken. I sädana fall ges prioritet åt den förra 

anknytningen; vi kodar alltsä < ) och< Å hellre än <=) (~) 
och (=A(=A). För att(=) eller <=Aska föredras fordras 

att repliken direkt ignorerar föregäende replik (varvid man 

dock får bortse frän rutinmässiga ja men , ne j men, § 8. 4). 

Ofta avbryter och överröstar talaren i sädana fall mot

parten : 

(55) 

)G: 
<K: 

</\. G: 
=/\ G: 
:/\K: 

</\. G: 

<=AK: 

(tvä barn diskuterar en försöksuppgift) 

Läs du . 
/läser uppgi ften/ " ... Vilket är bäst och mest rätt
vist? Att hela klassen gör nägot til lsammans? Eller 
att Anders, Eva och Lotta fär pengarna själva? Vad 
tycker du och vad tycker din kompis? Di skutera noga 
vad ni tycker. 
Nä det är ... klassen . Tänk själv, tänk efter (3 sek) 
Jag tycker faktiskt ... 
(AVBRYTER) Det var ju hela klassen hade ju vart med 
i den / G: ja/ där frägetävlingen, men då så skulle 
ju ... 
Vi t ar ... hela klassen var ju bättre 
Eh det var ju hela klassens förtjänst /G : mm/ att 
dom hade kornnit till den där frägetävlingen tror jag 
ju 



<"'- G: 
<-=.A K: 

<AG: 

) K: 
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Jag också. Vi tar den eh klassen tar vi 
Mm det är klart visserligen så ••. kanske dom skulle 
fått lite själva /G: mm/ men det är ju inte så mycke 
Ja att dom får ha fem tusen kronor tre stycken, då 
får dom ju rätt .•• 
(AVBRYTER) Vad ska vi göra nu? 

(Av ljudbandet framgår att K här närmast " tänker högt"; 
han knappast ens regist rerar G:s i nlägg utan anknyter i 
varje replik till sig själv, fortsätter sin egen tanke
gång. l 

En regel som anger vilken kodning som ska tillgripas i 

genuint oklara fal l ska vi kalla priorite ringsregel. Den 

anvisar en omarkerad (neutral ) kodning, som i sådana fal l 

ska föredras framför en alternativ kvalificerad kodning . 

Principen innebär använt att man måste kunna visa på klara 

och specifika kännetecken för att kunna tillgripa den kvali

ficerade kodningen. Ett exempel på detta är alltså t ydligt 

ignorerande av motpartens replik som v illkor för<=> , «=-/\. 
Andra kvalificerade kodningar är :) , : /\, ••) etc , som lika

ledes till grips endast när man inte kan argumentera för den 

neutrala , "klassiska" kodningen . Vidare, i valet mellan</\ 

och</\ , ska den sistnämnda betraktas som omarkerad 

(§ 8.2.6), och i valet mellan< och <I\ likaså den sist

nämnda(§ 8.9. 1). 

(Prioritering sregler får givetvis inte missbrukas genom 

slentrianmässig tillämpning; de ska användas i genuint 

oklara fall. l 

7.6 Analysperspektiv: Funktionsmetoden 

Analysen är lokal, dvs den försöker fånga replikens värde i 

det skede av dialogen då den fälls . Detta är fundamental t 

för att analysen ska kunna återspegla samtalets dynamik 

( "discourse-as-process", Brown & Yule , 1983) och inte bli 

till en statisk efterhandsbeskr i vning ("text-as-product " ) . 

Konsekvensen av detta är t ex att en replik som behandlas 

som adekvat i det skede av dial ogen då den yttras , ska 

klassificeras som ade kvat även om den senare i d i alogen 
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kommer att omtolkas och behandlas som inadekvat , och vice 

versa. 

En kategorisering av repliker kan principiellt utgå antingen 

från analysatorn (utanförperspektivl eller från samtals

deltagarna (en mer utförlig diskussion av perspektivprob

lemet återfinns i Gustavsson, 1985). Utanförperspektivet 

präglar t ex den tradition inom diskursanalys som utgår från 

Sinclair & Coulthard (1975) och allmänt de analyser som 

Goldberg ( 1983) kallar "generativa". Kategoriseringen 

strävar då efter att ställa sig utanför och höja sig över 

samtalsdeltagarnas eget perspektiv och ange replikernas 

(dragens, språkhandlingarnas) förment entydiga, objektiva 

status. Hjälpnedlen är dels yttrandets allmänt tillgängliga 

yttre form (syntaktisk form, prosodiska egenskaper, före

komst av vissa lexikala element), dels formulering av proto

typiska villkor som ska uppfyllas för att ett yttrande med 

viss form (i en prototypisk kontext) ska räknas som en akt 

eller ett drag av visst slag . Levinson (1983:291ff) visar på 

ohållbarheten i en sådan utgångspunkt : 

"Conversation is not a structural product in 
the same way that a sentence is - it is 
rather the outcome of the interaction of two 
or more independent, goal- directed indivi
duals , with often divergent interests ." 
(s 294) . 

En analys som vill återspegla denna interaktion måste 

försöka utgå från ett innanförperspektiv, d.v .s. försöka 

återspegla de kommunikativa handlingarnas status som den 

framträder för de konkreta samtalsdeltagarna i den konkreta 

situation de befinner sig i . ProblemetJ som också skymtar i 

citatet ovan , är att detta perspektiv inte är enhetligt: vad 

som för den ena parten utgör en adekvat respons på ett 

initiativ, till fredsställer inte nödvändigtvis motparten . 

Analysatorn kan här välja mel lan att koda repliken efter 

talarens förmodade avsikt (intentionalitetsmetoden) eller 

efter motpartens manifest erade reaktion på repl iken, dvs 

eft e r vi l ken funkt i on den kolll1ler att få i den vidare 

d i alogen (funktionsmetoden). 
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Nackdelarna med intentionalitetsmetoden är för det första 

att man svårligen kan veta något an talarens avsikt (an den 

inte kommer till tydligt uttryck i diskursen) och för det 

andra att analysen alltför snävt kommer att inrikta sig på 

de i samtalet deltagande individerna som självständiga 

aktörer, istället för att återspegla dialogen san ett sam

spel mel lan flera parter. 

7.7 Responsens beroende och initiativets självständighet 

Den metod san kommer att följas i vårt arbete är beträffande 

responser funktionsmetoden. Den innebär att man rör varje 

respons ser hur den tas upp av motparten och att man låter 

dennes manifester ade reaktion avgöra kodningen . Metoden har 

den uppenbara fördelen att analysatorns roll san tolkare av 

vad som pågår i samtalet i viss mån reduceras. När det 

gäller att avgöra ett yttrandes status kan han ta hjälp av 

aktörernas reaktioner . Frågan huruvida en respons är crlekvat 

eller partiell avgörs av hur initiativtagaren tar upp den i 

sin nästa replik, dvs om denne behandlar den som crlekvat 

eller inte <<eller-) . (Se vidare§ 8.9.2.) 

Grunden för varför något betraktas san relevant kan mani

festeras mer el ler mindre tydligt i språket. Ibland ligger 

den nästan uteslutande i talarnas gemensamma uppfattnirx:J av 

kontexten och talsi tuationen (jfr ' implikatur' ), som i "bad-:

karsexemplet" (24) ovan. an otydligt kommunicerad anknyt

ning, se vidar e § 8. 11. 

Klassifikationen kommer på så sätt att i huvuddrag åter

spegla vad det faktiskt blir av dialog en. Responser san inte 

accepteras av motparten (hur välanpassade analysato rn än kan 

tycka att de är) analyseras san misslyckade (partiella eller 

inadekvata); responser som i analysatorns utanförperspektiv 

ter sig aldrig så mystiska men san behandlas san välfunger

ande av samtalsdeltaga rna , analyseras som adekvata. Man 

skulle kunna invända mot denna analysmetod a tt den tenderar 
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att arbeta på den dominerande partens villkor. Detta är 

emellertid både nödvändigt och realistiskt. Om en part genom 

sitt agerande begränsar den andres bidrag till diskursen, 

t.ex. genom att underkänna eller ignorera hans responser , så 

ska detta visa sig i kodningen. Det som fångas är emellertid 

bara de kortsiktiga lokala effekterna av parternas samspel 

(dynamik och dominans i den lokala kontexten) . Om den för

fördelade parten skulle lyckas återkorrma och senare få ut

rymme för sina synpunkter, kommer det att visa sig i ana

lysen av dessa s~nare sekvenser. 

Principen att kodningen av responser görs beroende av hur 

initiativtagaren bemöter dem innebär att vissa kategori

sekvenser blir omöjliga eller åtminstone mycket ovanliga. Vi 

har alltså en viss begränsad automatik i kodningen . En mini

mal respons blir underkänd,~ , och kan alltså inte kate

goriseras som<, om den följs av~ (gäller alltid) eller 

~/.:/\ (oftast) (se§ 8.4.4). En expanderad respons, som ju 

definitionsmässigt innehåller ett initiativ, påverkas 

däremot inte kodningsmässigt av att motparten bemöter med 

egenanknytning eller uppskjutande fråga. 

Vi har i det föregående antytt hur vi vill koda responser 

som i dialogen inte behandlas som adekvata, som alltså 

responsgivaren misslyckas med att få accepterade. Man frågar 

sig då vad som gäller för misslyckade initiativ. Även ini

tiativ kan vara inadekvata och misslyckade i sin dialog

kontext . Ska initiativ härvidlag behandlas på sarrma pre

misser som responser? Svaret bör enligt vår mening vara nej 

(utom i ett fall , se 8.10). 

Att behandla initiativ och responser olika är motiverat 

eftersom de faktiskt har olika karaktär. Initiativ är själv

ständiga på ett sätt som responser inte är . De är i högre 

grad resultat av aktörens egna val och förblir initiativ 

även om de inte leder någonstans. Responser däremot avges på 

initiativtagarens villkor , och det ligger i deras natur - i 

detta att vara responser på något annat - att de måste be-
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dömas med avseende på. adekvans i relation till motpartens 

tidi gare initiativ. Med hänvisning till vad vi tidigare sagt 

om responsstyrni ng kan vi säga att initi ativ är styrande 

( för följande repliker) och responser styr da (av föregående 

repliker). 

Misslyckade initiativ, dvs initiativ .som blir hängande utan 

att få adekvata responser (eller utan att få några responser 

all s), kan avläsas genom en sekvensanalys. Se vidare om 

detta nedan, § 10 . 4. Det vi ovan formuler at skulle kunna 

kallas principen om init iativets självständighet . Vi har 

emel lertid funnit anledning att acceptera en typ av undantag 

från denna princip; sådana av den föregående dialogen omoti

verade, fria initiativ, som inte ger upphov till någ ra som 

helst responser (de saknar alltså både bakåt-~ framåtan

knytning) , vill vi koda som icke-repliker (X) (§ 8.10). (De 

misslyckade initiati v som vi tidigare talat om är alltså 

bara sådana som har någon form av bakåtanknytning.) Icke

a nknutna ini tiativ som fö rblir isolerade kommer att stå helt 

utanför den erkända diskursen och vi kodar endast element , 

styrande eller styrda, som bidrar till koherens och dynamik 

i den faktiskt manifesterade dialogen , inte dolda eller 

möjliga avsikter bakom yttrandena. 

7.8 Sammanfattning: Analysens inriktning 

Vi salTll\anfattar här i några punkter analyssystemets in

riktning och begränsningar. Initiativ-respons-analysen in

riktas på.: 

a) dialogens koherens och dominansrelationer genom att 

karakterisera den lokala dynamiken, d . v.s . anknyt

ningarna mellan näraliggande repliker. Den fångar därför 

inte globala strukturer, t.ex. faser , den överordnade 

delspels- eller aktivitetsindelningen , ämnesstruktur , 

hela argumentationsförlopp. Dessa strukturer mäste be

skrivas separat genom en kompletterande analys varvid 



111 

emellertid den bild av dialogens rorlopp som IR-analysen 

ger kan förse oss med vissa utgångspunkter. 

bl interaktionen mellan parterna, snarare än t . ex . fördel

ning av talmängd och innehåll. 

cl dialoger med ganska frekventa turväxlingar. Den passar 

inte för monologer och samtal med långa (monologiskal 

repliker. Dessutom passar den bäst för dialoger med 

tydliga replikgränser. 

dl kommunikationssituationer , där de allra flesta kommuni

kativa åtgärderna är verbala. Den är inte utvecklad för 

att klara interaktioner, där aktiviteterna är främst 

icke- verbala och där de verbala inläggen är sporadiska. 

el dyader, inte samtal i grupper (jfr § 8.12. 1), 

fl återkommande mönster sau kan kategoriseras i ett be

gränsat antal kategorie~. Enskilda dialogers mångtydig

het och individualitet måste återges i kompletterande , 

kommenterande analyser. 
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8 RIKTLINJER FÖR KODNINGSPRAXIS 

8. 1 Inledning 

I det följande ska vi på. ett antal punkter söka precisera 

relationerna mellan kodningssystemets olika kategorier (som 

dessa definierats i§ 7.2 ) . Innan vi tar itu med den upp

giften bör det emellertid understrykas att vi anser det 

principiellt omöjligt, och dessutcm kanske inte ens önsk

värt, att i detalj operationalisera kategorierna. Många 

repliker är interaktionellt mångtydiga, och gränserna mellan 

olika kategorier - vilka man än väljer - måste vara delvis 

vaga och flytande. 

I grunden bygger kodningen pä en global bedömning av den en

skilda replikens status , varvid egenskaper i dess språkliga 

(och paraspråkliga) form , dess innehåll och dess funktion i 

kontexten rnäste vägas in. Bedömningen gäller egenskaper som 

betingar dess interaktiva dynamik (framåtpekning/bakåtpek

ning, offensiv/defensiv, oberoende/beroende av den före

gående kontexten). 

En precisering av kodningsprinciper leder lätt till ökad 

emfas pä formella kännetecke n . Det är därför viktigt att 

inse att initiativ-respons-kategorier i nte entydigt kan 

t illordnas språkligt formella kategorier , i synnerhet inte 

om man med form avser lexikalisk och gramnatisk form (proso

d i n kan ju tillföra mycket, jfr t.ex . § 2. 6.4). Visserligen 

bidrar formelement i hög grad till replikers interaktiva 

värden (såväl för aktörerna själva som för de utomstående 

analysatorerna) - det finns vissa prototypiskt regelbundna 

relationer mellan form och interaktivt vä rde - , men man kan 

aldrig förlita sig helt pä formen. En explicit uppnaning 

t i ll respons ()) kan ha imperativ form (Rita en cirkel 

där) , men samna initiativtyp kan exempelvis ges en deklara

tiv form (Då ritar du en cirkel där) . Onvänt kan en inter

rogativ struktur (Är han inte riktigt klok?) vara en genuin 
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fråga (explicit begäran om respons) eller ett uttryck åt 

talarens egen uppfattning och känsloreaktion (retorisk 

fråga ; svagt initiativ,/\). (Se vidare§ 8.2.5.) 

Låt oss ta ett exempel till. När det gäller att operationa

lisera begreppet anknytning bakåt (t.ex. från en replik till 

en annan), spelar naturligtvis språkligt-formella kohesions

mar körer en viktig roll, t.ex. korefentiella uttryck (varvid 

andra instansen kan vara upprepning av identiskt eller del

vis sarrma uttryck som i den tidig~re enheten (repliken), 

lexikalt substitut (synonym , hypo/hyperonym etc), pronomen 

eller ellips), semantiskt relaterade uttryck (t.ex. rela

tioner som hyponymi , del-helhet) och grammatiska markörer 

som konjunktioner, adverb, tempusbruk etc (set.ex. Brown & 

Yule 1983:191ff.). Därtill kommer förstås återigen proso

diska markörer för underordning, kontrast etc . Men fastän 

sådana formella drag är mycket viktiga kan de inte ensamma 

eller alltid fälla utslaget. En dialog kan vara koherent, 

bestå av sekventiellt anknytande repliker, även om koheren

sen inte markeras entydigt genom språkl ig kohesion. Se 

t.ex. (24) ovan . 

Med dessa reservationer i bakhuvudet ska vi nu ge oss i kast 

med att precisera några riktlinjer . för vår kodningspraxis. 

8.2 Frågor och andra initiativ 

Vi har tidigare (§ 2.6) allmänt diskuterat variationen inom 

och avgränsningen av kategorin ' frågor'. Vi ska nu återuppta 

diskussionen och relatera den till kodningssystemets kate

gorier. 

8.2.1 Uppskjutande frågor 

Den uppskjutande frågan, ~, med vars hjälp talaren upp

skjuter sin respons på ett omedelbart föregående initiativ 
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från motparten , är ett initiativ som är mycket defensivt och 

begränsat till s in räckvidd; 

al det sker på den andres vi llkor; det är ett sätt att 

reagera på motpartens föregående replik. Det är uttalat 

defensivt på så sätt att talaren underordnar sig den 

andre och (för til lfället åtminstone) frånhänder sig 

möjligheten att ta initiativ på egna villkor. 

b) ~ -repliken för i nte in något nytt innehåll; den för 

inte dialogen framåt utan stoppar upp den genom att be

gära tilläggsinformation om något som motparten redan 

infört. Talaren frågar om form eller innebörd hos något 

som motparten just sagt. 

-?> kan ses som initiativ till ett r eparationsspel 

(other-initiated repair, jfr Schegloff m.fl . 1977) ( jfr 

§ 8.2. 2). 

De vanligaste varianterna av~ är följande : 

(i) Tal a ren har inte hört vad motparten just sagt : 

(56) 

Y2.? ~? Förlåt jag hörde inte 

Ofta uttalar talaren i f rågande ton vad han tyckt 

sig höra (och misstänker va ra ett hörfel): 

/\ A: Om man blandar bikarbonat å ättikssyra så blir de 
en gas. 

~ B: (FÖRVÅNAT) En bas !? 
< A: (EFTERTRYCKLIGT): Nä , en gas ! 

(ii) Talaren frågar efter referent eller innebörd hos ett 

refererande eller beskrivande uttryck som motpa r ten 

just använt : 

(57) (Samtal mellan elev (El och lärare (L)) > L: Har du lärt dej nånting av det andra som ni 
g jorde? 

~ E: Vicket? 
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(58) (Språkdatas material) 
I\ A: Det har inte snurrat , det har inte korrmit nänting 

inte ett ljud har det kommit, vet du , va mesigt 
~ B: va då inte snurrat 
<A A: Den har inte rört sej förut, jag tryckte pä den 

knappen nu 

Vanliga varianter på ~ är Jag förstå.r inte riktigt?, Vad 

menar du med det? etc. 

( iii) Talaren begär en bekräftelse eller upprepning av vad 

den andre just sagt . Ofta sker detta i form av en 

kopia eller en reducerad kopia av den andres 

yttrande . En "runda" san annars skulle kunna ha 

slutat med fö regående yttrande (ofta respons pä 

tidigare initiativ) förlängs pä så sätt (delspelet 

förblir öppet, jfr Stenströms, 1984, term ' re

opener') 

(59) > A: Har du tid en sturd i eftermiddag? 
</\B: Ja , vid tre är jag ledig 
-7 A: Det är du? 
<. B: Ja. 

(Jfr § 8.3 , t. ex. (96) , (97)) 

(iv) Motparten har frågat efter något men talaren från

händer s ig omedelbart initiati vet och "bollar 

tillbaka" frå.gan utan att alls föra in nå.got eget. 

(60) > A: Vad ska vi göra med den här jävla tvättmaskinen? 
--) B: Ja , vad tycker du? 

(61 )*</\.A: Gustav verkar va angelägen an saken . 
-7 B: Ja, än sen då? 

I s . k . service-interaktione r förekommer ofta mot frågor, med 

vars hjälp den ena parten begär tilläggsinformation i syfte 

att kunna besvara den andres frå.ga eller effektuera hans 

beställning . I så.dana fall drar dock motfrågan ofta in nå.got 

substantiellt nytt och för därför dialogen framåt me r än den 

typiska uppskjutande frågan gör . Kodningen bör därför bli 

<>: 
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(62) (K=kunden, E=expedit) 
> K: Har ni frimärken 

<> E: Frimärken till vilket land 
< K: Sverige 
<)E: Hur m!nga ska du ha? 

Jämför vidare (2 1 ), där motfrägan också för in nägot 

substantiellt (Kalops!). 

I följande autentiska interaktion frän en godisaffär k011UTier 

E:s respons i 4° att framstå som överraskande, rentav av

vikande. 

> 
(63) 1°. K: Jag skulle ha en påse Pixi. 
<> 2·. E: Ska det va med f ruktsmak 
< 3•. K: Ja, kanske det 
<. 4 0. E: Det har vi inte 

Orsaken verkar vara att E i 2° fört in nägot eget , implicit 

ett förslag an vad K kunde tänkas välja, och hon ger därmed 

upphov till ett antagande om att den aktuella varan finns 

till salu . Någon motsvarande förväntan genereras inte om E 

på motpartens villkor bara ställer en uppskjutande fråga: 

(64r >K: Jag skulle ha en påse Pixi. 
~ E: Pixi? 
< K: Ja. 
<. E: Det har vi inte. 

( v) Ytterl igare en typ av uppskjutande frågor utgörs av 

frågeformade svar, som an de inte hade varit frågeformade 

skulle ha blivit minimal respons. 

(65) (Ur en språklektion med en invandrarelev (E)) 

) L: 
~E: 
<)L: 

Vad är en sjalett för nänting? 
Are inte som sjal 
Ja , det är nåt liknande, men vad är det för skill nad 
på sjal ä sjalett? 

(66)* > L: Vad heter huvudstaden i Niger? 
~ E: Är det inte Mogadou 
<. L: Jovisst , det är rätt. 
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I (65) och (66) skjuter E bildligt talat upp sitt svar tills 

han fått en bekräftelse på att han är inne på rätt spår, Om 

han får sin bekräftelse räknas det normalt som att han 

svarat minimalt och adekvat. 

Om ett svar är expanderat, kan det inte bli till en 

uppskjutande fråga. Den rimliga kodningen bÖr vara 

unde r ställande, innehållsligt initiativ, d.v.s. helt enkelt 

<Å (jfr § 8.2.5). 

(vi) Ett fall som står ganska nära det just avhandlade före

ligger när talaren erkänner att han inte klarar av en för

lagd uppgift (t .ex. att enkelt och direkt svara på en fråga 

som ställts) utan måste vädja om hjälp. I (67) talar två 

lärarkolleger i telefon: 

(67) ( . .• ) 
< > A: Ä de e några som då komner lite senare till 

svenskan ••. å du vet vilka de gäller 
dä? (FRÅGETON) 

~ B: Ja . •• njao (TVEKANDE) 
< A: Ja , de e ju Nicklasson, å sen e de 

Här är B:s tvekande svar ett s lags kapitulation, ekvivalent 

med " nä , jag tror inte jag vet det". Mera an kapitulationer 

i§ 8.9.3. 

Kategorin -} gränsar mot flera andra kategorier. Några av 

dem får vi anledning att återkomna till , men redan nu vill 

vi nämna de viktigaste angränsande kategorierna . 

Al Relationen t ill =j> : 
-'> inleder ofta ett reparationsspel. Detta kan också 

gälla ~ (upprepning av eget tidigare initiativ). I 

vissa fall kan villkor för både --?> och ~ anses upp

fyllda , t.ex. 11° i (88) , I sådana fall föredras-=9; 

talaren står på sig med sitt eget initiativ och repliken 

är därmed inte så defensiv. 

Se ocksä § 8.2.2 och§ 8.4. 
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Bl Relationen till < > (och <.I\ l : 

Det väsentliga i ~ är bl.a . att repliken ifråga stoppar 

upp dialogen , hänger upp sig pä och frågar om något som 

redan förts in av den andre. <> (och<../\...) för däremot 

in något nytt eller uppmanar motparten att föra dialogen 

vidare (snarare än att upprepa eller specificera enbart 

det som han redan sagt) . 

(68) (Ur ett samtal mellan elev (E) och lärare (L)) 

<A 1 °. E: Ja , gick lite dåligt för min grupp, nutid i sj uk
vården , vi bestämde oss direkt för studiebesök 
men det var nog dumt 

<> 2°. L: Varför var det dumt? 
<1'3°. E: Ja , det var så svärt liksom( ••. ) 

(69) (Ur en rättegång: Åklagaren Å förhör den tilltalade 
T:) 

( ... ) <> 1° . Å: Och när tror du att du tappa den då? 
< 2°. T: Ja de e de ja inte vet. 
< 3°. Å: Näe. 

<A 4° . T: Givetvis e de efteråt eftersom •.• 
<> 5° . Å: Givetv i s , varför e de givetvis? 
</\ 6° . T: Där för att du säjer att de har blivit tillskickat 

mej den 22 :e då måste 

Varför- frågor som 2° i (68) och 5° i (69) kräver - även 

om de har formen av korta motfrågor - en mer omfattande 

förklaring som svar; den för in aspekten förklaring/ 

motivering . Jfr också 2° i (89) nedan . Tidigare har vi 

sett fler exempel pä frågor, som - fastän päminnande om 

uppskjutande frågor - för in något innehållsligt nytt 

och därför bör betraktas som < > (motfrågorna i 
service-interaktioner som (2 1) och (62)) . 

Den prototypiska uppskjutande frågan är rätt och slätt 

ett (tämligen neutralt uttalat) ' sa du X?', ' vad betyder 

A?' , 'vilken P? ' , och normalt kan den besvaras kort (man 

talar helt enkelt om vad man sa eller åsyftade i förra 

repliken) . Om en lexikaliskt eller grammatiskt likartad 

fråga uttalas med en markerad prosodi , scrn uttrycker 

stark överraskning eller ett kraftigt ifrågasättande, är 

den mer av ett framätpekande initiativ och tvingar 
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normalt motparten till en mer långtgående utredning 

eller förklaring; kodningen bör då vara < > (t.ex. B:s 

första replik i (70) och (71 ) , båda från Språkdatas 

material) 

(70) ~ A: Jag har ont i magen. 
<> B: Bar du ont i mage:i? (ÖVERRASKAT) 
< ~A: Jag är spänd, du vet tusen nålar 
<. > B: Vad är för nånting, är du gravid 
< A: Nä 

(71) <.I\ A: 

<> B: 

< A: 
<) B: 

( . . . ) vi skulle kunna hålla oss till åtta 
personer alltså å bjuda in dom å äta middag 
Kan vi hålla oss till åtta personer på nyårsafton 
lKRAFTIGT IFRÅGASÄTTANDE) 
Ja , jag tror det 
Vilka åtta är det 

7 är en defensiv fråga som inte för in något nytt och 

inte tvingar dialogen framåt. Det finns också defensiva 

eller submissiva frågor som för in något nytt; sådana 

kodas <A. (se § 8. 2. 5). 

C) Relationen till :) (och : /\) : 

Kategorin :) används när talaren skiftar aspekt på det 

aktuella ämnet . Ett typfall föreligger när en lärare på 

en språklektion anmärker på formen i elevens replik, 

t.ex . ( 72) (där invandrareleven E läser fel i 1 • ): 

(72 )<1". E: e l akaste • . katten hette Måsse 
:)2° . L: vad hette han, han hette .. •. (lucklämning) 
< 3° E: Måss , Mäss, Må • • ns 

Här får 2° dialogen att stanna upp och repliken liknar 

en uppskjutande fråga. Men den typiska uppskjutande 

frågan sker på de villkor som motpartens i nitiativ fört 

in ; talaren måste fråga om något för att kunna göra vad 

den andre begärt. Initiativet 2° i (72) är mer själv

ständigt och offensivt, och vi föredrar där för kodningen 

:) . 
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D) Rel ationen till < : 
Somliga -7 , fr .a. en del av dem som begär bekräftelse 

((iii) ovan) , är ganska svaga och tillhör snarast gräns

landet mot rena (mi nimala) responser (eller t.o.m. upp

backningar) . Exempel (73) är hämtat från samma samtal 

som (72) och visar på en liknande incident: 

(73) < E: Han lurade Må •• Måss , Måss 
< L: (BEKRÄFTANDE TON) Måns ja 
< E: Jaa. 

L tycks här snarast uppnana E att gå vidare och får 

därför <.. . E:s nästa yttrande skulle eventuellt kunna 

kodas b (uppbackning). 

Om r elationen mell an uppskjutande fråga och minimal 

respons, se också d i skussionen ovan i anslutning till 

(65) och (66). 

8. 2. 2 Dial ogens fortsättning efter uppskjutande fråga . 

Efter att ha behandlat den uppskjutande frågans kännetecken 

och relationer till andra kodningskategorier , ställs vi nu 

inför pr oblemet vad som följer på en uppskjutande fråga. Det 

är naturligt att dett a ofta är en ( ungefär lig) upprepning av 

talarens föregående replik eller en del av den (se t.ex. 3° 

i (77 ) nedan) . Det kan då tyckas att en kodning med sär

dr aget= vore självklar. Emellertid är det stor skillnad 

mell an att uppr epa (insistera på , framhärda i) ett eget drag 

om mot partens mel lanliggande drag är ~n uppskjutande fråga 

resp (ett försök t ill) respons el ler rentav en e xpanderad 

respons. Låt oss utgå från det senare fallet : 

(74 ) 

) L : 

- E: 

=>L: 

(ur en lektion i svenska som andraspråk , man 
d i skuterar några uppgifter i en övningsbok i 
naturvetenskap/teknik) 

mm, vad tror du händer an du lägger den i ••• en 
plastpåse då 
rutten 
m hur tror du det ser ut i plastpåsen 
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Genom att upprepa sitt initiativ, inadekvatförklarar L här 

E:s mellanliggande respons; sekvensen är ett typfall av 

inadekvat respons, - , följt av upprepat initiativ, 9 . Men 

an vi gör tankeexperirnentet att E:s replik inte varit en 

respons utan en uppskjutande fråga, t.ex. Vad sa du blir det 

tydligt att en upprepning inte får alls samma oblika 

karaktär: upprepning är just vad som begärts av motparten. 

Det tänkta exemplet fär följande kodning: 

(75)*) L: mm, vad tror du händer: an du lägger den i ... en 
plastpåse dä 

~ E: vad sa du 
<> L: hur tror du det ser ut om du lägger den i en 

plastpåse 

Ett autentiskt exempel ur samma lektion: 

(76) ) L: Men vad har dan använt i boken å sätta i hop dom 
med 

-'> E: va 
< > L: Vad har dom använt på ... på bilderna i boken där 

å sätta ihop draken med 

Notera att L:s upprepade initiativ i (75) och (76) fär kod

ningen<> , d . v.s . expanderad respons, detta trots att L 

egentligen bara utför en av E begärd upprepning. värt val av 

kodning beror på att E: s uppskjutande fräga är så svag och 

s.a.s. helt överlämnar åt L att utföra det erforderliga 

reparationsarbetet. Vi bör i detta sammanhang skilja på tvä 

typer av uppskjutande frågor : 

a) svaga, typ~?, hur sä? , jag hörde inte, då frägaren 

i nte själv bidrar till reparationen, 

b) övriga typer, då frägaren enbart begär en specifikation 

av en enstaka enhet eller en bekräftelse på att han 

redan uppfattat rätt . 

Vi kan illustrera skillnaden genom att utgå frän rättegängs

exemplet i (77), där Där domaren och N en person i publiken 

som plötsligt yttrar sig. (N visar sig vara den tilltalades 

far): 
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(77) (> , •. N: Kan ja som oanmäld få yttra mej 
~ 2·. D: Vasa? 

<> 3•. N: Kan ja som oanmäld få yttra mej här - 4 0. D: Nej 
=/\ s•. N: Ja e Ronny Perssons far ja 
~ 60. D: E de hans far 
< 1·. N: Ja 

< 0· . D: Ja, lite senare dl'!. 

D ställer här två uppskjutande frågor, 2° och 6°, som 

representerar de ovannämnda typerna. De får själva samma 

kategorisering, d.v.s. ~ , men skillnaden i de följande 

replikernas styrka äterspeglas däremot i kodningen. För 

jämförelsens skull kan vi introducera en hypotetisk variant 

till inledningen av (78): 

(7'3)* (> 1° . N: Kan ja som oanmäld få yttra mej? 
~ 2 •. D: Oanmäld? 
< 3°. N: Ja. 
< 4°. D: Nej 

Förutom att N (i 3°) svarar mycket kortare och svagare i 

(78) än i (77) - i (78 ) har N hamnat i underläge men i (77) 

förnyar han sitt initiativ - kan man lägga märke till att 

D:s respons i 4° måste tolkas som en respons på 3° i (77) (D 

har ju inte uppfattat 1°) men som en respons på 1° i (78 ) 

(eller på 1° underbyggd med det följande inskjutna repara

tionsspelet , jfr § 3.4 ) . Detta motiverar alltså skilda kod

ningar. 

I (78) ger N en minimal respons på D:s (relativt starka) 

uppskjutande fråga. an han i stället expanderar responsen 

och lägger till nägot substantiellt utöver den begärda be

kräftelsen, fär vi förstås motsvarande kodning: 

(79l*()1°. N: Kan ja som oanmäld få yttra mej? 
--=)> 2°. D: Oanmäld? 
</\ 3 ° N: Ja, för ja e Ronny Perssons far ja . 

e tc. 

Några autentiska exempel från en lektion i svenska som 

andraspråk (man övar instruktioner: E ska instruera L att 

rita en geometrisk figur på tavlan): 
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(80!!:_) E: 
XL: 

<) E: 
~L: 

jaa 
ska jag 
då drar du som ett kors 

(81) 

så att det blir ett ko~ (LÄTT FRÅGANDE TONFALL) 
< E: ja -"' 
~ L: (RITAR) så där (LÄT!' FRÅGANDE TONFALL) 
< E: ja 

) E: håll den där stadigt så där 
--'> L: så..:f(LÄTT FRÅGANDE TONFALL) 
<AE: jaa så det ser ut ordentligt 

De fall vi hittills behandlat är exempel på fungerande 

reparationsdelspel; själva den uppskjutande f rågan står 

ensam för det oblika i dialogen. Självfallet kan vi också 

hitta exempel på att den replik som följer den uppskjutande 

frågan inte motsvarar de villkor denna ställer upp, varvid 

det oblika i sekvensen förlängs: 

(82) (lektion i svenska som andraspråk, läxförhör på 
motsatsord) 

) L: / ••• / Jaa , så var det dina motsatsord, då ska vi 
se 

E: bred, smal, svart, vit , aldrig, ibland /rrm/ är det 
inte så? _,,, 

L: hur är det med det, jag har aldrig ... 
( lucklämning) 

E:s uppskjutande fråga är av typen (v). Han får emellertid 

inte den bekräftelse han söker utan L lägger tillbaka upp

giften hos E att lösa själv, vilket måste kodas som =). 

På den punkten blir alltså kodningen densarrma som om E av

gett en minimal respons som inte blir accepterad. 

Det kan också vara motiverat att ta upp fallet med flera 

uppskjutande frågor i följd. 
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/\ 
(83 )*1 °. A: Då ses vi pä St. Severin kl 7 på måndag 
~2·. B: pä måndag? 
< 3• . A: ja 
~4·. B: Klockan sju? 
<. 5 0. A: ja , det blir väl lagom 
< 60. B: mm 

2° får svar i 3°, tillsarrrnans bildar de ett inskott och B 

kan direkt anknyta till 1° och gör det med en ny uppskjut

ande fråga. Vi kan jämfö ra detta med (84), där den första 

uppskjutande frågan i nte fått ett svar som tillfredsställe r 

frågaren utan denne upprepar den: 

(84)* /\ A: Då ses vi pä St . Severin kl 7 pä måndag 
~ B: när sa du 
- A: pä måndag 
~ B: ja men hur dags 
< A: kl 7 
< B : åkej 

Ett fall som ligger någonstans mittemellan dessa typer har 

vi i följande rättegångssekvens (T=den tilltalade, 

D=domaren): 

(85) 
</'\ T : 

~ D: 

( .. . ) 
Ja (6 s) nu har ja ju en helt annan in •• uppfattning 
om de än va ja hade då 
Nu? 

- T: Ja 
~ D: Än då? 
<A T: Nu har har ja ju kommit på att de gick ju galet 
< > D: Ä va trodde nl då pä den tiden då? 

( ... ) 

Slutligen ska vi i,anslutning till dessa exempel , ta upp 

problemet om vad som föregår den uppskjutande frågan i dia

logen. Vi konstaterar då att an den föregående repliken 

i nnehåller en initiativdel, så påverkas inte kodningen av 

att det följer en uppskjutande fråga. an däremot den före

gående repliken är en minimal respons måste den anses bli 

inadekvatförklarad, icke accepterad , av den efterföljande 

uppskjutande frågan (jfr § 3.6, där adekvat respons defini

e ras som att den gör det möjligt att lämna det tidigare ini

t i ativet) (j fr också§ 7.6 ) . 
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(86)~1 •• A: Är du ledig vid 3 
</\2". B: Nej, då är jag hos frissan 
~ 3". A: Va sa du 
< 4•. B: Nej, då är jag hos frisören 

(87)~1 •• A: Är du ledig vid 3 
- 2·. B: Nää 

-73". A: Va sa du 
< 4 •• B: Nej 

I (86) är 2• expanderad och påverkas inte av 3°; i (87) 

däremot är 2• minimal och eftersom den inte accepteras får 

den kodningen - • 

8.2.3 Följdfrågor och frågesekvenser 

Med en följdfråga avses i allmänhet ett interaktivt ini

tiativ genom vilket talaren anknyter till, och innehållsligt 

följer upp , en egen tidigare replik. Följdfrågor kan vara 

inbäddade i den övriga dialogkontexten på flera olika sätt, 

varför de måste kunna kodas på olika sätt i vårt system. En 

följdfråga kodas som 

(a) -7' om den helt eller delvis (i frågande form) upprepar 

vad motparten sagt i mellanlig~~nde replik; genom 

upprepningar skjuter talaren upp sin slutliga 

respons på motpartens replik (§ 8.2.2) 

(b) ~ om den utgör en (själv- initierad) upprepning eller 

(el.=/\) en (mindre) specificering av den egna tidigare 

repliken och motparten givit en inadekvat respons på 

denna , 

( c) < > om motparten i den mellan! iggande repliken infört 

(el i(I\) något nytt , som talaren nu anknyter till , 

(d)(=) om talare n helt ignorerar motpartens mellanliggande 

(el(::N replik och denna är expanderad, se§ 8. 4.2. 



126 

Uppskjutande frågor har vi redan behandlat utförligt 

(§ 8.2. 1-2). Upprepning av eget initiativ, (b) , är en av de 

kat egori er som kodas =9 (mera därom i § 8. 4). Notera dock 

att en upprepning av ett eget tidigare i nitiativ kodas <. 
eller<> (betr. skillnaden, se§ 8.2.2) , om upprepningen 

sker som en respons pä motpartens föregående uppskjutande 

fråga. Kodningen med == förutsätter att egenanknytningen 
sker pä eget initiativ (man ignorerar vad den andre sagt 

e l ler gjort däremellan) . I (88) finns fler a exempel pä~ , 

sär skilt D:s replike r 9° och 11° (medan 7° kan vara ett 

exempel pä (c)): 

(88) (D = domare n , T = en motsträvig tilltalad ) 

) 1 •. D: 
- 2° . T: 
=9 3° . D: 

< 4°. T: 
<>5°. D: 
</\ 6° . T: 

< > 7° . D: 

- 8°. T: 
::27> 9°. D: 

10° .T: 
~ 11 °.0: < 12° .T: 

Jaha , hur ser du pä det här fortsättningsvis då? 
(inget svar) 
Det har ju hänt så att säga vid upprepade 
tillfällen , såna här historier. 
J a 
Är det risk att det händer igen? 
( lång paus) Nä det är ju ingenting som man hoppas 
att det ska göra. 
Nä det är det inte. Men har du något , har du tänkt 
över det här sä att säga, eller? 
Ja det har jag j u gjort. 
Ja, har du komnit till nåt resultat då? 
Ja det ha r jag väl gjort. 
Mhm, och det innebär? 
Ja det innebär att jag ska hål l a mej undan från 
alla brott och så där . 

Upprepat initiativ (9) är inte allt id så l ätt att skilja 

från<>< eller<.l\, : >,:I\) . Vi sätter upp fÖlj a nde villkor: 

(i) Talare n a nknyter inte till något innehål l i motpartens 

föregående repl i k ( respons) , dvs han anknyter högst på 

ett rutinmässigt sätt av typ J a (nä)~· ·· • och han 
beha ndlar därmed denna respons som inadekvat i rel ation 

till det egna ur sprung liga initiativet . (I många fall 

är responsen dessutom minimal, e lle r mind re än 

minimal). 

(ii) talare ns replik (den som klassificeras som upprepat 

initiativ) innehåller sarrma proposition som det ur

s prungl iga initiativet (i exakt samma form , i speci-
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ficerad form {genom fler tilläggsbestämningar), i pre

ciserad form {genom hyponymer) eller i omformulerad 

form (genom synonymer)) eller syftar tillbaka på det 

tidigare initiativet {och dess prepositionella inne

håll) utan att införa något nytt innehåll. Exempel på 

det senare kan vara frågor som Men vad är det? Vad 

innebär det? där ' det ' syftar på något som befrågats i 

det ursprungliga initiativet. 

Dessa villkor får anses uppfyllda åtminstone i 9° och 11° i 

(88). 

Som framgår av § 8. 4 används 9 dessutom för expandering 

av eget tidigare initiativ om den andres mellanliggande 

replik är en minimal {inadekvat) respons, jfr 3° i (88). 

Ett annat gränsfall uppstår om en viss replik kan ses som 

en anmärkning på formen hos motpartens mellanliggande 

respons {jfr:)) samtidigt som den funktionel lt är avsedd 

att visa att man inte anser att responsen är ett 

acceptabelt svar på en tidigare fråga: 

(89) 
/\ 10 . 
< > 2· . 

3 0 . 

~ 4• . 

(B =barn, F =förälder, vid frukostbordet) 
B: Jag vill äta själv {dvs 'sitta ensam och äta') 
F: Varför det? 
B: Därför 
F: Det är väl inget svar {uppfordrande intonation) 

Vi väljer här att ge ~ prioritet över :) i tolkningen av 

4° . Qn man explicit anger att motpartens yttrande är 

oacceptabelt som respons på ett tidigare initiativ, räknas 

detta som en upprepning av detta initiativ. 

Fallet (d) ovan, dvs<=>, innebär att talaren helt förbigår 

vad den andre sagt när han formulerar sin följdfråga. Man 

borde kunna hitta prototypiska exempel i utpräglade gräl. De 

villkor som måste föreligga för att<=> eller(:./\. ska 

åsättas är i huvudsak följande ( jfr ovan betr =) ) : 
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(i) Motpartens föregående replik har klart tillfört dialogen 

något interaktivt eller innehållsligt nytt (ett eget 

initiativ ), och detta förbigås , ignoreras , uppenbart av 

talaren genom den aktuella repliken. 

(ii) Det talaren för fram i s i n replik innebär en klar 

anknytning till och utbyggnad av den egna närmast föregående 

repliken: 

(90) (Exempel frän rättegång ; Ä = åklagaren , T den 
tilltalade ) 

> Ä: De ha r du aldrig straffats för? 
<ÅT: Näe , de har jag inte. De e inte mej:i 
<'> Ä: rva ae din kompis 

här då som straffades för de , eller de kanske va så 
<=A T: Men herregud , j a e ju inte med i brottsregistret 

- Å: Nähä 
:f\T: De tycker ja va en dålig grej 

Exempel (91) nedan visar en typ av frågesekvens scm kan vara 

problematisk att koda: 

(91) 

> 10. 

< 20 . 
<>30. 
< 40. 

<> 50 . 
< 60. 
<> 70. 
< 80. 

<> 90. 
- 10° . 
911°. 
< 12°. 

(ur ett vittnesförhör i ett väldtäktsmäl; L=jurist, 
W=vittne. Exemplet frän Lev inson 1979:379-80) 
L: Your aim that eveni ng then was to go to the 

discotheque? 
W: Yes 
L: Presumably you had dressed up for that, had you? 
W: Yes 
L: And you were wearing make-up? 
W: Yes 
L: Eye-shadow? 
W: Yes 
L: Lipstick? 
W: No I was not wearing lipstick 
L: You we ren't wearing lipstic k? 
W: No 

Här visar juristen inte explicit sin r~aktion på. de svar han 

får. Man kan då fråga sig huruvida frågorna i 7° och 9° är 

l okalt anknutna till de närmast föregående replikerna, 

(d.v.s. om de ska kodas<> (eller~,<==> se nedan) och 

inte som ) • Vi ser det som att en sådan lokal anknytning 

föreligger. Argumentet är att frågesekvensen ligger inom 

samma ämnessfär och att replikerna därigenom är anknutna 

till varandra; det är just detta s om möjliggör en sekvens 



129 

med det här utseendet: frågor i elliptisk form . Implicit 

uttrycker en sådan fråga (naket innehållsord X) något i stil 

med Var det alltså/t ex X då/också? Den som i sin fråga 

byter ämnessfär, dvs inte anknyter till det närmast före

gående, kan knappast använda ellips. 

Detta argument löser emel l ertid inte ett annat problem: ska 

frågor som 7° och 9° betraktas som anknutna till motpartens 

eller den egna närmast föregående repliken (dvs i kodningen 

frånvaro r esp närvaro av särdraget.=, egenanknytning). Vi 

har tidigare (§ 7.4) hävdat att kodningar med särdrag som 

visar på något oblikt är kvalificerade , dvs tillgrips endast 

då talaren markerar avvikelse från den vanliga typen av an

knytning. För en kodning med == skulle alltså krävas att L 

i (91) visar att han ignorerar W:s response r , vilket inte är 

fallet: således föredrar vi kodningen<>. 

I anslutning till detta exempel kan vi notera att förhöret i 

(91) flyter snabbt så länge W avger förväntade svar, men när 

hon i 10° ger ett sk dispre:ererat svar, ger detta upphov 

till längre och markerade repliker hos båda parter , vilket i 

vårt system ofta leder till oblik kodning (jfr Heritage 

1 984: 267: "' dispreferred ' actions are delayed, qual ified and 

accounted for. " ) 

Skillnaden mellan =) ( resp = N och<= > ( resp<= A) kräver en 

viss ytterligare kommentar. Se§ 8.4.2. 

8.2.4 Repliktypen "omformuleringar" 

Vi har i§ 8.2 . 1. redogjort för den s.k. uppskjutande frågan 

och visat på dess avgränsning mot andra kategorier av 

repliker i vårt kodningssystem. Vi ska nu diskutera något 

närmare en speciell typ av repliker som är inte så sällan 

förekorrmande i diskussioner , intervjuer, förhör m.m. och som 

har viss yttre likhet med den uppskjutande frågan men som vi 

inte kan behandla på sarrma sätt. Det gäller sådana repliker 
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som e~er Heritage & Watson (1980) på engelska kallas 

'formulations'. Vi väljer att kalla dem "omformuleringar". 

En omformulering är en replik i vilken en talare explicitgör 

sin tolkning (eller i en kompetitiv situation eller kon

fliktsituation kanske rentav vantolkning) av ett viktigt, 

ofta långt och innehållsmättat inlägg från motparten. Ofta 

involverar omformuleringen någon sorts sanmanfattning och/ 

eller slutsats av vad motparten sagt och detta underställs 

nu denne för bekräftande eller korrrnentar . (Observera att 

omformuleringen, i den här stipulerade innebörden av termen , 

relateras till motpartens tidigare utsagor; det gäller inte 

som vid =9 upprepningar av vad man själv sagt.) Se på V:s 

repliker i ( 92) : 

(92) (En diskussion mellan en vuxen (V) och ett barn (B) 
an huruvida man inför en skol resa bör bestämma en 
viss sumna fickpengar så att alla har lika mycket 
med sig, eller om var och en ska få ta med sig så 
mycket han vill; jfr Gustavsson , u.u.) 

<I'- B: jaa, man ska ju ändå ha, när vahetere , /ohörbart/ 
man får hur mycke pengar som helst till exempel 
om man tar bara sjutti kroner eller kanske dom 
andra tycker de är för mycke, dom kanske tycker 
de är för lite (V: mm) jaa, man måste inte ha me 
sej tissempel femti kroner tissempel , kanske nån 
tycker de är för mycke (V : mm) då får han bara ta 
me sej förti 

<> V: mm, du du är helt inne på att man, var å en ska 
själv få bestämma 

< B: ja de tycker jag 
~ V: /ohörbart/ 
~AB: (AVBRYTER) alltså det ska va me . .. under ett ... 

under ett hundra får man ta 
</\ V: men du vill ändå ha ett tak så att säga va 

(B: mm) inte mer än fe ... ett hundra men 
</\B: de räcker för en dag ju 

Båda V: s repliker är sådana att hon inte kan direkt sägas 

påstå något själv. Vad hon gör är att tyda ut (för sig själv 

och motparten) vad Bhar sagt i repliken före, dvs att 

formul era och verbalisera sin tolkning. Eneller tid är 

replikerna härigenom innehållsligt fylliga och klart 

starkare än uppskjutande frågor, vilka vi tidigare para

frase rade som ' sa du X?', ' vad betyder A?' , 'vilken P? ' och 
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som används för att klara ut smärre problem t.ex. ~ nivån 

uppfattning, referentidentifikation och andra syftningar . Vi 

vill därför inte koda dem~ utan föredra r att fö ra dem till 

kategorin expanderade responser. 

Därigenom uppkorrrner ett annat problem i kodningen av· om

formuleringar: ska de kodas som starka eller svaga initia

tiv? 

Det omarkerade fallet är att de kodas som <!\, dvs inte som 

starka , begärande initiativ. Två omständigheter kan dock 

föranleda kodningen<> , nämligen att de är (i) innehålls

ligt starkare, eller (ii) mer tydligt responseliciterande än 

den prototypiska omformuleringen. V:s båda repliker i (92) 

skiljer sig i den senare av dessa två dimensioner; den 

första repliken "överlämnas till" motparten i mer begärande 

tonfall, som något B bör yttra sig om , dvs åtminstone be

kräfta (eftersom V gör denna markering endast med p rosodins 

hjälp, kan den tyvärr svårligen återges i transkription), 

medan V:s andra omformulering har mer av ett konstaterande 

tonfall . Den första har kodats<> , den andra</\ . En inne

hållsligt starkare omformulering är en sådan som klart ~ 

utöver vad motparten sagt och pekar ~ vidare implikationer 

av dennes inlägg. Denna typ , som alltså också får kodningen 

< >, skulle kunna parafraseras som "Så du menar X också 

då?" , där X står för en konsekvens, vissa implikationer osv 

som talaren menar att motpartens yttrande har och till vilka 

han begär att få dennes ställningstagande. 

8.2. 5 Underställande initiativ: Förslag och defensiva · 

frågor 

Defensiva (eller sutmissiva) frågor vädjar i typfallet till 

motparten att tala om hur något ska tolkas . De tjänar till 

att få motparten att ta över ansvar och initiativ, att ta 

kommandot. De frågor , som vi mest sysslat med och som vi 

karaktäriserat som explicita och begärande (initiativdel: 

) ) , är däremot offens iva. 
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En frågekategori som till sin karaktär ä r submissiv, under

ordnande, är de uppskjutande frågorna (§ 8. 2.1). De karak

täriseras som framhållits av att de inte inför något nytt 

och eget innehåll. Men det finns uppenbarligen också under

ordnande frågor som klart och tydligt för in ett nytt inne

håll. Ofta är den senare aspekten mest framträdande , och 

vädjan an medhåll eller godkännande (efterhörande av mot

partens åsikt) kanske främst uppfattas som ett (försiktigt) 

sätt att föra fram ett innehåll (påstående , förslag). Vi har 

tidigare(§ 2.1) karaktäriserat dessa som underställande 

initiativ . Strategin används ofta av underordnade diskus

sionsparter (och har ibland karaktäriserats som ett kvinn

ligt drag , t.ex. Schlyter (1985)). På vissa möten (som i 

(93) , från ett sanmanträde med en strejkkorrmitte; O=ord

förande , D=sammanträdesdeltagare) används den dock av både 

ordförande och andra : 

(93) 0: 
<A 
<AD: 

Ja då är det väl lämpligt att vi går ut med nån in
formation an det här , vad tyc~er ni? 
Ja, vi har den här sif-affisc en , kan vi inte gå ut 
med den? 

Underställande initiativ utmärks typiskt av vädjande snarare 

än begärande eller fastslående intonation och närvaro av 

evokativa partikl ar , garderingar och frågepåhäng (§ 2. 6.2). 

Ofta kombineras detta med deklarativ syntax , vilket bidrar 

till att initiativet inte framstår som så påträngande. Vi 

menar att typen är (relativt sett) svag som i nitiativ och 

tillämpar kodningen <1'. (eller/\ ,=/>. , :/\ o.s.v . i tillämp

liga fall). Det innebär att vi slår ihop den med klara på

ståenden , d v s hävdande initiativ (jfr Det är väl så, 

tycker du inte det? med Det är så.). Argumenten är att det 

bestämmande elementen hos de senare (ect initiativdrag , se 

§ 2. 1) vägs upp av det responsframkallande draget (också ett 

initiativdrag , § 2. 1) hos de förra . 

(Vi har också övervägt alternativet att införa ett nytt kod

ningssärdrag (sutmissiv gentemot dominant) men vi har för

kastat denna möjl i ghet eftersom den skulle leda till en 
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bet}"3lig ökning av det totala antalet kodningskategorier. 

Jfr § 8.12.1.) 

8.2.6 Starka och svaga initiativ 

Skillnaden mellan offensiva och defensiva frAgor är ingen

ting annat än ett specialfall av distinktionen starka -

svaga(re) initiativ (§ 2.1). De starka initiativen innebär 

att talaren av motparten begär en omedelbar Atgä.rd inan det 

pågAende spelet (eller det spel som introduceras genom den 

aktuella repliken); normalt begärs en verbal åtgärd, att 

motparten ska föra samtalet framAt pA talarens villkor 

(eller åtminstone med utgAngspunkt i dessa). Huvudfunktionen 

hos starka initiativ är alltså att fråga, begära eller upp

mana till en åtgärd. Kodningen blir en kategori som "slutar 

på " ) . Svaga initiativ är sådana som innebär att informera, 

påstå, upplysa , hävda, lova eller framställa och underställa 

förslag (kodningskategorin "slutar på"/\). 

Som vi påpekade i§ 8.1 är det svArt att i rena formkate

gorier slå fast skillnaden mellan starka initiativ och 

svagare initiativ. Klart är att en begärande eller neutral 

(snarare än en osäker eller vädjande) intonation tillsammans 

med frAgeindikatorer , i synnerhet interrogativ satsform 

eller lexikaliskt markerad f rAga, bör föranleda en kodning 

med). Vädjande intonation kombineras ofta med frågepåhäng, 

adverbiella partiklar och garderingar, och dessa är i typ

fallet obetonade. Detta ind i kerar underställande (/\). Av

saknad av dire kt evokativa formelement ( sAdana san exempli

fieras i§ 2.6.2) innebär hävdande,/\ . 

Interrogativ form är sålunda inte alltid ett nödvändigt 

kriterit.nn, heller inte alltid e tt tillräckligt . Re toriska 

frAgo r är inte avsedda att besvaras som andra frAgor och 

kodas/\ snarare än ) . Ett yttrande i påstAendeform som Du 

sa att du hade kommit pA nAgot kan, förutsatt att intona

tionen är uppfordrande och turöverlämnandet distinkt, vara 

en begäran att motparten talar om vad han kommit på och bör 
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då kodas med ) • Vi skriver det kan t.ex. i en lektion vara 

L:s order att E ska skriva ner något, i en annan situation 

vara chefens order till sekreteraren och kodas då ) ; i 

andra fall kan det vara ett förslag f rån ena parten när man 

diskuterat vad man ska bestämma sig för i en given fråga, ta 

som den gernensamna lösningen på ett problem (t.ex . ntt kors

ord , en skoluppgift , en formulering i ett manuskript man 

gemensamt arbetat på) och kodas då/\. Ett yttrande som ~ 

hände det något förskräckligt kan självfallet vara huvudsak

ligen ett påstående eller en information och då föranleda 

kodningen/\, men i andra situationer (t . ex. när en vuxen 

för söker provocera ett barn att återberätta en gemensam upp

levelse , när en lärare försöker få eleven att återberätta en 

gemensamt läst text) uppenbart vara begärande initiativ, ) 

I oavgörbara fall använder vi /\ som den omarkerade kod

ningen. 

Även om gränsdragningen mellan starka och svaga init iativ 

ibland kan vara grannlaga , anser vi att distinktionen som 

sådan är central. Den differentierar ofta parterna i en 

dialog . Så. t .ex. finner man inte sällan i samtal med en 

tämligen jämn fördelning av talmängden att det finns en klar 

rolluppdelning som visar sig i att den överordnade parten 

driver på samtalet med<) -repliker medan den underordnades 

roll består i att fylla ut med <A-repliker: Mönstret syns 

tydligt i detta samtal mellan en vuxen (A) och ett barn 

(10-åring) (B): 

(94) 
<.) A: 
< B: 

<> A: 
<A. B: 
<> A: 

<AB: 

<> A: 

Mhm. Vilka var det? 
Jag, å sä vare Petra i 4 d , Roger i 4d, Patrik 
i 4d å Linda i min klass 
Mm. Yakoub var han •.• 
Nej han var i en annan , Magnus Ladulås 
Jaha, å vad gjorde ni sen då när ni hade varit 
på det här besöket /B: a/ på vårdcentralen? 
sen skulle vi fortsätta, där, med, fakta /A:rnm/ 
skulle vi göra av frågorna så där men, frågorna 
kom inte med, på utställningen 
Men, ni har skrivit eh lite om det? 



<I\ B : 

<) A: 

< B: 
«> A: 

<A B: 

<)> A: 

< B: 
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A, så var det frågor som fröken hittat på, så 
här , vem, var, hur , så här liksom, vem bestäm 
... vem bestämrr.er om sjukvården i nutid, var, 
var tar man harxl om sjuka , hur tar man hand om 
sjuka, så fick man göra frågor så där, så blev 
det nästan som en fakta 
Pratade ni bara om nutiden , du pratade om att 
ni har tittat lite på hur det var förr i tiden 
Nä , vi var mest vid nu 
Ni var ... var det någon annan grupp då . som 
.. . som har tagit reda på om hur det var förr 
Aa , 1284 å framtid /A:Jaha/ framtidsgruppen i 
sjukvård fick ju åka till nya lasarettet 
Ja , just, som inte är klart än. Jaha. Tycker du 
att du lärde dig mycket utav det här 
ja 

8 . 3 Upprepningar 

Inte sällan består en replik av en helt eller nästan orda

grann upprepning av (delar av) motpartens fÖregåerxle 

replik. En sådan upprepning måste kodas olika beroende på om 

den implicerar ett ifrågasättande av den föregående repl iken 

eller inte . Vi kan tänka oss två eller tre varianter, enl ex 

(95): 

(95) A: Sammanlagt blir det då 7000 kr. 

(95) skulle kunna följas av olika upprepande responsvar ian

ter från B: 

_.;;f 

(95a) B: 7000 (med f rågeintonation) 

(9 5b) B: 7000 (med neutral påståendeintonation) 

(95c) B: 7000\i(med markerat fastslående påstående

intonation) 

B:s reaktion innebär i (95a) att han inte uppfattat eller 

accepterat vad A påstått (han uppskjuter sålunda sin slut

giltiga respons tills han fått ytterligare evidens genom A:s 

nästa replik) (§ 8.2.1 ). I (95b) noterar han enbart A:s upp-
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gift; r epliken är egentligen en variant av Jaha och kan 

nästan betraktas som enbart begränsad återkoppling (jfr 

begreppet ' repetition pass' hos ~iner & Goodenough , 1977). 

I (95c) konmer han med ett deklarativt konstaterande, han 

fastslår den 9ivna uppgiften som ett faktum vitsordat av A. 

<) är en rimlig kodning särskilt i ett förhör el dyl, om 

repliken avslutas därmed eller om B därefter övergår till 

ett nytt ämne (en ny fråga) . Distinktionerna mellan alter

nativen (a-c) i (95) bygger mycket på prosodin , och i fall 

av tveksamhet bör den neutrala (omarkerade) kodningen < 
användas. 

Några ytterligare rättegångsexempel: 

(96) ( D: 

j bT: 
</\ D: 

< T: 

Även om ni kunde betala så skulle ni skicka en 
deklaration 

jaja.mm. 
å det visste ni inte om tidigare 
Det visste jag inte om tidigare 

T:s replik bekräftar vad D påstått . ():)servera att D:s före

gående yttranden bildar en enda replik , eftersom T: s 

ja,ja.mm är en uppbackning (jfr § 7.3.2). 

(97)<AT: Ja(..,,han sköter allt 
-'> Å: Allt? 

<./\ T: Ja, han går då genom posten en eller två gånger i 
veckan. Vi attesterar bara 

<> Å: När det gäller inbetalning av skatter .. eh - T: Ja , det sköter han också 
~Ä: Sköter han det också? 
<AT: Ja, han sköter alltihop och löning och alltihop 

Vi har här behandlat upprepning av den andres föregående 

initiativ. On det är det egna föregående initiativet som 

upprepas (och upprepningen sker på eget initiativ) , ska man 

koda med= , se§ 8. 4. 
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8.4 Anknytning till egen föregående replik 

8. 4. 1 Grundregler för egenanknytning 

I § 8. 2. 1-2 behandlade vi förhållandet mellan~ och ==5>. Vi 

ska inte rekapitulera den diskussionen igen, bara päminna om 

att ~ (och <=> ) gäller repliker där man upprepar eller 

anknyter till sin egen förra replik och där anknytningen 

sker på eget initiativ; upprepningen får alltså inte vara 

begärd, t.ex. genom en uppskjutande_fråga från motparten 

(kodningen blir då normalt<,<A eller<), se§ 8.2.2). 

I § 8.2.3. kom vi sen in på förhållandet mellan egenanknyt

ning (särdraget = ) och "klassisk " anknytning till motparten 

(d.v.s. <A, <>).Vi konstaterade då att ansättningen av = 

är en kvalificerad kodning; det måste finnas argument för 

att inte använda den vanliga (omarkerade) "klassiska" kod

ningen. Dock vill vi särskilt päminna om en detalj, som 

redan annämnts i§ 8.2.3; att en talares replik inleds med 

en uppbackningsliknande interjektion som .!!!!!• ~, nä, ~' är 

inte ensamt ett tillräckligt argument för anknytning till 

motparten. Rutinmässiga "allmänna inledare" (jfr Saari, 

1975) som ja men , nämen etc utgör ibland upptakten till 

repliker, som (bortsett från själva inledarens form) full

ständigt ignorerar motpartens replik, och i så fall ska 

kategoriseringen= användas. Se t.ex. (88). 

8.4.2 Stark och svag egenanknytning 

Vad beträffar valet mellan ~ C=A l och<==> c<=AJ så har 

vi att ta hänsyn till två skilda faktorer , dels om mot

partens (B) föregående replik är minimal eller expanderad, 

dels om A i förhållande till den egna föregående repliken 

tillför något nytt elle r inte. Vi kan sammanfatta detta på 
följande sätt: 
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B:s föregående replik 

A: s 

replik 

(den som 

ska kodas ) 

minimal respons 

(eller av mot

svarande omfång) 

(dock ej bl 

anknyter inne

hållsligt t i ll 

B:s replik 

upprepar exakt 

(eller med någon 

mindre variation) 

A:s föregående replik 

i gnorerar uppenbar t 

B:s repl i k (an denna 

är expanderad) , an

knyter till A:s före

gående replik och 

tillför något nytt 

< > 
< /\ 

~ 

=/\. 

expanderad 

(dvs innehåller 

initiativ) 

< > 
< /\ 

~ 
= /\ 

<=> 
(=/\ 

Av dessa fall är det =9 , =/\ i den vänstra nedre rutan som 

måste kommente ras. Vi har här en avvikelse från huvudfallet 

på rad 2 (A upprepar sitt föregående initiativ); här tillför 

A något nytt , men kodningen blir densamma. Vi anser nämligen 

att ignorerandet av ett substantiellt initiativ från B 

(högra nedersta rutan) är något så centralt och viktigt att 

det motiverar en egen kategori « =)' eller (=N. (Dessa får i 

vår poängvärdering högre värden än => och =!\, se § 9. 2) . Att 

enbart i gnorera en minimal respons bedömer vi som mindre 

gravt eller offensivt, och vi jämställer därför detta med 

upprepat initiativ , d . v.s. ~ eller=/\. 

Dock kvarstår att .=) (=/IJ bör vara en kvalificerad kodning; 

B:s ignorerade (minimala) respons innehåller i typfallet 

(försök till) avbrytande eller invändning och är därför 

kraftigare än en vanlig uppbackni ng. 
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Exempel p§ fall med :=/\ då talaren fortsätter efter ett 

kort inpass av motparten finns i (90) (T:s sista replik). I 

(98) gör T (den tilltalade i en rättegång) ett försök till 

inlägg men avbryts av Å som fortsätter p§ vad han tidigare 

talat an: 

(98)<A Å: Den 27 oktober, 14 dar efter händelsen sti gjorde 
målsäganden Evald Petterson en anmälan p§ telefon 
till polisen) 

X T: [Ja men 
= /\ Ä: Den första november så säger Anette Persson .•. 

Också då en part med sin tystnad provocerar motparten att 

själv fortsätta samtalet, trots att denne avslutat sin 

replik, används kodningen = . Motiveringen till att koda 

sådana repliker som oblika är att dialogen under sådana för

hållanden haltar - den tenderar att bli en sönderbruten 

monolog ! Ett exempel: 

(99) (lektion i svenska som andraspråk) 

/\L: jaa man kanske inte behöver åka så långt heller utan 
man kan, stanna i eh i den här delen, mellan , Mälar
dalen till exempel mänga har väl dragit sej söderut 
till framför allt Mellansverige 

(3 s) 

= /\ L: för då är det inte så långt om man vill åka, å häl sa 
p§ igen . 

Notera att villkoren för att postulera en nollrespons från E 

- se§ 8. 9 . 5 - inte är uppfyllda . E är helt enkelt tyst och 

L får lov att fortsätta prata. Det är i det här fallet inte 

heller möjligt att sarrrnanfora L:s repliker till en enda , 

eftersom det framgår av l j udbandet att avslutningen av 

första repliken är för tydlig och pausen mellan replikerna 

för l ång (§ 7.4). 
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8.4.3 Svar på egen (oäkta) fräg5 

Ett annat fall av=-/\ är när talaren , exempelvis p .g .a. mot

par tens passivitet , blir tvungen att svara pä en fräga som 

han själv ställt. Detta inträffar ibland i undervisnings

situationer , där ju frågorna ofta är "oäkta" ( frägaren vet 

svaren frän början och syftet är främst att ta reda pä an 

motparten ocksä gör de~). I (100) underkänner läraren tvä 

svar som ges pä en fräga (1°) , innan hon själv ger ett svar 

som hon tydligen anser korrekt : 

(100) ( ... ) 
<> 1° . L: Mm, men, vad var det han ville dä 
- 2° . E: Han ville byta med pengar 
~ 3°. L: Han ville få .• (LUCKLÄMNING) 
- 4°. E: Pengar 

= /\ s•. L: Han ville få lite mer pengar (E:jaal än vad han 
redan hade (E :mm) .Just det 

8. 4.4 Tolkningen av yttrand~ som föregär egenanknytande 

replik 

Det karaktäristiska för en egenanknytande replik är att den 

i gnorerar motpartens föregäende replik eller yttrande . Det 

innebär att detta motpartens yttr ande ofta reduceras till 

e nbart ett missl yckat replikförsök (X, se§ 8. 10) (t.ex . 

(98 ) ) e l ler, om det har status som minimal respons, till in

adekvat respons (-). I det senare fallet spelar det ingen · 

roll an responsgivaren betett s ig som an responsen faktiskt 

var adekvat (eller om en utomstäende observatör skulle göra 

e n sädan bedömning, se§ 7.7). 

( 101 ) (ur en rättegång, D = domaren , T = den tilltalade) 

> D: 

T: 
=} D: 
- T: 
=} D: 

Hur e de Mar i a , e du dömd för sånt här 
tid i gare? 
Nej 
De e du inte? 
Nej 
sä du har inte blivit ätalad ä dömd för 
s natterier tidigare? 

< T: Nej, de har ja aldrig blivit. 
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Att ~ och =/\ inadekvatförklarar föregående minimal 

respons gäller framför allt an responsen är begärd och an 

den egenanknytande repliken upprepar (ev. modifierar) det 

föregående begär'ande initiativet (set.ex. (101)). On 

däremot =/\ (eller ev.=) ) snarare fortsätter med något 

nytt och den mellanliggande responsen är tydlig (inte enbart 

en uppbackning) , så kan man få fall med < . En sådan respons 

ignoreras (till synes) men förefaller inte underkännas. Ett 

exempel frän ett läkarsamtal (L:s respons följd av P:s fort

satta svar): 

(102) 
<>L: 

< P: 
< L: 

=AP: 

8.5 

( ... ) 
Nä, hur e de i familjen, e ni rundnätta eller e ni 
magra eller e ni .•. (P:ahh) såattsäja normala i 
vikten 
Min ena syster e ju . .• väldit tjock va 
Ha (MED EFTERTRYCK) 
men mina de e ju klart nu e de ju halvsyskon 
också va (L: mm, mm) å dan e de inte 

Reparationer 

Reparationsdrag kan vara av olika slag. En upprepad fråga 

(~)kan vara ett försök att råda bot p§. det kommunikativa 

problem san uppstått genan att motparten gett en inadekvat 

respons (tex (88) ovan). 

I andra fall kan talaren efter en trevande eller inadekvat 

respons från motparten specificera va::l han sagt i föregående 

replik genom någon kort förklaring, ofta kompletterad med en 

markör av typ menar jag: 

( 1 03) <1'A: OCh det misslyckades helt 
)( B: Ähm, jag ... 

=/\A: Operationen, menar jag 

(efter Pomerantz 1984:155) (Betr. klassifikationen av B:s 

replik, jfr § 8. 10) 
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I åter andra fall försöke r den ena parten förebygga ett 

missförstånd genom att ställa en uppskjutande fråga. En 

sådan fråga signalerar ett problem och kan samtidigt bidra 

till dess reparation. Reparationsarbetet fördelas emellertid 

olika mellan parte rna i olika fall (§ B.2.2). Ibland kan 

reparationen sträcka sig över flera 'rundor': 

( 104) 
> 1 •. 

- 2·. 
~ 3•. 

4•. 
9 s·. 
X 6°. 
~ 7•. 
< a• . 

(ur en rättegång) 
D: Har du gjort något arbete eller e de ••• ? 
T: Nä 
D: Va sa du? 
T: Nä ja • •• inget 
D: Du e arbets lös? 
T: / ohörbart/ •. • hos min far 
D: Jag har väldigt svårt att uppfatta vad du säger 
T: Jag arbetar hos min far då 

I § B.2.2. har vi behandlat kodningen av repliker i samband 

med reparationsspel. Ett annat, särskilt problem utgör kod

ningen av sådana repliker varigenom någon part återgår till 

ett tidigare, överordnat spel efter ett inskjutet repara

tionsspel. Se om detta§ B.7.2. 

8.6 Interaktionsreglering och metakommunikation 

I ett samtal avhandlas olika ämnen i det dynamiska samspelet 

mellan parterna. I de all ra flesta s ituationer är denna 

aspekt centra l och upplevs ofta som det viktigaste i inte r

a ktionen. Men samtidigt fungerar varje samtal som en metod 

att reglera, utveckla, förändra, upprätthålla, etablera 

eller eventuellt a vveckla den sociala relationen mellan 

parte rna. För att lösa dessa uppgifter , och för att få sam

talet att flyta e ller att ut vecklas i en önskad riktning, 

behöve r parterna också använda språkliga och icke- ve rbala 

akter och signale r för att r egl era själva intera ktionen och 

för att kommente ra, och där i genom eventuellt påverka, 

kommunikationen som sådan. Man har talat om dessa inter

a ktionsreglerande drag som "alignments" (Stokes & Hewitt, 

1976 , Ragan, 1984) , dvs d rag som, i stället för att di rekt 

och enba rt bid.ra till samtalets innehållsliga progression , 

'riktar in' samtal et genom att (bid ra t ill att) klara upp 
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oklarheter, föreslå och administrera förändringar i sam

talets förlopp eller ämne(n), definiera deltagarnas samtals

roller, ge samtalet rätt ' inramning' etc ( ' framing and 

focussing moves ' jfr också begreppet 'housekeepi ng moves' 

hos W:iner & Goodenough, 1977). 

De flesta repliker kan ha eller få en interaktionsreglerande 

funktion. Somliga typer har det emellertid i högre grad än 

andra. Hit hör bl.a. de uppskjutande frågorna och andra drag 

i reparationsspel (§ 8 .2.1-2, § 8.5). Andra kategorier är 

metakommunikativa kommentarer och drag som signalerar inled

ning eller avslutning av delspel och ämnen. Vi ska nu 

behandla några av dessa kategorier. 

8 . 6. 1 Metakommunikativa kommentarer 

Många repliker, eller delar av repliker, används till att 

kommentera, anmärka p§. eller söka föränd ra form och funktion 

i språkbruket eller hos samtalet som sådant. Det finns en 

tämligen omfattande litteratur om sådana metakommunikativa 

och metaspråkliga drag (t .ex. Schiffrin, 1980, Ragan, 

1984). Som väntat är det inte särskilt lätt att exakt 

definiera vad som ska räknas hit. Många uppskjutande frågor 

kan t .ex . anses höra hemma här . Här ska vi ta upp några 

andra typer som vi betraktar som metakommunikativa: kommen

tarer och även frågor och implicita uppmaningar, t.ex. 

rättelser av den språkliga formen hos motpartens (eller 

eventuellt egen) replik(§ 3.3: ex. (18-20)) . Ett tydligt 

fall har vi när brott mot turtaganderegler p§.pekas , t .ex . 

domarens inlägg i följande rättegångssekvens, där den till

talade bryter in i åklagarens sakframställning: 

(105) 
<.A Ä: 

<) T: 
<:.A Å: 
=) T: 
:/\ 0 : 

( . .. ) Han blir misstänkt för de här, avvisiteras 
(T : mm) .•. i hans byxficka så hittas sju 
hundrakronorssedlar. 
Rur många vart visiterade i bussen mer än ja då? 
Dessutom två tiokronorssedlar 
Hur många vart visiterade i bussen mer än ja då 
Ska vi be att du e tyst nu . CU ska få berätta sen. 

(Betr . kodningen av övriga repliker, jfr . § 8 .4.2 ) 
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Somliga uppskjutande frågor står nära metakommunikativa kom

mentarer, där talaren korrmenterar hur motparten just yttrat 

sig snarare än vad han sagt . Skillnaden är den att den upp

skjutande frågan är ett försök att fortsätta korrmunikationen 

i samma ämne, medan metakommentaren skiftar ämnesaspekt , 

från den föregående replikens centrala inne håll till en 

perifer aspekt , vanligen formen (jfr § 3.2 om icke-fokal an

knytning). Låt oss ta ett exempel ur inledningens prata: 

( 106)*<,A: Är du kär i mig? 

B: Ja säger jag ju 
:) A: Sådär verkligt riktigt kär? 
!/\ B: Annars skulle jag väl inte säga det 

<=> A: Jamen jag menar riktigt riktigt kär 
<A B: /skriker I Jag älskar dig för helvete 
:) A: Varför blir du så där arg igen? 

I vårt analyssystem har vi alltså infört : (kolon) som en 

metod att notera (bl.a. vissa) metakorrmunikativa repliker. 

Vi betraktar dessa repliker som oblika, d.v .s. de antas inte 

behövas i idealtypen av välflytande samtal mellan samspelta 

parter (jfr § 9. 5) . De för , på ett mer eller mindre abrupt 

sätt, in samtalet på ett nytt spår (som dock har en viss 

relation til l det föregående). 

8. 6.2 Avslutning och initiativ till avslutning 

Vi har tidigare (§ 7.3.1) introducerat symbolen<) som be

tecknar initiativ till avslutning av delspel. I många fall 

fortsätter talaren själv med ett initiativ till ett nytt 

ämne inom samma tur, varför <) då också de facto kommer 

att beteckna avslutning av delspel (ex (45) ovan; i sådana 

fall räknas turen som två replikenheter). Qn talaren inte 

fortsätter direkt inom sarrma tur , korrmer motpartens reaktion 

att avgöra om initiativet till avslutning faktiskt leder 

till avslutning . Det senare är fal let om motparten reagerar 

med < eller inte responderar alls . 
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Exempel pä att initiativet till avslutning accepteras (genom 

en minimal adekvat respons) : 

(107) (avslutande av telefonsamtal) 
<) A: OK , då. säger vi så. 
<.) B: Ja, hej då 
<. A: Hej 

I andra fall accepterar B inte A:s invit till avslutning 

(eller uppskjuter avslutningen) : 

(108)*<)A: OK, då säger vi så 
<.) B: Ja , men det var en sak till, du. Jag undrar hur 

det har gått med utskriften av initiativ
respons-uppsatsen. 

<1' A: Ja, du förstår ••• 

Som vi också visade i§ 7.3.1 är alltså uppgiften att av

sluta ett delspel kollektiv ; båda parter måste va ra överens 

om att lämna ämnet. Ofta räcker det emellertid med att ena 

parten markerar avslutning ; genom att inte göra något speci

ellt godtar då den andra parten detta . I (48) såg vi ett 

exempel pä motsatsen . I (109) har vi ytterligare ett rätte

gångsexempel: 

( 109) > , .. 
< 2· . 
<> 3• . 
< 4•. 
<) 5• . 

=/\ 60 . 

(ur en rättegång, D=domaren, T=den tilltalade) 
D: Du var skild hörde jag , är du samm~nboende 
T: Ja 
D: Är det några barn 
T: Ja, två 
D: (med konstaterande tonfall) Två barn 
T: Ett i första äktenskapet och ett med 

samboförhållandet 
</\ 7 0. D: Det är två barn du är underhållsskyldig 

gentemot där ja 
< 8°. T: Ja , just det 
) 9°. D: Och din nuvarande inkomst? Vad är den? 

Här försöker D avsluta ett ämne genom sitt deklarativa 

konstaterande i 5° , men T finner att han vill göra ett för

klarande tillägg, varför han anknyter tillbaka till 4° i 

6°. (Notera att om 5° tolkats som < i stället för <), 
hade 6 ° blivit < "'- och inte =/\ . ) D kommenterar så detta i 

1;i en s .k. omformulering (§ B.2.4 ) , och när T därefter ut

trycker instämmande med detta , kommer detta yttrande (8°) 
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'att fungera som avslutning av delspelet (ämnet). T har 

alltså lyckats skjuta upp den avslutning som D inbjöd till i 
5 0. 

Ett problem i kodningen av avslutningssekvenser gäller vilka 

och hur m!nga repliker san berättigar till <) snarare än 

bara t ex < . I ( 107) ges <) dels .åt den replik som före

slår avslutning , dels åt den replik san utgör första ledet i 

den egentliga avslutningsritualen. Sanuna mönster har vi i 

följande avslutning av ett samtal med Hasse Tellemar i 

radio, med den skillnaden att det nu är samma part som får 

båda <). 

(110) 

••/\ T : 
< U: 

<) T: 
< U: 
<) T: 
< U: 

(T=Tellemar, uppringaren) 

Nu får du höra "Jag vill tacka livet" 
Jemen. 
Tack ska du ha 
Tack ska du ha 
Hej. 
Hej 

övriga led i avslutningsturerna - eventuellt en serie som 

påminner an s.k. affirmativa länkningar - ses san responser: 

( 111 ) <) A: Hej då 
< B: Ja, hej dä 
<. A: Hej hej 
b B: Hej 

(Observera den typiska nedtrappningen i den initiativlösa 

sekvensen, jfr § 8 . 9.1). 

Även inuti dialoger kan tvä <)-repliker förekomma i 

sekvens, t ex an A föreslår avslutande av ett ämne och B 

därpå accepterar det och också genomför det genan att direkt 

ta upp nägot nytt: 

(112)*~)A: OK, dä säger vi så på den punkten. 
<) /\ B: Ja, det var det det . Sen har vi problemet med ... 

Ett speciellt fall är då A markerar avslutning trots att han 

i samma replik infö rt referentiellt innehåll på vilket B 

skulle kunna respondera. Jämför (113) : 
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Jag räkar faktiskt veta att du var i Mjölby igär 
och nu talar vi inte mer an den saken. Har du 
förresten träffat X på sistone? 
Jag säger ju att jag inte var i Mjölby igär. Hur 
kan du dä påstå det? 

B:s anknytning bortom delspelsgränsen i A:s replik kodas som 

icke-lokal anknytning (§ 7. 3.1 ). 

Qn vi ser till de fall inuti dialogen , då talaren inte går 

vidare med ett nytt ämne inom samma replik , så ska<) , i 

relation till < , vara en kvalificerad kodning. Det krävs 

att talaren distinkt markerar, t.ex. genom att eftertryck

ligt och med avslutningston slå fast (ofta med inslag av 

värdering, jfr § 5.5) att ämnet/ delspelet har korrunit till en 

ändpunkt. Ibland kan detta också uttryckas lexikalt (ex. 

113)). 

8. 6.3. Initiativ till inledning: Varsel. 

Liksan det finns metoder att avsluta, eller försöka avsluta , 

ämnen och delspel , förekorruner det ibland särskilda åtgärder 

san huvudsakligen vill förbereda motparten på att man vill 

ta upp ett nytt ämne, öppna ett nytt delspel (kategorin (R) 

enl . § 7.2.2). Exempel på sädana är repliker som Får jag 

fråga en sak? eller Du, jag måste be dig om något, där 

talaren enbart ber om tills~ånd att få säga något (alterna

tivt förvarnar an att han tänke r säga något) (jfr Schegloff , 

1980). Hit hör också begäran att få ordet, t ex på ett 

sammanträde eller under en lektion. Vi kunde kalla dessa 

förberedande initiativ eller varsel. Dessa tillför inte 

själva något nytt innehåll till dialogen , detta i motsats 

till vanliga underställande initiativ, san ju bl .a. inne

fattar förslag med substantiellt innehåll (fastän försiktigt 

framfört). Precis san vid underställande initiativ ( <A) 

begränsas initiativet i varslet av att det underställs mot

parten för godkännande. Men det san begärs av motparten är 

inte mer än ett tillstånd; det är inte, som vid exempelvis 

ett friskt initiativ,) , fråga an att motparten ska föra 
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samtalet innehållsligt framåt. Normalt leder repliken till 

försgel (pre-sequence) bestående av varsel jämte respons pä 

detta: 

(114) (> A: Får jag fråga en sak 
< B: Javisst 

<> A: Kan jag ha bilen i morgon? 

En variant på detta är följande: 

(115) (> A: Vet du vad? 
< B: Nä vadå? 

</\ A: Jo, när jag 

Här kan det finnas starka kontextuella skäl till att klassi

ficera B:s replik, som formellt är en fråga, som en ren 

respons; B gör inget annat än att spela med på A:s villkor. 

Ett specialfall består i att talaren, som en första åtgärd 

för att inleda ett samtal, enbart påkallar uppnärksamhet, 

t.ex. med repliken~! eller med den andres egennamn (med 

vokativ intonation): 

(116l*(>A: du 
- B: ja 
~A: duu 

.C: A: ja vad är det an? 
< > A: Säg någonting 

(Tionde pratan i Key-Äberg, 1972) 

(11 7) (Sonen ropar till fadern, som befinner sig i en 
annan del av huset:) 

(> 1 •. S: Pappa 
<2•. F: Ja .Ä 

<I\ 3•. S: De där brevet • • som ja satte frimärke på 
(paus, S lämnar tydligt över turen) 

<4°. F: Ja 
<>5•. S: Vare de? 
< 6 •. F: De har ja skickat 
<) 7•. S: Bra 
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Den korta interaktionen i (117) är f.ö. intressant genom att 

den innehåller en speciell typ av kommunikativ åtgärd, 

kontroll av referentidentifikation (talaren vill kontrollera 

att motparten korrekt identifierat samma referent som han 

(talaren) åsyftar). Oftast sker sådant som en integrerad del 

i en mer omfattande replik och talaren begär då (t.ex. genom 

att kasta in ett va efter det refererande uttrycket) inget 

mer än en uppbackning som en signal från motparten att han 

hänger med. Men i (117) lämnar S tydligt över turen och 

kräver (och får) en regelrätt respons (med replikstatus) av 

F. Notera kodningen av denna repliktyp:.{_/\ (underställande 

initiativ). Observera att det inte rör sig om ett varsel, 

(> , (eftersom repliken (ofta) är bakåtanknuten och dessutom 

för in ett substantiellt innehåll), och inte om ett begär

ande initiativ, <) (eftersom repliken inte innebär att mot

parten anmodas att föra diskursen framåt genom att från sin 

sida föra in något nytt). 

Sekvensen i (117) illustrerar vad Severinson Eklundh ( 1983) 

(efter Cohen, 1981 ) kallat (dialog på) en låg växel; 

parterna avancerar långsamt och försiktigt framåt , i st f 

att låta dialogen gå fram på en hög växel: 

( 118)* 
S: 
F: 
S : 

Pappa , var e de där brevet som ja satte frimärke på? 
De har ja skickat 
Bra 

Vidare kan man konstatera att en talare som prefigerar sin 

propå med en inledande förfrågan, dvs en förbe redande fråga, 

(> , om han får tränga sig på den andre med sin propå (som i 

(114)), använder en artigare och försiktigare strategi 

(mindre 'face- threatening ' enl Brown & Levinson , 1978) än om 

han direkt för fram sitt förslag utan preludier, t ex in

leder en interaktion enl (119): 

( 119 )*) A: Du, kan jag ha bilen i morgon? 
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Dessa skillnader i dyadens växel eller i den enskilda 

partens beslutsamhet att ta för sig av interaktionsutrymnet 

återspeglas alltså i skilda kodningar och dessa kommer att 

tilldelas olika poängvärden enl. § 9.2. 

8.6.4 Initiativ till paus 

Det karaktäristiska fö r varsel är a l ltså att de saknar an

knytning bakåt och att de inte för in något substantiellt 

innehåll, samtid~gt som de pekar framåt och förvarnar an att 

talaren vill ta ett substantiellt initiativ i sin nästa 

tur. Ett snarlikt fall inuti diskurse r har vi , när en talare 

använder sin tur till att begära lite andrum, ett slags an

stånd med att svar a el l e r komma med ett initiativ: 

( 120) 

) L: 

() E: 
L: 

<A 

(ur en lektion i svenska som andraspråk; ordförråds
övning) 

( ••• ) så där ja, kan du nåt annat ord mera för det 
här, åker, gärde •• 
Vänta 
(4 s) 
Man kan säga fält också, fält är också en sån där 
stor öppen mark, det finns alltså tre ord som du kan 
använda här för ordet åker 

Ätgärden att begära anstånd liknar varslet , och vi föreslår 

kodningen (> . Qn motparten går med på paus , genom att för

hålla sig tyst e ller säga t.ex . Okay och därefter pausera , 

räknas det som adekvat respons . I vårt exempel väljer L att 

därefte r f ortsätta som om inget hade hänt ; det kodas som 

expansion . Qn L helt ignor e rat E:s vädjan , hade hon förstås 

f ått >. 

8. 6. S Interaktionsregulatorer i andra repliker 

I de föreg ående parag rafe rna har vi sett exempel på 

repliker , som helt eller åtminstone huvudsakligen har inter

aktionsregl e rande funktion (d.v . s. <), (> ). Som vi tidigare 



151 

sett(§ 7.3. 1) kan det finnas gränsmarkörer (avslutnings

och inledningsmarkörer) också som delar i större repliker 

(med substantiella innehåll). I själva verket kan flera av 

de ovannämnda initiativen till avslutning och - särskilt -

inledning ses som gränsmarkörer som lyfts upp och själva 

fått bilda replik. Vokativer (du, hördudu, Anna!) kan 

exempelvis bilda egna varselrepliker men mycket ofta före

kommer de som prefix (eller ev. infix) i läng re repliker , 

dä r något nytt och/eller särskilt viktigt tas upp. I vårt 

rättegångsmaterial använder många domare direkta tilltal för 

att markera viktiga repliker el l er inledningen till nya 

faser i rättegången: 

(121) (efter åklagarens sakframställning) 
> D: Ja, e de riktigt som åklagaren säger här, 

Johan Gudmundsson? 
< T : Ja 

< > D: Ä du har ingenting emot å betala dom här 
pengarna , 560 kroner. 

< T: Nä 

8 . 7 Icke- lokal anknytning 

Den idealtypiska , koherenta dialogen består av repl i ke r som 

oproblematiskt anknyter till motpartens närmast föregående 

replik . Kodningen av en sådan dialog blir i vårt analys

system en räcka av < , < A och < > . Dialoger innehåller 

emellertid många andra typer av repliker. Vi ska nu till

fälligt bortse från de mest oblika typerna, d.v.s. egen

anknytning (se§ 8.4) , icke- fokal anknytni ng (§ 3. 2, 8 .6 ) 

och uppskjutande frågor (§ 8 . 2.1-2) . I stället ska vi kon

centrera oss på repliker som har en klar eller mer diffus 

anknytning till tid igare repliker i dialogen (sådana som 

inte - fysiskt sett - är den egna eller motpartens närmast 

för egående replik) . Det handlar alltså om icke-lokal anknyt

ning. I somliga fall har denna icke-lokala anknytning en 

klart omedelbar karaktär och ska kodas med "klassisk" 

responsdel: < . I andra fall är anknytningen mer indirekt, 

d.v.s. medelbar icke-lokal anknytning (responsdel : ••). I 
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äter andra fall har replikerna enbart en mer diffus anknyt

ning till det föregående eller det överordnade spel i vil ket 

detta ingår, och vi bör då ofta betrakta dem som " friska " 

initiativ. 

Det är naturligt i diskussionen att s kilja på initiativ 

(eller mera noga taget: initiativdominerade repl ike r) och 

responser (responsdominerade repliker) . För de förra gäller 

frågan närmast om de är friska el ler icke-lokalt (medelbart) 

anknutna, för de senare snarare om de är klassiskt e lle r 

icke-lokalt (medelbart) anknutna . 

8. 7.1 Icke-lokalt anknutna vs friska initiativ 

Icke-lokalt anknutna och friska initiativ har det gemensamt 

att de ~ anknyte r till den egna eller motpartens närmast 

föregående replik. Ofta inleder de i s tället ett nytt del

spel. De förekommer ofta i anslutning till gränsmarkörer 

(§ 7.3.1) . Förekomsten av något slags inledningsmarkerande 

element (t.ex. det var en sak . jag tänkte på, sen f Omme r vi 

till ••• , förresten etc, vokativer: du, hörrudu , Sven , tempo

ökning, volymökning, högre ton, harklingar och andra para

språkliga drag) är emellertid varken tillräckliga eller nöd

vändiga villkor för att det följ ande i nitiativet ska betrak

tas som icke-lokalt eller friskt . Inte heller diffe r entierar 

de mellan dessa initiativkategorie r. 

Om man emellertid kan konstatera att en replik ~ är 

lokalt anknuten och valet alltså står mellan icke-lokalt an

knuten och helt friskt initiativ , är ·det avgörande att icke

l okal anknytning kräver att det finns något specifikt , något 

explicit omnämnt, i den föregåe nde dialogen som replike n i 

fråga anknyter tillbaka till; repliken måste alltså haka på 

en bestämd punkt i dialogen, ta sin utgång spunkt i en speci

ell replik (eller i flera tidigare repliker) inom dialogen . 

Ofta markeras återanknytningen med en elle r flera Atergångs

indikatorer (se härom§ 8.7.2), men detta är som redan 
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nämnts inte ett absolut säkert kännetecken. I följande två 

utdrag ur Tellemars välkända radioprogram "Ring så spelar 

vi" markerar programledaren (T) tydligt återgång till ett 

tidigare ämne (U=qen som ringt upp). 

(122) 

</\T: 

(man har talat en stund om ishockey och speciellt om 
spelaren "Masen" Jansson) 

( . •. ) för att jag •.• enligt mitt förmenande var 
Masen Jansson en av de mest talangfulla spelare vi 
ha r haft i Sverige 

< U: Jaa, det var han 
<)> T: Utan tvekan. (2 s) (HÖJER RÖSTEN) Får jag fråga dej, 

vad vill du höra för platta 
< U: Arja 

<l\T: Arja (U: ja) Saijonmaa 
< U: "Jag vill tacka livet" 

<)·')T: Jag vill tacka livet. Ha . (SKRIVER) Saijonmaa. Kan 
du stava till Saijonmaa, förresten? 

( 14 turer om hur folk stavar sina namn har utelämnats) 
<I\. T: Nä, hon .•. hon stavar med y, Son •• y ... a. 

<. U: Ha 
<)··AT: Nä, det var •. det var ett sidospår. (U : Jaal. 

Hörrudu, vi talade om •.• vi nämnde Masen Jansson och 
ishockey, (U: ja) vi gjorde det , jag kan tala om för 
dej att nästa vecka så drar vi igång en riktigt stor 
turnering i Södertälje 

I (122) har T t.o.m . en del explicita verbala metamarkörer 

(det var ett sidospår, vi talade om .. ). I (123) låter han 

också återanknytningen ackompanjeras av vissa preludier (~, 

den här förstår du .. ) och för säkerhets skull tillägger han 

en tydligt bakåtsyftande explicit nominalfras (den här 

kyrkan): 

( 123) 
<A T: 

/ U: 
<l\/XT: 

'-..... U: 

<A T: 

< U: 

••AT: 
< U: 

Och-eh man brände några kyrkor men just den här, 
Sankta Maria, sparades 
Jaha, ja de hade ja ingen aning om ... 
så den 
(AVBRYTER) men ja bara tänkte att de va den här eh 
Visby, ja tänkte på tavlan egentligen , de finns ju 
en tavla va me . . . ---
(AVBRYTER) Jaa rå, Valdemar Atterdag brandskattar 
Visby 
Ja, just den kom för mej (T: Ja) å så tänkte ja de 
va ju inte ... men okej 
men ..• jo den här förstår du skonades den här kyrkan 
Jaha 



154 

Ett mycket tydligt fal l av anknytning har vi när någon 

börjar sin replik med att direkt citera nägot som tidigare 

sagts. Domaren använder denna teknik i (1 24) när han i 6° 

tar upp vad den tilltalade sagt i 2° ( en replik som tillhör 

dennes replikväxl ing med äklagaren, som dessutom avslutat 

delspel et i 5 • ) : 

( 124 ) 
) 1°. Ä: Varför ger du dej på här nu ä pl ocka ut dom här 

pengarna? 
<A. 2°. T: Nä, ja försökte , de va bara en grej som kom 
<> 3°. Ä: Ha (5 s ) Och dome ocksä borta? (FAAGETON) 
< 4° . T: Mm. 
<) 5°. Ä: Sen efter ett t ag , ha. Ja, ingen mer fräga 
·~ 6° . D: De va bara en grej som kom, innebär de att ni 

behövde pengar ä tyckte de va: 
</\ 7° . T:=Nä egentl igen i nte. Vi försökte, visst tänkte ja 

att de e nog spärrat va. 

För att a nta icke-lokal anknytning , d.v.s. i kodningen an

sätta prickar, mäste nan alltsä kunna peka på en (el ler 

flera) specifik(a) anknytningspunkt(er) i längre tillbaka 

liggande repliker. Det räcke r a l ltsä inte med att den nya 

r e pliken tillhör samna överordnade aktiv itet, sanrna mer 

e lle r fast etablerade scenario , som det föregäende . I (125), 

som härrör f rän dialogen mellan två TV-komnentatorer som 

direktrefererar ett skidlopp, mäste därför 3° ses som ett 

"friskt" initiativ , trots att på liknande sätt flera andra 

löpares passage förbi en viss punkt på banan tidigare kom

menterats (sekvensen i (125) inträffar när det för ögon

blicket räder en viss stiltje i händelseförloppet): 

(125))1° . A: Ska du berätta lite an banprofilen , Sture 
<A 2° . B: Ja , först e de dä uppför till fyra-komna-fem ä 

sen e de lite lite lätt här till sex 
kilometer •• . 

I\ 3•. A: Östlund kommer, ur säkta att ja avbryter dej , 
komner där på 38 ä 40 

Dialogen som äger rum i direktreferat (i radio eller TV) av 

löpande (SI C! ) händel se r har ofta en sönde r br uten ka raktär ; 

nya initiativ tas när nägot nytt händer. (Däremot kan man 

tänka sig att A e.ller B gör e n icke-lokal anknytning när väl 

Östlund passerat , t . ex . (125a) ••) A: Du höl l på att tala om 

banprofilen , Sture .) 
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När det gäller förhör och intervjuer, händer det ofta att 

utfrägaren tar upp nya saker , som bara pä ett allmänt sätt 

hör till samma huvudaktiv itet el ler överordnade ämne 

(diskursens "macro-structure" enl. van Dijk, 1 977) san det 

föregäende . It.ex . rättegängar kan juristerna ibland ooppa 

mellan olika punkter, som inte har nägon omedelbar inbördes 

anknytning även om de alla hör till samma "sak" (brottet och 

dess omständigheter) . Det blir dä fräga om friska initiativ 

sävida man inte enl. ovan anknyter till nägot specifikt i 

den tidigare diskursen (icke-lokal anknytning). I exemplet 

(91) ovan argumenterade vi däremot fö r lokal anknytning; där 

hade vi repliker (frägor) son i den l:_okala kontexten var 

logiskt och innehållsligt motiverade som en forlsättning 

efter r esp. föregäende fräga och dess svar. 

Vad beträffar en sarntalstyp som lektioner. san kanske inte 

har ett lika fast scenario som en rättegäng, fär vi friska 

initiativ när man övergär frAn en aktivitet till en annan 

(även om man på ett allmänt sätt anknyter till stoff eller 

insikter frän föregäende aktiviteter och lektionsmoment), 

icke-lokala anknytningar när man gär tillbaka och fortsätter 
en aktivitet frän vilken man utvikit eller avvikit: 

( 126) (Lektion i svenska son andraspräk; man behandlar 
idiom som innehåller kroppsdelsbeteckning ar) 

) 1 ° . L: Vad gör man när man står på god fot med nägon? < 2°. E: Nän man litar pä 
< A 3 •. L: Ja, det är nägon som man är eh god vän med ( E: 

Ja, som . . • ) man kan inte stå på god fot, 
ordagrant så som det stär här precis efter orden , 
men det alltsä ett uttryck som talar om att, när 
man säger så så betyder det att, att man är god 
vän med nägon 

< 4 °. E: ~
(3 sek) 

·-> 5°. L: Vi ska ta ett uttryck till idag, sen ska vi ta 
dom andra senare. vid ett annat tillfälle 

( 6 • . E: Hals, med andan i hal sen 

5° innebär en tydlig ätergäng till en aktivitet som man ska 

fortsätta med. I (127) däremot är det inte en viss aktivitet 

som äterupptas efter en utvikning , utan det är lektionen som 

helhet san fortskrider med en Ej[ aktivitet, vilket kodas som 

friskt in itiativ (det spelar förstäs ingen roll att det 

finns en anknytning till vad man gjorde igär - det är då 

inte alls fräga om samma samtal). 
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<I\ E: 

<)AL: 
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(samma lektion som (126), E talar fortfarande an att 
"ha andan i halsen " ) 

Jag har bara känt det en gäng , det var när jag 
sprang eh tvä ä en halv kilometer, det var vid 
mälet , jag visste inte hur , det gick sä fort sä jag 
inte kunde bransa in 
Mm. (SKJUTER FART) Ska vi ta ä fortsätta med den här 
berättelsen , Må.ns å Maria an vären, som vi började 
pä igär 

Responser med icke-lokal anknytning: omedelbar eller 

medelbar 

Antag att vi träffar pä en replik san uppenbart eller ät

minstone med stor sannolikhet ska tolkas som respons pä en 

tidigare replik i dialogen, men dess anknytning kan inte 

gälla en intilliggande replik. Anknytningen mäste dä vara 

icke-lokal . Repliken kan självfallet inte vara ett friskt 

initiati v, men vi har ändä tvä möjligheter. Repliken kan 

vara medelbart anknuten (kodning med horisontalprickar) 

eller anedelbart ( "klassiskt" ) anknuten, detta trots av

ständet till det initiativ anknytni ngen gäller . I det senare 

fallet blir kodningen <, <A eller<) • 

Att det uppstär fal l av det senare slaget kan ha tvä olika 

orsaker. För det första kan ett initiativ vara sä starkt att 

det "täl" en i nterfolierad sekvens av repliker och ändå vara 

öppet , dvs möjligt att anknyta till pä ett oproblematiskt 

och anarkerat sätt. Detta inträffar bl.a. i vissa relativt 

välstrukturerade situationer, där samtalet beledsagar eller 

interfol ierar lösandet av en uppgift , t.ex. utförandet av en 

övning med flera led eller exempel under en lektion eller i 

ett experiment . On en aktör , den överordnade (t.ex . läraren 

i lektionen), för fram ett initiativ av en viss karaktär 

(t.ex. ' läs det här stycket ' , ' gör övning A' osv) kan detta 

i nitiativ förbli stående (aktivt , g i ltigt , Öppet) under en 

mer eller mi ndre l äng period - den tid det tar att lösa upp

g i ften. Ofta händer det i sädana sarrrnanhang att samtalet om

kring den aktuella uppgiften interfolieras med replikskiften 

san utgör utvikningar eller inskott. 
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För det andra kan själva den interfolierade sekvensen från 

början vara (eller så smäningom visa sig bli) ett under

ordnat inskott efter vilket det på samma sätt visar sig 

möjligt att omarkerat anknyta till det överordnade, stående 

initiativet. Typexempel på detta är reparationsdelspel (jfr 

' side sequence' Jefferson, 1972, ' pushdown stack structure' 

hos Severinson Eklundh , 1976, 'digressive s ubgame' hos 

Severinson Eklundh , 1983; för ex se (21) och (22) ovan). 

För att betrakta en replik s001 k~assiskt anknuten till en 

replik som inte är den egna eller motpartens närmast före

gående vill vi emellertid sätta upp ett antal villkor: 

a) repliken måste innebära en tydlig anknytning till ett 

specificerat initiativ i den föregående dialogen . 

Det tydligaste exemplet på detta är när repliken närmast 

före inskottet är ett interaktivt initiativ från en part A 

och när B i återgångsrepliken svarar på detta (bidrar med 

andraledet i det öppna ' adjacency pair' vars förstaled är 

A:s initiativ) . Exempel (21) , (22) och (77) (vilket senare 

vi här återger på nytt): 

(77) (> 1 0. N: Kan jag som oanmäld få yttra mej? 
~ 2·. O: Va sa? 
<) 3•. N: Kan jag som oanmäld få yttra mej hä r ? 
- 4 0. 0 : Nej 

=/\ 5· . N: Jag e Ronny Perssons far ja 
~ 6 0 . 0: E de hans far 
< 7 0 . N: Ja 
< 8 0. 0 : Ja , lite senare då 

Hela denna sekvens är en inskjuten sekvens i rättegångs

förhöret. Samtidigt har den en ovanligt rik intern delspels

struktur. 4° är en respons från O på N:s liggande initiativ 

1° som förnyats genom 3° , men den godtas inte av N som i 5° 

bygger på sina tid igare repliker 1° och 3° . I 8° ger o en ny 

respons på 3° (indirekt 1°) (som nu godtas) . En möjlig 

analys av (77) är (128) : 
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(128) 1 0 . (> 
2·. ~ l 3". (•·· <) 
4". ' ' s·. =/\ ' iT' 
6". l ~ 1 ur J-1·. <. 
8". < 

I (77) = delspel i den större kontexten 
Il delspel inom I (uppdelat i tvA delar genom det 

misslyckade för söket att i 4° AtergA till I) 
III delspel inom II 

Ytterligare tvA villkor för omedelbar (klassisk) anknytn i ng 

av den icke-lokala typen är : 

b) anknytningen mAste vara omarkerad , d.v . s . inte föregAs 

av nAgon explicit Ate rgAngsindikator . Med explicita 

AtergAngsindikatorer avser vi dels vissa inlednings

markörer (jfr ovan§ 8. 8. 1 och§ 7.3. 1 ) , t . ex . ~ 

nyss nämnde , för resten , jag kom att tänka på , para

sprAkliga dag som harklingar , pauser etc (jfr ex. (44)) , 

och dels bruket av vissa g ramnatiska former och 

konstruktioner : spetsställd nominalfras, särskilt i 

bestämd eller demonstrativ form (den där bilen) , vidare 

en sAn där (här) N, det här med NP, vänsterdislokerad 

nominalfras , visst tempusbruk (den där bilen du hade om 

en bil som motpa rten fortfa rande har) etc. (Fler exempel 

i (1 23) ovan . ) Inga av dessa AtergAngsindikatore r är 

entydiga markörer , men förekomsten av en eller flera 

sAdana tyder ändå ofta på att det för samtalsdeltagarna 

inte är naturligt att göra en direkt anknytning till det 

längre tillbaka liggande init iativet , vilket kodningen 

bör respektera . 

c) den interfolie rade sekvensen ska vara avslutad eller ha 

ebbat ut , d.v.s . det får inte vara så att talaren genom 

anknytning till ett längre bort liggande initiativ 

ignorerar ett lokalt, starkt initiativ . 
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Om al inte är uppfyllt kan vi ha att göra med ett friskt 

eller ett icke-lokalt anknutet initiativ (se ovan§ 8. 7.1). 

Om al är uppfyllt men endera b) eller c) (eller båda) inte 

uppfylls har vi att göra med en medelbar icke- lokal respons 

- som naturligtvis kan vara expanderad eller minimal, i det 

senare fallet också adekvat eller inadekvat. Medelbar icke

lokal respons kodas med horisontalprickar (··), •• /\ eller 

• • <). Låt oss ta ett exempel från en brottmåls rättegång: 

( 129) > 1°. Å: Ja , om du kunde då berätta cm eh ... hur du och 
Andersson kom . . . kom att bilda det här handels
bolaget och berätta lite i stort om bolagets 
liv, så att säga 

<,'\2°. T: Ja . Jo det börjad ... jag hade en firma från 
början som hette Österby fastighetsrestaurering, 
innan den här (Å: Ja) den har jag fortfarande 

---} 3 •• D: 

< 4 •• T: 
<> 5•. D: 
- 6·. T: 

=> 7•. D: 

< s·. T: 
< 9•. D: 

<A 10°. T: 

·;> 11 •. Å: 

kvar 
Österby fastighets •.• (TYDLIG FRÅG~TON, LUCK
LÄMNING) 
restaurering 
Jaha. Vad var det för firma (ohb) då? 
Ja, det är i stort sett samma , ~låtslageri och •• • 

Jaha, var det 
handelsbolag eller var det . .. 
Nej, det var .•• enskild firma 
Enskild firma, ja. Mm. 
Och så träffa jag Benny och då prata vi cm att vi 
skulle börja ihop, för det var svårt och jobba 
själv då, med dom jobbena vi hade. Och då 
startade vi den här, firman • . • eller handels
bolaget. 
Din den här fastighetsrestaurering, var det också 
plåtarbeten eller . .• 

Här börjar den tilltalade, i 2° , berätta på åklagarens upp

maning . Berättelsen avbryts av att domaren vill reda ut 

några oklarheter. När detta är klart, återupptar T berät

telsen alldeles naturligt , utan några särskilda återgångs

indikatorer , alltså klassisk anknytning enl . vil lkoren a) , 

bl och c) ovan. Ä, däremot , tar till en typisk återgångs

indikator , när han i 11° anknyter bakåt till 2° , alltså 

icke-lokal anknytning. 

Låt oss nu ta en lite längre sekvens ur en lektion för att 

ytterligare visa hur kodningsprinciperna fungerar: 



( 130) 
> 1·. 

- 2 •• 
~3· . 

- 4". * 5". 
< 6". 

<) 7• . 

< s•. 
<.) 9". 
<.A10°. 

< 11 ° . 

< 12°. 
<>13°. 
< 14°. 
: /\ 15°. 
< 16°. 

<> 17° . 
< 18° . 

<A 19°. 

<.A.20°. 
< 21° . 

< 22°. 

L: 

E: 
L: 
E: 
L: 
E: 
L: 

E: 
L: 
E: 

L: 
(3 
E: 
L: 
E: 
L: 
E: 
L: 
E: 
L: 

E: 
L: 
(2 
E: 
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Ska vi se om du konmer ihåg hur man säger det . 
Har du tittat pä dom här bilderna så kanske du 
konmer ihåg hur man brukar säga 
- (6 s) 
Du har en hare , hur brukar man säga 
- (4 s) --

Du är~ som ett bi , den här då? å bi . • • 
(samtid igt ) Hungrig som en varg 
Ja där har vi ett uttryck å här har du ett annat 
uttryck 
Modig som ett lejon 
Bra . Hur är man när man är modig? 
så här •.• liksom om nån säjer du är ju feg å 
säjer nä ja är mod ig , så säjer han ska vi bråka 
om det då, om man vågar liksom sä är det modigt , 
det finns andra •• . saker man kan va modig för, 
liksom möta lej on , då är man modig om man vågar 
det 
Mm. 
s ) 
Stark som en björn 
Ä tuppen, vad brukar man säga då? 
Stolt som tuppen 
Ja , stolt som en tupp 
Ja 
Hur är man när man är stolt? 
Så där nöjd över någonting som man har gjort 
Ja, det kan man säga, man är eh lite hög fä rdig , 
s tolt 
(samtidigt) mallig 
Ja 
sl 
Hal s om en ål 

Någ ra kommentare r: 

9° är prosodis kt sammanhål l en och innehål l er i nte någon 

tydlig gränsmarkering som skulle motivera kodningen <) >. 
12 ° är klart anknuten till 1 • och innehål l e r ingen åter

gångsmarkör. Den korta interfolierade replikväxling som 

startats i 9° har avslutats . Repliken är därför en klassisk , 

minimal respons . 

13° sakna r också återgångsmarkör , och det finns ingen inter

folierad sekvens. Att ställa nästa fråga är helt enkelt L:s 

normala sätt att anknyta til l och acceptera E:s föregående 

respons , d.v .s . klassisk anknytning (jfr r esonemanget om 

(9 1 ) ovan) . 

I 15° korrigerar L formen pä E: s svar, vilket därefter 

accepteras av E. 
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I 20° för E in nägot pä eget initiativ, vilket motiverar 

kodningen expanderad respons. 

Vi ser nu att dialogen flyter smidigt f rän 6° och fr amåt, 

inga specie lla marke ringar av andra anknytningar än till 

motpartens närmast föregäende görs, inga andra kodningar än 

de tre klassiska behöver tas till (bortsett dä f rän den 

icke-fokala anknytningen , rättning av formen, i 15°). För 

att illustrera övriga kategorier som diskuterat s ovan inför 

vi hypotetiska resonemang. 

an Li 13° hade funnit s i g föranledd att använda en äter 

gängsmarkör , t.ex. Ha, dä fortsätter vi , tuppen, vad 

brukar vi säga där, hade detta fö ranlett kodningen ··> 
om E använt återgångsmarkör , t.ex. sä, näst a dä, hal som 

en Al, i nägon av sina repl iker hade kodningen bl ivit··< 

(sävida inte L i nadekvatförklarat den, ty då blir det -, 

se§ 7.5 och 8.9.2). 

Notera att kodningen med prickar betraktas san nägot 

starkare ätgärder än motsvarande klassiska repliktyper 

och belönas med högre poäng enl § 9. 2. Detta beror pä att 

talarna inte följer en given självklar struktur, utan 

vidtar särskilda åtgärder för att ge samtalet en vi ss 

struktur . 

om E i 18° inte svarat pä det lokala, starka initiativet 

i 17°, utan tag it nästa exempel som respons pä 1°, hade 

kodningen blivit ··<, enligt villkor c) ovan . 

Om E däremot först besvarar ett lokalt i nitiativ och 

sedan gär vidare, betraktas repliken som en expanderad, 

klassisk respons. Detta händer för övrigt ett stycke 

längre fram i den aktuella l ektionen (27° , 28°). 

( 131) 
<> 23°. L: ä det kan man säga an en människa till exempel 

när? 
~ 24°. E: du är ha, hal san en Al 
.-:/ 25°. L: mm, när passar det att säga så 
<./\26°. E: när han är liksom snabb, man kan inte fänga honom 
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<) 27° . L: ja , ocke, till exempel, det kan va någon som ••• 
inte vill prata om, om något å då försöker han å 
slingra sej, han försöker gå anvägar, å, å då kan 
han sä ••• kan man säga att den där •• • mannen han 
är hal som en ål, han vill inte prata an det som 
du vill prata om. Förstår du? 

<A 28°. E: Mm. Trogen som en hund 

Notera till sist att kodningen med •• förutsätter att en 

interfolierad sekvens föreligger. Om en part tagit ett långt 

verkande initiativ, tex anmodat motparten att utföra en 

viss uppgift, men inga avbrott eller utvikningar görs, 

betraktas anknytningarna som omedelbara. 

Vi kan sammanfatta en del av vad som i§ 8.7 sagts om an

sättningen av • • genom att säga att kraven på • • < på sätt 

oct: vis är större än på .. /\ och··> . När det gäller de 

senare (initiativen) letar man efter en specifik anknytning 

i den tidigare dialogen , och om man finner en sådan räcker 

det för att ansätta •• (annars blir det nonnalt friskt ini

tiativ). Vad beträffar (minimala) responser, måste man utgå 

från att anknytningen finns och dessutan kräva att ytter

ligare villkor är uppfyllda. 

8.8 Expanderade och miqimala responser 

I§ 3.11 formulerade vi en huvudprincip för gränsdragningen 

mellan expanderad och minimal respons : En respons är expan

derad, om man kan ta bort en del av den (en del som har ett 

substantiellt innehåll) och återstoden fortfarande bildar en 

adekvat respons på det givna initiativet. (Härvid får natur

ligtvis inte det borttagna vara en upprepning av det som 

står kvar. Även om det är möjligt att ta bort den ena peri

ferin i en anakolut som 2° i (132), så betyder inte detta 

att vi har att göra med en expanderad respons: 

( 132) 
<)1°. A: 
< 2°. B: 

Varför är du orolig för det? 
Ja, det har brunnit i exempelvis turbinen i 
Barsebäck hade ju en brand. 
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(135) (ur en rättegång; Ä = åklagaren, T = den tilltalade) 

) Ä: Ni tog bort däcket å monterade de på den 
egna bilen? 

< T: Ja. 
<> Ä: Å körde sen • •. 

< T: hem. 

Många ja/nej-frågor kommunicerar via sin form (eller genom 

kontexten) ett visst förväntat svar, d.v.s. antingen ja 

eller nej. I ytterligare en del fall är förväntningen inte 

så tydlig , men de möjliga svaren är ändå inte syrnnetriska. 

På frågan Var det kloc~an sju vi skulle vara hos 

Gustavssons? är en enkel bekräftelse <12.l ett minimalt och 

adekvat svar, och ett tillägg näste då normalt betraktas som 

en expansion. Frågan är emellertid vad som gäller, om mot

parten svarar ~ på frågan i stället . Det normala för en 

socialt kompetent person är ju utan tvivel att svara med 

åtminstone t.ex . Nej , halv åtta eller något liknande , 

d . v.s . man supplerar det korrekta alt ernativet i stället för 

det av frågaren föreslagna (och eventuellt förväntade). Ett 

sådant svar måste då ses som minimalt (och adekvat). Vad 

beträffar det lakoniska ~' gäller att det förvisso är 

minimalt , medan dess adekvans avgöres av hur motparten 

väljer att ta upp det . 

Om initiativet är mycket öppet (t.ex. typ Berätta vad som 

hände ~~teråt) , är det betydl igt svårare att generellt be

stämma vad som ska krävas av en expanderad respons. Ibland 

kan en sats (proposition) vara tillräcklig som minimal 

respons , men i andra fal l krävs uppenbar t mer. 

(136 )* 
( a)}Ä: 

<. T: 
(bl>Ä: 

<T: 

( 137) 

)P: 

<.AM: 
(< ~) 

Ber ätta vad som hände på kvällen 
Jag tog bilen och åkte vid 8-tiden 
(som ovan) 
Jag tog bilen och åkte vid 8- tiden, och sen var j ag 
ute och körde ända till jag kom hem kl. 12 . 

(Polisförhör: Polisen förhör en tonåring som miss
tänkt för stöld av Öl) 
Och hur gick . . varf • • berätta hur ni gjorde där inne 
ä så där 
Na , ja •• vi gick in och sen gick vi runt lite, sen 
tog Jocke en platta å gick ut å, ställde den där 
ute, utanför , där de e som en utomhus där inne, va 
ska man säja, där dom säljer blommor. 
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< > P: Jaha (paus) De va J ocke som tog den där plattan me 
öl va? 

Det är omöjligt att i generella t ermer ange när den som 

berättar överskrider gränsen fö r minimal respons och 

expanderar . En viss ledning kan man få av diskursens form; 

om T i (136b) gör en kort paus e fter det yttrande som här 

åte rgivits och sen återkorrrner med något , som prosodiskt 

presenteras som ett tillägg , kan diskursen som sådan antyda 

att han i ett andra steg bestärrrner s ig för att utöver det 

minimala expandera sin berättelse.-

Här följer nu några exempel med lite mer begränsande ini

tiativ , där vi bedömt responsen som expanderad ; man kan ta 

bort en del av den och ändå ha kvar en rest som måste anses 

vara (min imalt) adekvat som respons. 

(138) 

) L: 
<. E: 

</\ L: 

(Lärare L samtalar med invandrarelev om hans tid i 
hemland et) 
Hur mycket korrrner du ihåg då f rån den tiden 
Inte mycket 
Det gör man inte, man korrrner inte ihåg mycket när 
man är två år 

<I\. E: Nää , korrrner inte ihåg ens vad jag gjorde där (L:nää) 
' men mest lekte ju jag å min bror men han~ dum 

~ L: {rrm, Karim ja 
'E (forts) : ibland , min eh, nån som jag känner, jag vet 

inte vad hon är t ill mig , men han dr og alltid 
glasögonen ur henne 

(Här kan man se hela E:s andra replik som ett tillägg till 
den t idigare avgivna , mini mala responsen . Vad som skulle 
kunna ha blivit en expansion i den första repl iken är alltså 
nu en alldeles egen repl ik.) 

( 139) 
) L: 

<./\.. E: 

(samma aktö rer som i föregående exempel) 
Vad får ni gö •.. vad få r ni lära e r mer på det hä r 
lägret? 
Eh , vi får lära oss danser (L :mm) å så brukar vi ha 
feste r, å det är tio dar 

Följande två exempel på expans i on härrör frå n samma poli s
förhör som (137) : 

( 140) > P: Å sen eh vem var det som tog rutan av er då? 
<A M: Det var bäda två för papperskorgen var så djävla 

tung . (P: Jaha ) En sån där cementkl ump på den 
(P : Ja) 
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Men, men om inte Svempa hade sagt det där, skulle 
du ha betalat ölen då? 
Ja det tror jag , för jag börja i all ära . Jag 
hade korg med mej å allting • •• som jag skulle 
köpa i. 

Resonema nget så här långt har gällt gränsdragningen mellan 

minimala och expanderade responser pä olika typer av be

gärande ini tiativ . Förenklat uttryckt är alltså expandering 

i sådana fall lika med responser som går utöver vad som be

gärts. Qn ingen responsbegäran föreligger blir förhållandena 

g ivetvis annorlunda. Då är varje införande av nytt innehåll 

en expandering , eftersom det i nnebär att talaren tillför 

något till dialogen utan att det är begärt av motparten -

det sker s . a.s . pä talarens eget initiativ. Det kan därför 

ofta hända att språkligt se':t " samma" replik måste tolkas 

som mi nimal efter ett begärande initiativ men som expanderad 

i en annan dial ogkontext . För ett exempel se 20° i (130) , 

där el even "frivilligt" tillfogar något som inte begärts, 

vill~et då kodas <A. Efter en direkt fråga skulle en så 

kort replik sannolikt ses som minimal respons. (Självfallet 

måste det som införs vara något i det aktuella dialogskedet 

~för att vi ska koda r epl iken som expanderad , jfr § 8.3 

"Upprepningar". ) 

Sanmanfattningsvis har vi alltså kunnat konstatera att det i 

många fall , särskilt efter Öppna ini t i ativ , är svårt att 

bestämma en e ntydig gräns mellan minimal och expanderad 

respons . I sådana fall av osäkerhet behöver vi en .12!..iori

ter ingsregel : i fall av tveksamhet ska kodningen som expan

derad,(/\, föredras framför< (eller - ). Vi följer här den 

vanliga grundprincipen att< I\ är den omarkerade replik

typen . 

(För säkerhets skull •till vi till slut åter påpeka att det 

i nte finns någon nödvändig relation mellan talmängd och ex

pansion. Visserligen finns naturligtvis en tendens att ex

panderade responser är längre än minimala, men det finns 

inget nödvändigt· samband. Ett eller några enstaka ord kan 

mycket väl vara att bet rakta som en expans ion . Beträffande 
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initiativ finns inget .som helst samband mellan IR- kodning 

och talmängd; ett initiativ kan vara mycket kort eller 

mycket långt utan att det avspeglas i kodningen. Jfr 

§ 10 . 6. 5.) 

8.9 Begränsad återkoppling och besläktade fenomen. 

8 . 9. 1 Distinktionen minimal respons - icke-replik 

I § 4 var vi inne på problemet att mycket korta yttranden 

kan fungera antingen som replik (minimal respons; som <. 
eller - , ~) eller som uppbackning ( b). Framför allt gäller 

problemet~' nä, !!!.!!! och liknande enheter. Deras funktion i 

dialogen påverkas både av hur de själva uttalas och av vad 

som föregår och följer dem (och vad som förekommer samtidigt 

med dem). 

Vi ska nu föreslå några riktlinjer för kodningen av sådana 

enheter. Vi ska då utgå från att styrkan hos ett~, nä, ~ 

etc är beroende av graden av evokativitet hos (den andres) 

omedelbart föregående yttrande (jfr Stenström, 1984: 70, 

215, Severinson Eklundh , 1986). Följande regler gäller då 

för kodningen av ett givet minimalt yttrande Y: 

a) Y är en minimal respons, < , (eller eventuellt - , ~ ) 

om motpartens föregående yttrande innehåller ett inter

aktivt initiativ, dvs initiativdelen är). 

bl Y är en uppbackning, b, om motpartens föregående enhet 

också är en uppbackning, b. 

cl I övriga fall, dvs då motpartens föregående replik 

"slutar på " /\ eller < , kan Y vara antingen < eller b, 
beroende på sin styrka och det sätt varpå det tas upp. 
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Om motpartens föregå.ende yttrande "slutar r:å " ) har han 

aktivt lämnat över ordet (dvs explicit begärt respons), om 

det "slutar r:å" /\ eller < kan han sägas passivt överlämnat 

(avstått frän) ordet, och om det självt är en uppbackning, 

b, har han inte haft ordet. 

Med reglerna (a-c) reducerar vi problemen, men fortfarande 

gäller att prosodi och kontext måste bedänas i varje enskilt 

fall betr (c). Våra kodningsregler bygger p!l generali

seringen att en sekvens av _E (nä) , rrm (som inte innehå.ller 

eller avbryts av nägra initiativ) tenderar att successivt 

försvagas; ett respons-~ kan följas av e tt uppbacknings-~ 

men inte tvärtom. 

sekvenser av ~, mm etc förekommer fr a i utpräglat koopera

·tiva samtal; man bekrä~tar varandra genom s k affirmativ 

länkning. Här ett par exempel frän ett samtal mellan ett 

barn (B) och en vuxen (L=lärare) som gemensamt löser en upp

gift (ej vanlig lektion): 

( 142 )<)1 •. L: Va ... va är det för mat den här dan, va skulle 
du önska att det var 

< 2 •. B: Pyttipanna 
<'> 3°. L: Jaha, e de gott 

</\.- 4 °. B: Mm 
"""b5°. L: Mii 

"4" . B: Å så tycker ja om vahetere köttfärssås å ris ä 
sän biff också. 

I (142) börjar B med nå.got som skulle kunna betraktas som en 

minimal respons (vilken besvaras av L: s svaga 5 •, en upp

backning enl . regel (cl) men repliken byggs omedelbart ut 

till en expanderad respons. 

Som helhet avbryts inte 4° i (142) av L:s uppbackning , men 

vi har ändå. delat upp den r:å två. rader för att underlätta 

jämförelsen med (143) , där B:s 2° också följs av en uppback

ning frän L (3°) men där B efter en kort paus sedan kommer 

med ett nytt och självständig t initiativ som är en egen 

replik. 
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(143l<)1°. L: ltn ~ej, då. har vi två. bilder 
(FASTSLÅENDE TONFALL) 

< 2·. B: ltn 
b 3°. L: ltn > 4•. B: (kort paus) Ä så. skulle ja vil ja ta vaheter e i 

eh mm . .. musiken också. 
...::.s·. L: Ja', vi gå.r in i musiken 
<G•. B: ltn 

<> 7• . L: Ja vem e de som e där 

Det~ som inleder 7° i (143) liknar också. en uppbackning. 

Det finns alltså. en klar likhet mellan 4° i (142) och 7° i 

(143). Repl ikinledande~ · ~· (_ofta i rutinmässiga ja men , 

~ men) är oftast mycket svaga (närmast uppbackningslika) 
och så.dana inledningar till längre repliker bildar inte 

ensamma underlag för att anse att repliken anknyter bakå.t 

(jfr t.ex . (88) ovan). 

Ett konkret exempel i:å en dialogsituation där även korta 

yttranden som ~ i allmänhet är att betrakta san repliker är 

Blakars (1984) experimentsituation, där en person 

("föraren" ) har i uppgift att utifrån en karta beskriva en 

färdväg för en annan person ("mottagaren") som ska hitta 

motsvarande rutt i:å sin karta. (Försökspersonerna kan inte 

se varandra, och situationen kompliceras i en av försöks

betingelserna av att kartorna inte är identiska . ) Situa

tionen exemplifierar en ingalunda ovanlig typ av kommunika

tion, referentiellt orienterad instruktion; mottagaren ska 

med ledning av en annan persons verbala instruktioner 

identifiera vissa referenter och eventuellt göra nå.got med 

dessa (här: "följa med" längs en färdväg). ( 144) är ett 

utdrag ur en av Blakars dyader (F= föraren, M = mottagaren; 

översatt frå.n norskan) 

(144) <.> F: CX:h så. till höger igen där 
< M: Ja 

< '> F: CX:h så. andra till vänster 
< M: Ja 

<> F: Q::h så. första till höger 
< M: Ja 

< > F: En två. andra till vänster 
<. M: Ja 

</\ F: Det ligger en som gå.r t i ll höger anellan 
<. M: Ja det är riktigt 
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M uttalar sina ~:n tydligt och ofta efter en kort men märk

bar paus. Hans kolllllunikativa drag bestfu- av att icke-verbalt 

utföra identifikationen av referenten (vilket F dock inte 

kan avläsa i den aktuella experimentsituationen) och så 

bekräfta detta med ett ~· F fortsätter bara om M tydligt 

gett en sådan respons. M:s yttranden har därför större tyngd 

än icke-repliker. Ett annat problem är kodningen av F:s 

repliker. Vi väljer <) snarare än <A (eftersom responsen 

får sägas vara explicit begärd) och snarare än ~ (e~er

som F utgår från M: s ~ även om han innehå.llsligt anknyter 

till sin egen föregående replik). 

8.9.2 Minimala responser: Adekvata och inadekvata 

Tidigare(§ 3.6, 3. 10) har vi berört problemen med att sär

skilja inadekvata (d.v.s. icke accepterade) och adekvata 

responser . Sådana problem uppstår främst när motparten säger 

något som inte stämmer med vad initiativtagaren anser eller 

vill ha. Vi konstaterade tidigare att enbart det faktlI!l att 

motparten uttrycker en från initiativtagaren avvikande 

mening i den aktuella sakfrågan inte är ett tillräckligt 

s käl för att betrakta responsen som inadekvat. Avgörande 

blir i stället hur ini tiativtagaren faktiskt tar upp (eller 

underlåter att ta upp) den givna responsen (jfr också 

§ 7. 7). 

Grundregeln är att en (minimal) respons som be handlas (av 

initiativtagaren) som otillräcklig eller icke-existerande 

ska kodas som inadekvat. I samtal mellan likar uppstår detta 

mindre ofta , eftersom ar tigheten (bevarandet av varandras 

sociala ansikte/anseende) normalt gör att initiativtagaren 

tar upp och bemöte r en respons som vore den ett rimligt 

svar . Det tidigare givna exemplet (26) illustrerar emeller

tid fallet med blankt avvisande av respons: 

(26)*) A: Var är Granström? 
~ B: På hemlig ort 
~ A: Nä, skämt åsido, jag mäs te faktiskt få tag i 

honom. 



171 

I starkt asymmetriska situationer, där den dominerande 

parten ofta kan ta sig friheten att 'köra över' en respons 

från den underordnade, blir inadekvata responser särskilt 

frekventa. Typiska fall är förhör av olika slag, bl a i 

lärar-elev-interaktioner. Här är ett par exempel från en 

språkundervisningslektion med en invandrarelev (El: · 

(145)<>L: 
E: 

;9 L: 
X E: 
~ L: 

Då kan du väl säja alla verben , 
Idag bär , igår bärde, har bärt 
(EFTERTRYCKLIGT) Nej! ! 
Har. . . _,., 
Hur var det nu med bära, idag ... 

(146) >L: Vad betyder ' pulsar omkring '? 
E: Går omkring 

_,,, 
först idag ... 

~ L: Hur går man då . • . när man pulsar omkring? 
E: Tänker på något 

=?- L: Nä, kornner du ihåg hur det var i den här be
rättelsen, när var det dom pulsade omkring? 

Det karakteristiska för inadekvat respons är att initiativ

tagaren (ovan: läraren) inadekvatförklarar (med t . ex. ~) 

utan kommentar eller diskussion, alternativt helt ignorerar, 

det svar som motparten presterat. Detta implicerar att det 

ursprungliga initiativet, frågan, fortfarande står kvar och 

kräver respons. (Ibland görs detta explicit genom upprepad 

fråga, jfr t.ex. 9°, 11° i (88)). On däremot initiativ

tagaren, t . ex . läraren eller domaren, anser sig föranlåten 

att ta upp det givna svaret och diskutera det, alltså argu

mentera för att det är fel (eller att han själv avsett något 

annat med sin ursprungliga fråga), så har han visat att 

svaret inte nödvändigtvis är inadekvat (men att det inte 

stänuner med hans uppfattning om vad som är riktigt). Ett 

sådant svar ska då kodas (om det är en minimal respons) < 
( 147) 

<> 
< 

<> 

9 
< 

(Sanma lektion som 145 , 146; E ska leta upp verb i 
en text och ta tema på dem) 

L: ... i olika tidsformer du kan bÖja ett verb , kan 
du böja 'plakat' i olika tider? Försök! 

E: En plakat, flera plakat 
L: Nej, ja , så kan du böja också, men kan du böja 

det idag, igår och har-formen? 
E: Plakat ••. .?f 
L: Idag plakat, i går •.• 
( 3 sek) 
E: (SMÄSKRATTANDE) det går inte 



172 

Observera slutligen att den här förda diskussionen om 

adekvans enbart gäller minimala responser. En expanderad 

respons , som ju definitionsmässigt innehålle r ett initiativ, 

kan inte kodas enbart som - , < . ( § 7. 7) • Även i de fall då 

responsdelen av en expanderad replik inte tas upp som 

adekvat kodas den <A eller<). (Ett undantag kan vara de 

kapitulationer, då talaren ger upp sina (kanske utdragna) 

försök att lösa en förelagd uppgift och ber om hjälp , se 

§ 8.9.3.) Kodningen av expanderade repliker avspeglar att 

talare n genom expansionen inte lika passivt överlämnar sin 

respons för motparte ns godkännande som när han avger en 

minimal respons. 

8.9.3 Kapitulatioper 

Inte sällan inträffar det att en aktör, ofta en underordnad 

(t.ex. elev) som fått en uppgift att lösa, d.v.s. ett ini

tiati~ att respondera på, tvingas ge upp. så.dana kapitula

tion~r kan ta olika form. Det kan vara så att försöken att 

lösa uppgiften ebbar ut eller helt enkelt avbryts av mot

parten, eller så kan den responderande parten explicit ge 

upp och/eller be om hjälp. Låt oss se hur några vanliga 

varianter av kapitulationer ska kodas . 

I många undervisningssituationer ger elever upp genom att 

säga att de inte vet svaret. Detta kodas som inadekvat 

respons om motparten inte nöjer sig med detta utan ignorerar 

eller underkänner den givna responsen och framhärdar med 

samna fråga (i sarrma eller lätt förändrad form; följdfråga 

el. dyl.) : Exempel 4° i (148): 

( 148) 
') 1°. L: Vad brukar man ha om halsen ibland 

(2 s) 
< 2°. E: Halsduk 

<") 3 •. L: Halsduk (FASTSLÅENDE) men fÖr å se fina ut 
- 4°. E: Jag vet inte 
~ 5°. L: Jodå utav silver eller ••• jag har ju ofta en utav 

tenn ••• på mej fast jag har den inte idag, vad 
brukar jag ha här 
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< 6°. E: Kedja 
< 7°. L: En kedja ja 

(2° klassas som adekvat respons, därför att L i 3° godtar 

svaret men sen går vidare och markerar att hon egentligen 

söker ett annat svar.) 

I andra fall godtar läraren (åtminstone temporärt) att 

eleven inte vet och bygger vidare på detta. I så fall kan 

elevens kapitulation ses som en minimal adekvat respons, 

t.ex. 6° i (149): 

( 149) ··), .. L: Du, det står så här, den elakaste katten heter 
Måns, vad menar man med det 

20. E: Jag han är sån där att han kan lura 
:::? 3 0. L: Mm men om man är elak hurdan är man då 

40. E: Han är sån att han tycker inte om Pelle 
~ 5". L: Näe men, men om om någon är elak hurdan är den 
< 60. E: (paus) vet inte 
<) 7•. L: Det vet du inte, ska vi slå upp det får vi se 

(E:mrn) om vi kan hitta en förklaring på det 

då 

I äter andra fall gör eleven något eller några försök, ger 

så upp och vädjar om hjälp att lösa den förelagda uppgiften: 

Detta vill vi se om ett slags uppskjutande fråga: 

( 150) > 10. 
-7 20. 

L: Alltså vad var en damm 
E: (ohb) rinner det vatten, jag vet .•. inte, det är 

så himla svårt ä förklara 
=? 3°. L: Det är det ja, det är svårt, åsen är det svårt ä 

höra med , för nu skriker dom på arxlra sidan, hör 
du det , alltså vad var en damn, Yusuf 

-'> 4°. E: Det var ungefär som , när man har byggt , som älvar 
där, så här , tar eh jag vet inte vad jag ska säga 

etc. 

(Det parentetiska inskottet i 3° påverkar inte kodningen , 

jfr § 7.3.3). 

Ett likartat fall har vi i (151), där en logoped (L) sam

talar med en äldre patient (P): 



( 1 51 ) 
) L: 

~ P: 

<. '> L : 
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(Samtal mellan L=logoped och P=äldre patient) 
Kan du först berätta lite an dig själv, Anna? Vad 
har du sysslat med här i livet? 
Ja, jag föddes • •. Ja , nu k0011ler jag inte ihllg det 
inte. Nu är jag nervös 
Hur gammal är du? 

Här gör P ett tappert försök att besvara L:s fräga men mäste 

ge upp och vädjar an hjälp. Som helhet kommer repliken att 

bestä av en inadekvat respons följd av ett initiativ till 

reparation, vilket sammantaget är ekvivalent med en upp

skjutande fräga . 

8.9.4 Inadekvata_responser och aborterade yttranden 

Kat.:.-gorin "replikmissfall" (X) (eller replikförsök, 

aborterade yttranden) omfattar fr .a. sädana san avbryts 

innan de hunnit tillföra nägot som i;åverkar dialogens 

fortsatta förlopp (ansatser, § 8.10). Här uppkorrmer ett 

gränsdragningsproblem, återigen fr .a. gentemot kategorin 

"inadekvata responser"; en dominerande part kan ju behandla 

en (minimal) respons som an den vore icke- ex isterande, och 

den fär där igenom ingen inverkan pä dialogens fortsättning . 

San en grundprincip mäste då gälla att en replik av A som 

skulle kunna tolkas som en minimal adekvat respons men som 

ignoreras eller underkännes san sädan av motparten B, mäste 

betraktas som replik (d.v.s. - ), om inte starka indicier 

talar emot detta (t.ex. att B uppenbarligen inte hört 

repliken) . Vidare kan ett mycket tidigt avbrutet yttrande 

ibland tolkas som- eller-?. Även ett enstaka ord kan 

tillföra dialogen nägot, om kontexten tillräckligt starkt 

underlättar förståelsen. I följande rättegångsutd r ag 

fungerar T·s replik som en begäran om förtydligande : 

( 152) (F=försvar sadvokaten , T= den tilltalade) 
) F: Så e de de du ska göra i första hand eller ska 

du jobba i kommunen i första hand eller har 
du ... ? 

~ T: Efter~. (STIGANDE INTONATION) 
<) F: Ja, när· de här tar slut , har de klarnat för dej 

vilket va ... vilket alternativ du ska välja? 
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Trots det tidiga avbrottet tas T · s yttrande upp av F som en 

fråga. Yttrandet blir till en lucklämnande fråga 

(jfr§2.6). 

I (153) kommer T·s första yttrande att fungera som en be

gäran om ordet (eftersom F tar upp det p! det sättet ): 

( 153) (> T (AVBRYTER F): Ja men, jag .... 
< F: Okay . 

<A T: Vår första ... e h när jag drog upp de här me L N 
första gången, då säjer han r ent ut till mej . ... 

8.9.5 Icke-vokala akter och nollhandlin~ 

Det är uppenbart att en rent icke- vokal akt liksom frånvaron 

av en overt vokal (eller icke- vokal) akt, ibland måste 

räknas som ett drag i det kommunikativa spelet , san en (åt

minstone p! ljudbandet) icke iakttagbar respons resp som en 

noll-respons (§ 3. 7). Samtid igt är det klart att man måste 

ha klara kriterier för när man får anta att en sådan respons 

föreligger. Annars skulle ju nollresponser kunna ansättas 

var som helst mellan två repliker. Vi måste därför uppställa 

åtminstone följande kriterier (jfr § 4.4). 

a) En nollrespons (inom ramen för en talad dialog) får 

antas bara om den föregås av ett verbalt interaktivt 

initiativ (initiativ vars kodning "slutar på" ) ) . 

b) Nollresponsen (eller den icke- vokala responsen) bör 

dessutan följas av en replik (alltså ett verbalt 

yttrande) som är en tydlig reaktion, respons, p! den an

tagna nollresponsen. 

Observera att en noll-respons inte kan vara expanderad. De 

möjliga kodningarna är alltså <och-. 

I (154) hörs den tilltalade (T) an ett inbrott vars okände 

förövare av sp!ren att däna varit rökare, och åklagaren (Å) 

vill göra troligt att den tilltalade är skyldig : 
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( 154 ) > Ä: Har du nägra cigaretter på dej? 
<AT: Ja, nu röker jag Prince. 
< > Ä: Fär jag t itta på dom du 
< (T TAR FRAM ETl' CIGARETl'PAKET) 

<I'\ Ä: sä där ser en ask cigaretter ut, ja. 

I (154) anknyter den ena parten till en tydlig icke-vokal 

handling som motparten utfört. I andra fall kan det faktum 

att motparten inte gör nägonting alls vara det som utlöser 

en respons: 

( 155) 
) A: 

- B: 
~A: 
< B: 

(Grälsituation i hel11lliljö) 
E de nåt ja ska handla imorn? 
(~NG PAUS) 
Va? (IRRITERAT, MED HÖJD RÖST) 
Nä 

Ibland händer det att den ena parten, A, begär och fär en 

icke-verbal respons av B, varefter denne s.a.s. verbalt 

kolTITlenterar sin egen respons. Ibland får detta yttrande ock

så karaktären av en signal till A att talaren (B) klarat av 

(alternativt: inte klarat av) vad som begärts av honom. Ett 

tydligt exempel är mottagarens responser i Blakar-experi

mentet ((144) ovan). Ibland fär yttrandet snarast karaktär 

av 'self-talk', en kommentar till eller ett stöd ät den egna 

aktiviteten som i (156) från en språklektion: 

( 156 ) ) L: 
< E: 

<.)L: 
< E: 

Vad är det som är verb här dä? 
Bär 
Nja. Sätt streck under 
(GÖR SÄ OCH SÄGER SAMTIDIGT ELLER DIREKT DÄREFTER 
(LÅGT): ) Bär. 

I fall som (144), (156) etc (jfr även (39)) slär vi ihop den 

responderande partens icke-verbala respons och den därtill 

knutna verbala kolTITlentaren och betraktar dem som respons på 

motpartens initiativ. 

Rent self-talk som inte har nägon som helst kommunikativ 

funktion måste betraktas som X-repliker (def. T, § 7.2.2, 

8.10). 
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En "fälla f'ör kodGire" är att den verbala kommentaren til l en 

icke-verbal respons (san i (157)) ofta låter exakt likt ett 

avsl utningsdrag, sådant som i andra sammanhang ger kodningen 

högerparentes: 

(157) (lektion: svenska san andraspråk, skriftlig övn ing 
på att ändra meningar från indirekt till direkt 
anföring) 

- 1°. E: (SKRIVER) jag har ... jag har . . . bytt . •. geten ..• 
mot ..• en •. . häst, nej vad var det, får 

9 2 •. L: vad hette det nu 
< 3°. E: ett får 
<. 4 ° . L: mm 
<. 5 °. E: (SKRIVER) så 

Trots det sunmerande , avslutande tonfallet på 5° , kodas 

repliker som ren respons; dess funktion är att marker a att 

den icke- verbala responsen är utförd , inte att avsluta ett 

delspel på den nivå som berättigar till< ) . 

Vi har i det föregående inte övervägt möjligheten av icke

vokala, fria initiativ, d.v.s. en icke-vokal akt san det 

allra fö rsta draget i ett spel. sådana initiativ kan natur

ligtvis mycket väl föreko11TI1a: ett tydligt exempel vore att 

någon ger en tydlig kroppsspråklig signal, t.ex. ett s.k. 

emblem, vilket därefter startar ett utbyte med språkliga in

lägg. Med hänsyn till att vår analys i normalfallet appli

cer3s enbart på ljudbandinspelat material har vi av 

metodiska skäl avstått från möjligheten att koda sådana. 

Alla (dellspel börjar därför i kodningen med en talad 

replik. I ( 1 58), där två pojkar har förelagts uppgiften att 

diskutera vilka bilder som ska ingå i en tänkt bilderbok (se 

§ 10.5.9) , håller A på att samtidigt rita på tavlan, en 

aktivitet som är orelaterad till hans egen replik 1° men som 

är den direkta orsaken till B:s replik 2° (B ignorerar där

emot vad A säger) : 
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( 158) ( ... ) 
<A 1 ° • A: F.eeh. . Ja. . . nu vet jag, nu vet jag, ska göra så 

att jag tar en, du f!r inte säga sen men jag 
säger det , ska jag vahetere säga eh (RITAR PÄ 
TAVLAN) vahetere eh (4 s) å när när vi skulle gå 
på fest då, så skulle jag ta ett kort på mina 
kompisar alla när vi skulle skäla, skaåeul 

) 2°. B: Vad ska det bli? En kung? 
- 3°. A: (GER IFRÄN SIG E'IT YLANDE LJUD) 
~ 4 •. B: Ja vad ska det bli? 
- 5°. A: (TYST) 
= /\ 6°. B: Vad bra du tecknar. 

Här måste B få ett friskt initiativ t rots att det egentligen 

är A:s agerande SClll föranleder såväl detta B:s första inlägg 

(2°\ som B:s uppföljande drag (4° , 6°). 

8.9.6 Anknytning till icke-repliker och nollresponser 

Kan man anknyta till en icke-replik? Det primära svaret är 

obetingat nej, eftersom anknytningar definitionsmässigt sker 

till andra repliker. Man kan alltså inte anknyta till en 

uppbackning eller ett aborterat yttrande. I själva verket är 

det förhållandet att ingen anknytning sker ett av de olika 

kriterier som bidrar till klassifikationen som just icke

replik (X) (se§ 8.10). 

När det däremot gäller sådana yttranden sClll uppfattas (helt 

eller delvis) av motparten i dialogen men som inte kan 

dechiffreras av analysatorn san lyssnar på bandet , alltså 

yttrandet av kategorin ?, är förhållandet emel lertid delvis 

annorlunda. Sådana yttranden kan ha en klar i nverkan på den 

fortsatta dialogen, och i så fall måste man kunna koda an

knytningen hos följande replik(er), trots att man alltså 

inte kan uppfatta vad som sagts i ?-yttrandet. Följande 

exempel härrör från ett läkar-patient-samtal. 

(159) 
) P: Ska j ag ta av mej alltihopa eller? 
<L: Ja 

(paus) 
2 L: /ohb/ 

<.~P: Det gör inte så mycket för min del, jag överlever 
nog 
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Vad gäller nollresponser och icke-vokala akter inom 

språkspel, så på.verkar dessa givetvis kodningen av efter

följande repliker. Set.ex. (155) ovan . 

B.10 Icke erkända initiativ och andra misslyckade 

repliker 

Kodningen X används för sådana yttranden som av parterna 

aborteras eller på. annat sätt korrrner att hamna utanför dia

logen (sakna interaktiv funktion , ibland också vara direkt 

avsedda att stå vid sidan om /self-talk/) . Yttranden som får 

kodningen X (replikförsök , aborterade yttranden , self- talk) 

lämnas därhän vid beräkningen av de flesta av våra dialog

mått, t.ex . IR-index (se§ 9). 

Vi ska här diskutera några fall av yttranden som av endera 

eller båda parter behandlas som stående utanför dialogen. 

Ett primärt villkor för att något ska bli en X- replik av 

detta skäl är att yttrandet i fråga inte ger upphov till 

någon respons hos motparten (jfr § 7.3.2). I övrigt bidrar 

flera faktorer till att yttranden kan bli missfall: 

a) de framstår som innehållsligt otolkbara för både 

analysator och motpart , vilken därför inte kan eller 

vill anknyta till dem 

b) de avbryts innan talaren hunnit säga något tolkbart (de 

stannar vid ansatser) 

c) de behandlas av talaren som ovidkorrrnande (undertrycks, 

tas tillbaka) genom att han låter dem avbrytas eller 

eljest underlåter att fullborda dem eller genom att de 

uttalas med låg ton, sjunkande styrka, muttrande slut 

etc. Detta gäller även många fall då något koherent 

hunnit sägas men s.a.s. annulleras eller aborteras. Hit 

får också räknas en del solitära yttranden som talaren 

behandlar som 'self-talk', något som inte avses ingå i 

den gemensamna diskursen. 

d) motparten undertrycker dem genom samtidigt yttrande (och 

underlåter helt att anknyta till dem). 
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Lägg märke till att en del ansatser i må.ngt och mycket 

liknar minimala responser (kodas < eller - ; an detta, se 

§ 8.9.4) . I vissa fall kan liknande yttranden få status som 

fullvärdiga initiativ: 

(160) 

/\ T: 
< > F: 
<A T: 

(Ur en rättegå.ng: T=den tilltalade , 
F=försvarsadvokaten) 

Ja har inte sovit en hel natt sen den l 9 september • 
E de på . .• va e de som .•. 
Ja , ja e så manisk. Hypomani kallas de visst, ja vet 
inte va. 

F:s replik är här visserligen grarrmatiskt högst ofull

ständig, men i den givna kontexten framstår repliken som 

fullt ut tolkbar och T ger också. omedelbart en expanderad 

respons. (Se också ex. ( 152), ( 153) ovan). Vad gäller gräns

anrAdet mellan X och riktiga repliker i övrigt, notera också. 

att ett yttrande som delvis hunnit uttalas och visar sig 

omedelbart påverka den fortsatta dialogen, trots att det 

kanske s.a.s. tas t illbaka av talaren själv , måste kodas som 

replik. Vi har diskuterat så.dana exempel i§ 7.3.2. 

Låt oss så. ge nå.gra exempel på X-yttranden. Fallet (a) enl. 

ovan, helt eller nästan helt otolkbara yttranden, är mycket 

sällsynta (vi avser ju inte här yttranden san är ouppfatt

bara; sådana får beteckningen?). Vi väljer ett yttrande av 

en afasipatient (A) moo frekventa neologismer (L=logopeden) : 

(161) 

<> L: 
< A: 

=I\ L: 
X A: 

••/\L: 

(Man har talat an fördelen moo att bo i servicehus ) 

( ... ) 
Ja, tycker du i nte själv de? 
Jahaa, kanske de du. 
att f å. hjälp me matlagningen 
Ja, de är väl de . Ja, ja var ute på vele brå.11 å. men 
s kycker inte , de är jag inte, men ja må.ste bly del 
de, ja kan inte de då för ja me mitt å Albert han 
har också gud i kätte. Mn. (L: t-tn) 
Han har sagt de, Albert, att han tycker att de e en 
sån lättnad (P: Ja) just att bo i de här service
huset. 

En typ som däremot är mycket vanlig är ansatserna till 

replik ((b) ovan). I läkar-patient-samtalet i (162) stannar 

läkarens 3° vid en kort ansats mitt inne i patientens 2°. 



(162) 
<> 1 •• 

<I\ 2·. 

I X 3•. 
~ (2.) 
<)4 •. 
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L: men var det inflam1ation? 
P: Han sa, om han sa infektion eller inflammation 

det konrner jag inte ihå.g va men men att det ville 
inte sluta å. värka . Det värker så f~baskat här 

L: det var •.•. 
P: inne, precis inne i 
L: Det var alltså. nu i höstas 

När patienten slutat tala, gör Lett nytt försök och lyckas 

nu genomföra sin replik . Cl>servera att den är anknuten till 

P:s 2°, (liksom 3° sannolikt hade varit, an det utvecklats 

till nå.got). 

I rättegå.ngsexemplet (163) gör den tilltalade ett replik

försök i 2°, san överröstas av åklagaren. I 3° tar T sen upp 

det han tidigare försökt säga, nu som en respons p.\ hela 

åklagarens 1° : 

(163) 
<) 1°. Å: Nä nä men e de så att när du träffade Ulrike 

~ 
Stern p.\ stan, du å. den här kamraten (T: mm) har 
ni bå.da då. eh tagit fram dom här checkblanket-

rterna å. legitimationen 
>< 2°. T: Ja hon fick dom1 

(Å HÖJER RÖSTEN) 
(1°.Å:) å. så. sagt asså titta här, de här e likt dej, de 

här kan du använda? 
</\ 3 • . T: Ja så fick hon dan sen ja 
<) 4 •. Ä: så du har vart me som de står här .. eh .. att ni 

har lämnat ifr ån er checkhäftet (etc) 

En annan kategori av X-yttranden har vi, när talaren pratar 

för sig själv, högt eller halvhögt. Ett exempel (yttrande 

4°, jfr också början av 5°) frän ett Tellemar- program 

(T=programledaren, U=den san ringt upp): 

( 164) 
) 1°. T: 

- 2° . U: 
=1\3°. T: 

Ä ja frågar så här, va hette sagolandet ... där man 
kunde få allt livets goda utan att anstränga sej 
(paus) (VISKAR:) Ja .. 
De har berättats an de här i sagor vet du inte 
minst av bröderna Grimm ... som kallade de här 
landet nå.got speciellt ... sagoland alltsä (U: Ja) 
där stekta sparvar flög rakt in i mun p.\ en bara 
man gapa 

( 4 s) 
X4°. U: (VISKANDE, FÖR SIG SJÄLV) Då ska vi se 

(9 s) 
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<) 5•. U: (VI~DE) jaha , ja de här de •• (HÖJER RÖSTEN) de 
e g a sagor de här (FRÅGETON PÅ gamla ) 

6·. < T: De här e gamla sagor, verkligen 
(9 s ) 

I\ 1·. U: Ja tänkte min fru skulle komma å hjälpa mej 

Några exempel på hal vkvädna yttranden som startar mera 

kraftfullt men som tonas ner av talaren (enl. (cl ovan) 

eller/och överr östas av motparten (enl. (d)) har vi hämtat 

från ett samtal mellan två gymnasiste r som diskuterar 

t imfördelningen inom en ny gymnasielinje (Adelswärd , 1983 ): 

(165) 
•• /\V: 
<I\ W: 

( I\ V: 
< A W: 

~~~ 
( :f\V: 

(166) 
••A W: 

< /\V: 
<A W: 

j XV: 
~ W: 

<V: 

Data, då ska man ha miljö i såna fall 
Ja , okey då , det kan man ta med, vad som helst men 
ett ti l l valsämne i alla fall , sånt där som man hade 
i grundskolan, vi hade , fanns det foto och en massa 
grejer så där 
Ja, men det gav ju mycket då 
Mm, men liksom det kan ju ge mer , annars blir 
det så , annars får man ju inte 

~i har miljö nJ (GER UPP ) 
i hop t immarna liksom 
Vi har miljö eller data som tillval 

Naturkunskap , jag vill i nte ha naturkunskap alltså , 
det går jag aldrig med på (V: SKRATT) 25 timmar 
naturkunskap, helt omöjligt 
Biologi , det[ är mycket viktigt 

Ja biologi , det kan jag hålla med om, 
men det andra, det finns absolut 

[kemi • •• kemi är .•• 
ingen anledning. Vi var snälla ändå för vi tyckte 
att naturarna skulle få lite 
Lite ja. 

Det finns emellertid också en del mer eller mindre koherenta 

yttranden som uppfyller primärvil l koret ovan för kodningen X 

(de ger inte upphov till någon l okal respons f rån motpa r ten) 

men som inte stärrrner med någon av beskrivningarna ( a) - (d) 

ovan. Det gäller en inte obetydlig klass av yttr anden som är 

tydl igt uppfat tbara både för a nalysatorn och (med all sanno

likhet) för dialogens parter. En del av dessa yttranden upp

träder medan motparten är tyst. Inom denna grupp bör vi 

skilja mellan sådana som innehåller en responsdel , ( < , . . , 
••, = , - ) och sådana s om helt saknar bakåtanknytning. De 
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f örra kodas som vanligt, d.v.s.</\,<'>, .. /\ etc. Minimala 

responser blir i normal fallet adekvata ( <) . 

~ter står då ett litet fåtal (tydligt uppfattbara och av 

talaren icke undertryckta) fr ia initiativ som förekommer 

inuti en sekvens av yttranden men som alltså var ken ·anknyter 

bakåt eller själva ger upphov till fortsatt dialog. r:e har 

alltså inget samband med det föregående , behandlas av mot

par t e n som ovidkommande (ingen r espons!) och kommer därför 

att stå isoler ade i dialogen. De er känns, r atificeras, 

alltså inte som r i ktiga repliker i inte ra.ktionen. När vi 

betraktar dem som icke- repliker, d. v .s. X, innebär det ett 

avsteg från principen om initiativens oberoende status 

( § 7. 7 ) . Man kan tycka att kodningen är o rättv i~ mot 

talaren , åtminstone om denne avser yttrandena ifråga som 

äkta initi ativ till dialog . Men å and ra sidan t er s ig inte 

sällan dessa orati ficer ade initiativ som malplacerade, och 

de behandl as j u av motparten som sådana . När talaren söker 

få in dem i dialogen och misslyckas med detta , framstår han 

ofta som socialt inkompetent . Talaren har emellertid 

möjlighet att uppr epa eller själ v anknyta till s i n replik, 

om han inte fä.r respons och då kodas denna anknytande replik 

enligt reglerna för egenanknytning ( = /\, => ,<'= /\ ,(=)) . 

I följande två exempel f r ån ett samtal mel lan en assyr isk 

12-åring (A) och en jämnårig svensk kamrat (S) (jfr 

Gustavsson, u .u.) kommer A med olika "omotiverade" initia

tiv. I ena fallet får han ingen respons (kodni ng X), i det 

andra leder det t ill en kort interaktion (kodning:/\) 

( 167) 
< S: 

(4 
X A: 

:f\ S: 
< A: 

<AS : 

( 168) 
<> S: 

Ja fem , då ska vi t a . .. något 
s ) 

Eh vill du se hur vi hoppar när när man 
(AVBRYTER ENI'USIASTISKT:) sommarland 
Ja 
Nä, j ust det , det är i Skara 

hoppar på •. • 

Nej sudda bort det å så skriver vi först u . . utanför 
här 

(4 s, A SUDDAR) 



/\ A: 
:) S: 

<f\ M: 
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Lisa är mallig 
(SKRATTAR) Nu slutar vi, vi spelar in 
(SAMTIDIGI') Ja äkej. utanför kyrkan 

(UPPMANING ÄT A ATT SKRIVA) 

(S' andra replik i (167) ges=/\ snarare än(=A, eftersom 

den senare kodningen reserveras för ignorerande av 

expanderade och i dialogen integrerade repliker.) 

Det är uppenbart att det är mycket få fria initiativ som 

förblir helt isolerade i dialogen (lämnas utan nägot som 

helst erkännande). I de allra flesta fall då en samtalsdel

tagare plötsligt säger något till synes omotiverat, irrele

vant och till kontexten orelaterat, tas det ändå upp av mot

parten, som antingen försöker tolka det som an det passade 

in i samnanhanget eller (vilket är vanligare) inleder ett 

reparationsdelspel (~ som t.ex . Vad sa du? eller :) som 

t.ex. Varför tar upp det nu?) (Vuchinich, 1977 , har i en 

experimentell situation studerat folks metoder att bemöta 

fria, omotiverade initiativ). 

8.11 Otydligt kommunicerad anknytning 

Vi har tidigare diskuterat åtskilliga gränsdragningar, 

bl .a. mellan fritt och icke-lokalt anknutet initiativ 

(§ 8 . 7 . 1) och mellan fritt initiativ och misslyckat replik

försök(§ 8. 10). Ytterligare ett problem, med anknytning 

till häda dessa nyssnämnda, gäller gråzonen mellan fria ini

tiativ () , /\) och lokalt anknutna, expanderade responser 

(< ),</\l (jämte eventuellt de icke-fokalt anknutna 

responserna). När , inom ramen för en dialog , den ena parten 

sagt något , speciellt om han därigenom tagit ett initiativ, 

och den andra låter detta följas av ett inlägg, som språk

ligt sett inte alls anknyter till det föregående ( jfr 

§ 3.6), så är det iblaoo oklart om man ska se inlägget som 

en respons p! den föregående r epliken . Man kan säga att 

anknytningen , om den finns eller är avsedd , är helt implicit 

eller, om man sä vill, otydligt kommunicerad . Ska ett sädant 
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inlägg klassificeras som respons, som relevant i den lokala 

kontexten? 

Sperber & Wilson· (1986) diskuterar flera (på.hittade) exempel 

på sådana otydligt kommunicerade relevansrelationer, och vi 

lånar några av dem och friserar dem lätt. Låt oss anta att 

(169) och (170) är utdrag ur makarna Peters och Marias sam

tal (på morgonen resp. pä kvällen) . 

(169 )* 
1 •. P: Vad ska du göra idag? 
2 0. M: Jag har en sån hemsk huvudvärk. 

(170)* 
1 0. M: Ikväll skulle jag vilja äta osso-bucco 
2•. P: Fy vad jag är trött idag . 

Ska 2° tolkas som en omedelbar och relevant respons på 1° i 

dessa båda exempel, eller är de snarare att karaktärisera 

som fria initiativ ( /\ eller, om de ignoreras fortsättnings

vis (enl. § 8.10 )X)? Ja , i konsekvens med våra andra re

sonemang måste vi säga att de ska kodas "klassiskt" (<I\) , 

om initiativtagaren, den som svarar för repliken 1°, i nästa 

bidrag 3° manifesterar en tolkning som innebär att han eller 

hon tar 2° som respons på 1°, alltså typ (169a ) och ( 170a): 

( 169a) 
> 1°. som i (169) ovan 

<A2°. " 
<) 3 °. P: Så du tänker ligga kvar 

(170a) 
/\ 1 ° . som i ( 170) ovan 

<A2°. " 

sängen. 

</\3° . M: OK, då lagar jag middan ikväll. 

Det finns i allmänhet en stark drift hos samtalsdeltagare 

att tolka motpartens bidrag som relevanta , d . v. s. som rela

terade till det föregående, och det är ju just det de gör 

här . Om en part trots allt inte kan förstå motpartens inlägg 

som re levant , tenderar han att istället fråga hur det ska 

förstås . Vi får då en annan kodning. 
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(169b) (och ( 170b)) 
) , /\ 1°. som i (169) resp. (170) ovan 
</'\ 2·. " 
:) 3° . Ja , hur så? (el. Var för säjer du det nu?) 

Men hur blir det då , om den ena parten tolkar ett inlägg 

(2°) som en relevant respons på det egna tidigare initia

tivet (1°) och visar detta i sitt bemötande (3°) (alltså som 

i (169a) och (170a)) , och den andra parten därefter (i 4°) 

desavuerar denna tolkning och förnekar att 2° hade något med 

1° att göra? Ska hans 3° då kategoriseras som ett fritt 

initiativ? Nej , vi menar att den andres tolkning ändå måste 

få fälla utslaget: 

( 170c) * 
I\ 1° . M: I kväll skulle jag vilja äta osso-bucco. 

<A 2 •. P: Fy vad jag är trött idag 
<l\3°. M: OK, då lagar jag middan ikväll. 
:/\ 4 •. P: Nä, jag menade inte alls så 

Vi vill försvara denna kodning så här: M har tagit initia

tivet genom den första repliken, och P befinner sig i ett 

beroendeförhållande till den när han ska göra sitt inlägg i 

nästa replik . om han då väljer en otydlig form , som dock kan 

ses som en respons på M:s tidigare initiativ och M faktiskt 

behandl qr den så, så får P finna sig i detta. I stället 

tvingas han då till en oblik, metakonununikativ konunentar i 
4•. 

Om exemplen ovan trots allt låter sig lösas på ett tämligen 

rättframt sätt , så accentueras problemen om den otydligt 

anknutna repliken är ett initiativ som följer på en r en 

respons från motpa rten . Vi lånar en vits som stått att läsa 

i Expressen: 

( 171 ) * 
) 1°. Kaptenen: Och hur lång är ni, 91 :an? 
< 2°. Den menige: En och åttisju . 

3° . K: Och vad är ni i det civila? 
4° . M: Lika lång , kapten. 
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Här bör 4° få ~ , om den underkänns som respons av kaptenen 

i hans nästa replik , men <, om kaptenen tar upp svaret och 

argumenterar kring den (jfr § 8. 9. 2) . (I förbigående notera r 

vi att komiken i en vits ofta bygger på att dialogen avbryts 

innan någon av (de fiktiva) aktörerna "förstört" den genom 

att kollVTla med en reaktion). Men problemet i (171) är . kod

ningen av 3 • : Ska det vara ) (K:s tolkning) eller <> (M: s 

tolkning)? Enligt maximen om initiativs självständighet (och 

en eventuell tilläggsprincip att kodningen av ett initiativ 

inte kan påverkas av en ren (osjälvständig) följande 

respons) skul l e det bli ) , d . v . s . K:s version , såvida inte 

K i s• godtar M:s respons och därmed agerar som om han själv 

hela tiden avsett 3° som lokalt anknuten. 

Exemplen på otydligt kommunicerade re levansrelationer tycks 

ofta involvera repliker, som parte rna inbördes tolkar på 

olika sätt . Det måste dock påpeka s i sammanhanget att inter

aktionella flertydigheter av de e xemplifierade typer na är 

ovanliga i de flesta autentiska dialogmaterial , varför 

problemen kvantitativt sett trots allt är ganska margi

nella . Diskussionen i filosofiskt anlagda arbeten som 

Sperber & Wi lson ' s (1986) om relevans gäller ju ofta mera 

tankefoster än empiriskt belagda exempel. 

8 .1 2 Några möjliga modifikat i oner av kodningsschemat 

En g r undtanke i uta rbetandet av det ovan beskrivna kodnings

schemat har varit att det ska vara flexibelt . Det är otänk

bart att uppfinna ett system som passar alla typer av di a

loger el ler är oberoende av syftet med analysen. I vissa 

fall korrmer antagligen vårt kodningsschema att framstå som 

a llt för differentierat. I andra fa l l kollVTler det att visa sig 

för g r ovt . Det bör då vara möjligt att för olika ändamål slå 

ihop eller dela upp olika kategorier i systemet . 
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8.12.1 Komplettering av systemet? 

Kategorischemat bör vid behov också kunna modifieras på 

flera punkter. Man kan exempelvis vilja indela responser och 

expansioner- (inom fr a kategorin <A) i understödjande och 

utmanande (supports vs challenges) för att få en uppfattning 

om dialogens kooperativa eller kompetitiva karaktär (jfr 

§ 6.3). En annan distinktion, också den inom kategorin</\, 

är förstås den mellan innehållsliga initiativ av fastslående 

karaktär (hävdande) (Det är så) och underställande initiativ 

som väd jar till motparten att ta kommandot (Det är väl så, 

tycker- du inte det?). 

En annan möjlig och även önskvärd utveckling av analys

modellen vore att söka anpassa den till att klara också sam

tal med mer än två deltagare. En viktig skillnad mellan 

dyader och flerpartssamtal är då att i det dyadiska samtalet 

omedelbar anknytning kan ske endast till (motpartens eller 

egen) närmast föregående r-eplik medan i gr-uppsamtalet en 

replik kan vara öppen för- omedelbar anknytning fler-a 

repliker framåt . Analysen av fler-partssamtal måste därför

indexera till vilken replik anknytningen görs (och här-igenom 

möjliggöra tex analys av vem som anknyter till vem). I ett 

gruppsamtal kan akten att svara på någon annans fråga 

varier-a i initiativkraft beroende på an man svarar på en 

fråga so~ någon annan adresserat till en själv, en fråga som 

den andre kastat ut utan någon specifik adressat , r-esp. en 

fråga som direkt adresser-ats till en tredje person (man 

"stjäl" då dennes tur) etc . (Allwr-ight 1980: 168). 

8.12.2 Reduktion av systemet 

Somliga av kategoridistinktionerna i vårt system är betyd

ligt ovanligare och dessutom kanske svårare att identifiera 

i praktisk kodning än de mest centrala skillnaderna. Det är 

därför möjligt att erfarenheten kommer att utvisa att några 

kategorier- bör utmönstras, åtminstone vid tillämpningen på 
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vissa typer av data. så t .ex. kanske kodningen av smä barns 

dialog kan kräva ett enklare och delvis annorlunda system. 

För de data som vi hitt i lls arbetat med har emellertid kate

gorierna visat sig bäde nyttiga och teoretiskt väl under

byggda. Viktiga distinktioner som kan kodas reliabelt bör 

också användas. Se vidare§ 9.8. 

8.13 Om l judband och transkription. 

I det praktiska kodningsarbetet är man beroende av att ha en 

transkription av den bandade dialogen. Kraven på transkrip

tionen kan diskuteras . I praxis har vi nöjt oss med en 

transkription som ordagrant återger allt vad som verbalt 

säges (och kan identifieras på bandet). Dessutom kan pauser , 

överlappande tal, avbrott och avbrytanden , och iöronen

fal lande prosodiska och paraspråkliga drag markeras, men 

detta har vi i bastranskriptionen gjort ofullständigt och 

osystematiskt. Det är nämligen mycket viktigt att kodaren 

arbetar samtidigt med bäde transkription och band. Trans

kriptionen fär inte betraktas som data; den är endast en 

plats där man noterar en del av de iakttagelser man gjort på 

bandet (och dessa förblir alltid en delmängd av vad som 

teoretiskt skulle kunna upptäckas där). 

I praktiken ha r man naturligtvis gjort transkriptionen, 

innan man tar itu med kodningen. Men detta förfaringssätt 

inrynmer också faror för analysen. När man väl en gäng gjort 

en transkription, och därvid bl.a. replikindelat materialet , 

gjort vissa prosodiska noteringar (t.ex. satt ut en del 

frågetecken), fixeras lätt uppfattningen av dialogen vid 

denna analys, som erfarenhets~ässigt ofta visar sig vara 

delvis tillfällig. Det är därför viktigt att ständigt vara 

öppen för omprövningar, när man gång på gång lyssnar på 

bandet, och transkriptionen kan behöva revideras i samband 

med att man tar ställning i kodningsfrågor. (Generellt och 

teoretiskt om faror i att transformera talflödet till en 

skriven text , se Linell , 1986 . ) 
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8 . 14 Kompletterande specialregl e r 

Kommunikationen mellan människor varierar. Olikheterna 

mellan olika sociala situationer, deras skilda syften och 

premisser, gör att det blir svärt att jämföra enskilda in

slag i dialoger över gränserna. Situationerna är till viss 

del (som det heter pä teknisk jargong) inkommensurabla. Den 

san vill utveckla en interaktionsanalys med en nägorlunda 

generell användbarhet hamnar därför i ett dilemma . Å ena 

sidan mäste kodningssysternets definitioner göras tillräck

ligt precisa , vilket leder till att man strävar efter att 

ställa upp formella kriterier för kodningen. Ä andra sidan 

vet vi att samma former tolkas olika i olika situationer . 

Privatsamtal , dornstolsförhör, spräkundervisning, läkar

konsultationer etc , autentiska re sp exper imentellt arrang

er ade situationer osv är olika i betydelsefulla avseenden. 

Man kan därför i tillämpningen av ett kodningssystern inte 

undvika att ta hänsyn till de globala syften san utmärker 

den speciella typen av kornrnunikationssi tuation. 

Den som tar itu med att koda data frän en ny typ av social 

situation kan konfronteras med nya, eller pä nägot sätt 

speciella , dialogfenomen (re pliker, sekvenser etc) . On dessa 

fenomen är frekventa måste man finna ett systematiskt sätt 

att hantera dem. Konkret betyder detta att den som vill 

använda värt systern (elle r vilket som helst generellt system 

för dialoganalys) kan bli tvungen att komplettera de 

generella kodningsprincipe rna (kap. 7, 8 e nl. ovan) med 

specialregler för tillämpningen pä det specifika mater ial 

han/hon har att arbeta med. (så har vi exempel vis fastställt 

vissa sädana reg ler för vär analys av spräklektioner . Bl.a. 

ställer läsning ur läroböcker och hantering av arbetsupp

gifterna där i till vissa probl~rn mäste lösas enl . be

stämda principer . Se härom Gustavs~\"' u.u.) Specialreglerna 

och övervägandena bakom dem mäste g~~etvis r edovisas när 

resultaten av den enskilda undersöknipgen presenteras . De 

r ent kvantitativa jäm:örelserna me11aA situationerna (som 

exempelvis i§ 10) döljer dessa bakomliggande anpassningar . 

Me n man kan inte samtidigt uppnä maximal generaliserbarhet i 

tillämpningarna och hög grad av ätergivning av de specifika 

fal lens egenart . 
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9 NÅGRA TILIÄMPADE MÄTT PÅ INITIATIV-RESPONS-STRUKTUR 

9 . 1 Att beskr iva dialogen eller dess aktöre r 

Varje dialog är en helhet som inte utan vidare kan delas i 

två (eller fler a) komponenter; parterna svarar i nte helt och 

hållet själva för sina respektive bidrag utan är i högsta 

grad inbördes beroende av varandra i sina göranden och 

låtanden . Dialogen är en kollektiv pr odukt snarare än summan 

av de enskilda kommunikativa handlingarna . Aktörernas åt

gärder reflekteras i varandra och vävs samman ; initiativ p!
verkar respons , expanderingar ger upphov till nya r esponse r 

och initiativ etc . Många av våra beskrivningar kommer därför 

att. gälla hela dial oger eller avsnitt av sådana; det blir 

fråga om olika mått p! vad dyad er förmå r åstadkomma : samtal 

som är koherenta eller inkoherenta, sammanv ävda eller 

sönderbrutna , välfungerande eller dysfunktionella . 

Många dialoger utmärks emellertid av en kraft i g asymmetri; 

det är stora skillnader mellan parterna beträffande uppdel 

ningen av interaktionsutrymmet och inflytandet över interak

tionen. Ofta dominerar den ena parten kraftigt över den 

) 

and ra, han styr och kontrol l erar samtalet och den andre får 

finna sig i att bli styrd och kontrollerad . Det blir därför 

också intressant att närmare analysera vilka bidrag de ind i - ;1 
viduella aktörerna gör till dialogen. Men vi vidhåller att 

v i då mäste förstå individernas insatser som integrerande 
/ 

delar i ett socialt samspel snarare än som individualpsyko- I 
log i ska fenomen. 

9.2 IR- profil och interaktionspoäng 

On man kodar en dialog enligt vårt kategorischema kan man 

räkna fram kvantitativa mått p! olika egenskaper hos 

dialogen. Lite längre fram i detta kapitel ska vi beskriva 

ett antal sådana mått. Som vi redan understrukit mäste varje 

dylikt mått bli globalt till sin natur och därför ganska 

grovt . Cen enskilda dialogens detaljstruktur , dess mång-



192 

tydighet och individualitet , kan bara komma fram i en 

kompletterande diskursiv komnentar. 

När de olika parternas repliker kategoriserats och de olika 

kategoriernas frekvenser räknats fram, har vi fått en grov 

bild av initiativ-respons-strukturen i dialogen. De olika 

kategorierna kan ordnas på en skala från rena initiativ till 

rena responser. Hur parternas repliker fördelar sig på denna 

skala ska vi kalla dialogens initiativ-respons-profil eller 

- mera koncist - dess IR-profil. 

Låt oss först exemplifiera med IR-profilen för en rättegång 

(del av förhöret med den tilltalade). D:>marens, åklagarens 

och försvararens repliker har här slagits samnan (J = 
j~rist) (N står for det totala antalet replikenheter för 

resp. part i den undersökta sekvensen): 

) :) <> => <) </\ -} < N ? 

J: 11 35 4 5 2 59 1 

T: 7 45 3 56 

(Övr iga kategorier i systemet var ej representerade i denna 

rättegång. I redovisningen av samtliga IR-profiler i kap. 

9-10 har vi uteslutit uppbackningar. Enheter av kategorierna 

X och ? finns däremot med. Komplexa repliker av strukturen 

<)I , där I är ett initiativ av något slag , har delats upp i 

<) och den kategori av I det gäller . ) 

San i alla rättegångar visar siffrorna på en ojämn fördel

ning av initiativ och responser; J styr samtalet i mycket 

högre grad än T. (I just denna rättegång, R 31, är skil l

naden i dominans ovanligt kraftig, jfr § 10.5.) Som jäm

förelse ger vi här siffrorna för ett utpräglat jämlikt sanr 

tal , ett informellt samtal i hemmiljö mellan två kollegor 

(Språkdatas material, Sd 514): 

) /\ ••) <"=) ••/\ (:/\ () 9 <) <A -=/\ -7 <. 
A: 5 3 3 7 22 2 7 

B: 2 2 4 1 26 3 B 

N X ? 

53 3 

50 2 
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Om man granskar parternas IR-profiler i en dialog bör man få 

en ganska detaljerad kunskap an vilka medel parterna använt 

sig av för att styra och bli styrda i dialogen. On man där

emot vill ha ett enda samnanfattande mått på vardera partens 

aktivitet måste man gå vidare och tilldela de olika analys

kategorierna, replikenheterna, olika interaktionspoäng . Det 

visar sig nu vara möjligt och naturligt att ordna replik

kategorierna på en skala , så att kraftigt styrande repliker 

får höga värden och kraftigt styrda repliker låga värden. 

Vid poängsättningen av olika repliktyper sätter v i värdet p§. 

den mest initiativdominerade typen (fritt , begärande initia

tiv) till 6, och den svagaste responsen (minimal inadekvat 

respons) får värdet 1. De övriga kategorierna värderas på 

följande sätt: 

> 6 

/\ • => ;) (:) 5 

"" : I\ <"=/\ <> => 4 

··< <) </\ =/\ (> 3 

< ~ 2 

Kategorierna X, ? och b, s<Xll ju alla saknar replikstatus , 

poängsättes inte och tas inte med vid beräkningen av de 

nedan beskrivna dialogmåtten. 

Systemet innebär att poängen för en given replik i en given 

dialog enbart är knuten till den kategori repliken till

delas. I övrigt är poängvärdet oberoende av vilket seman

tiskt innehåll repliken har eller vilken typ av dialog det 

rör sig om ( j fr dock § 8. 14). Bortsett från de faktorer san 

påverkar själva kategoriseringen (enl. § 8) bygger alltså 

kategoriseringen och poängvärderingen av replikerna på en 

abstraktionsprocess, som bl.a . eliminerar många skillnader i 

innebörd och funktion mellan specifika repliker. Vi är ute 

efter att renodla vissa egenskaper i dialogerna (se v idare 

§ 11). 
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Notera också att analysenheten vid poängsättningen och vid 

den därpä baserade beräkningen av IR-index noga taget inte 

är repliken utan (vad vi skulle kunna kalla) replikenheten. 

Det finns emellertid bara en enda skillnad mellan replik och 

replikenhet: turer som består av <)I, där I är vilketsom

helst initiativ (eller••< ), är en replik men två replik

enheter, d.v.s.<) och I (se§ 7.3 . 1). För varje sådan 

komplex typ kan vi, an vi så önskar, förstås beräkna ett 

poängvärde; en replik med kodningen är exempelvis värd 

detsamma san två repliker an sanmanlagt nio (tre plus sex) 

poäng . 

Ko nstruerandet av poängskalan för replikkategorier bygger 

givet vis pä ett visst mått av godtycklighet. Grundprincipen 

har emellertid varit att utgå från de klassiska, de såväl 

bakåtanknytande san framåtpekande, repliktyperna<> och <1' 
och placera dessa mitt pli. skalan , pli. värdena 4 resp . 3. 

övriga kategorier fördelas pli. skalan så att ökande inslag av 

initiativegenskaper leder till högre poäng och ökande inslag 

av responsegenskaper till successivt lägre poäng. Vi har 

v idare tillämpat roljande principer: 

al fria initiativ hamnar överst pli. skalan och rena r esponser 

(som saknar initiativdel) längst ner, 

bl begärande (starka) initiativ är värda en poäng mer än 

motsvarande svaga (hävdande och underställande) initiativ, 

c) expanderade responser är värda en poäng mer än mot

svarande minimala (adekvata) responser, 

d) repliker san innehåll er något av särdragen=, : eller •• 

är värda en poäng mer än motsvarande r epliktyp med klassisk 

anknytning, 

e) av de minimala responserna är den adekvata,<, värd mest, 

d.v.s. 2p; den för dialogen vidare genan att den ger en 

adekvat respons pli. det liggande initiativet (t .ex . en fråga 

san ställts) scm därmed avförs från dagordningen. Den in

adekvata responsen däremot lyckas ej avföra det liggande 

initiativet; den är därför svagare, ja i själva verket 

svagast av alla repliker ( 1 p). De inadekvata responserna är 

med andra ord de repliker san beträffande inflytande pli. dia

logens progression stå r närmast icke-replikerna, om vilka 
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McLaughlin (1984:116) säger : "minimal responses (d.v.s. i 

vår terminologi : uppbackningar) do not contribute to topic 

advancement in that t hey neither r educe the old topic nor 

contr ibute new elements to the potential topic". 

f) den uppskjutande frågan ,-?, liknar - i att den inte 

lyckas avföra det liggande initiativet men samtidigt· inne

håller den lite av initiativ; den tvingar motparten till en 

respons. Den har där för tilldelat s vä rdet 2p . 

Poängskalan är att betrakta som en ord inalskala. Rango rd

ningen på skalan måste anses vara väl underbyggd. Skill

nade rna mellan kategor ier på olika ställen p§. skalan är j u 

t i ll betydande del desamma; distinktioner som "starkt vs 

svagt initiativ", "expanderad vs minimal respons" och "icke

klassisk vs klassi sk anknytning " Aterkommer p§. fler a 

ställen . Man kan då invända att ingenting garanter ar att 

dessa ol ika särdrags skill nader ska vara värda lika mycket 

(d.v.s . 1p) . Vi har emellertid i vAra studier av förväx

lingar mellan ol i ka kategorier (t vå eller flera bedömares 

skiljaktiga bedömningar av samma repliker) kunnat konstatera 

att en mycket stor majo r itet av dessa olika bedömningar in

volverar kategorier på samma eller intilliggande s kalsteg . 

Vi tycks alltså ha lyckats konstruera skalan så att samma 

eller nästan samma poäng tillskrivs de kategorier som är så 

nära besläktade att skilda }tedare riskerar att väl ja olika 

av dem vid kodningen av sarrrna repliker . Utöver detta har v i 

än så l änge inte empiriskt validerat skalan, men det bör på

pekas att en informell validering successivt skett ; ingen av 

de olika experter p§. dialog som vi haft tillfälle presentera 

vår skala för har invänt mot någon av de principer ( a-f) som 

vi listade ovan . I princip bör det med gängse beteende

vetenskapliga metoder vara möj ligt att ytterlig ar e f örankra 

skalan empi riskt och också att etablera den p§. in t ervall

s kalenivå. Tills vidare ska vi dock hantera den som en 

ord i n al skala . 
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9.3 Interaktionsutrynunets utnyttjande: Avvikelser från 
det jämlika samtalet 

Vårt m!l är att kunna karakterisera olika samtal eller typer 

av samtal i termer av skilda mönster betr daninans, koherens 

m.m. Vi skulle då kunna betrakta de olika faktiskt före
kommande dialogerna som avvikande på olika sätt från "den 

ideala dialogen" san vi kortfattat diskuterade i § 1. 4. 1. Vi 

stipulerar att denna ideal typ har följande egenskaper: 

(1) totalt sett är parternas bidrag i lika m!n styrande och 
styrda, d.v.s. båda parter bestämmer lika mycket över inter

aktionens förlopp. (Som mått på avvikelsen fr!n detta ska vi 

använda den IR-differens som introduceras i§ 9.4). 
Vidare gäller för "den ideala dialogen" att ett maximalt 

antal av parternas repliker har de egenskaper som speci

ficeras i (2)-(6): 

(2) replikerna är relevanta i (anknyter till) den lokala 
kontexten (lokal koherens) , d. v .s. deras responsdel är < , : , 
= ellei;--. 
(3) replikerna anknyter till den andres (närmast föregående) 

inlägg, d . v .s. responsdelen är<, : eller - (inte =i . 

(4) replikerna är frarn!tsträvande; de inför något nytt inne

håll som håller dialogen levande, d.v.s. de innehåller en 

initiativdel > eller /\. . 

(5) replikerna är raka; de avviker inte från den hittills 
gällande riktningen och stoppar inte upp, hakar inte upp och 

styr inte "snett", d .v .s . de får inte ha responsdelen : 

eller-. 

(6) replikerna är inte tvingande; initiativen inbjuder till 
eller möjliggör till respons men begär inte explicit respons 

eller påtvingar inte responsen en viss form, d.v.s. de är 

"svaga" snarare än "starka" initiativ: initiativdelen är A.. 

On man ställer frågan vilka repliktyper san uppfyller alla 

villkoren (2)-(6), så kommer man att finna att det bara 

finns en: den expanderade responsen av typ <A . Det stänmer 

väi överens med föreställningen om en "ideal dialog" . 

.01\piriskt visar det sig också att denna repliktyp är vanlig 
i jämlika samtal (§ 10.4). Samtidigt vore det absurt att 
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hävda att det vore "idealt" eller funktionellt om alla sam

tal dominerades helt av sådana repliker. I många verksam

heter måste frågor ställas och svaren hållas korta. Men det 

kan ändå vara en fruktbar utgångspunkt att definiera 

tillämpade dialogmått p§. basis av de begrepp som vi här in

fört. Vi korrmer att göra just detta i de följande para

graferna. 

9.4 Dominansmått: IR-index och IR-differens 

Med hjälp av de i§ 9.2 presenterade interaktionspoängen kan 

vi för varje deltagare i ett samtal beräkna ett IR-index. 

Detta bör vara ett sammanfattande mått p§. hur fördelningen 

av resp. aktörs replikenheter ser ut p§. skalan från 6p till 

1p. Eftersan skalan är att anse san en ordinalskala ska vi 

ange medianvärdet (varvid vi interpolerar inom den klass där 

medianen hamnar). Observera återigen att icke-repliker (X, 

?, b) inte tas med i beräkningen. 

IR-indexet kan tolkas som ett sammanfattande mått p§. hur 

stor del av interaktionsutryrrmet som ifrågavarande part 

d isponerat, alltså i vilken grad han försökt och formått 

styra resp. tenderat att själv bli styrd i dialogen. an vi 

räknar ut IR-indexen för J och T i rättegången ovan , får vi 

värdena 4.01 resp. 2.04. Differensen blir således 1.97. Vi 

kan se differensen som ett mått p§. den interaktionella ojäm

likheten, dominansskillnaden, i dyaden. I rättegången (R 31) 

är den mycket stor. En totalt jämlik dialog skulle däremot 

få differensvärdet 0. Språkdata-samtalet Sd 514 ovan korrmer 

i själva verket mycket nära detta jämviktsläge; indexen för 

A och B blir 3.10 och 3.03, och differensen är alltså bara 

0.07. 

Med hjälp av interaktionspoängen kan vi förstås också räkna 

ut ett index för samtalet el~er dyaden (gruppen san deltar) 

som helhet, alltså genom att slå ihop båda (alla) parters 

replikenheter och beräkna var medianvärdet ligger för denna 

fö rdelning . För R 31 blir värdet 2.64 och för Sd 514 får vi 
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3.07. Man skulle kunna tolka dessa absoluta värden som mått 

pä den interaktionella intensiteten eller temperaturen: ju 

högre värde, desto intensivare försöker parterna driva sam

talet framät . Det bör emellertid .päpekas att upplevelsen av 

samtalets " t emperatur" beror av många andra faktorer, t.ex. 

teropo, graden av avbrytanden och samtidigt tal . 

I mycke t asyrrrnetriska dyader kan replikernas fördelning pä 

IR-skalan bli utpräglat tvåtoppig med den daninerande 

partens bidrag pä 4p och högre och den underordnade partens 

pä 2p och lägre. Medianen hamnar inom eller i närheten av 

3p-steget, och IR-indexet kan därför i den åsyftade samtals

typen bli ganska otillförlitligt; små skillnader i IR

profilerna kan leda till stora förskjutningar. 

Bäde de enskilda parternas IR-index och IR-differensen inom 

dyaden har relevans för beskrivningen av dialogens dominans

förhållanden. De belyser eroellertid olika aspekter . Det 

absoluta värdet pä en enskild parts IR-index är ett samman

fattande mått pä hur stor andel initiativ resp. responser 

han har i sitt totala kommunikativa utspel. Höga värden 

innebär stor andel initiativrika drag . Att ta initiativ i 

dialogen är att försöka dominera (om man sen också lyckas 

dominera beror pä hur motparten beroöter initiativen), och 

detta är en egenskap som vi kan tillskriva ind ividen (fa stän 

bara sådan han uppför s ig i den aktuella kontexten) snarare 

än dyaden som helhet (Courtright m.fl. (1979) talar om detta 

som 'danineeringness ' ). 

Att ta initiativ minskar också den andres möjligheter att 

själv dominera. On den and ra parten ska utmana en daninant 

( ' domineering ' ) aktör, krävs kraftiga och t .o .m. extra

ordinära motåtgärder (t.ex. ignore ra initiativ , vägra svara 

pä frågor , abrupt byta ämne). On han däremot svarar på 

initiativen på ett minimalt och adekvat sätt (adekvat ur 

initiativtagarens perspektiv), leder den initiativrikes 

försök att dominera (jfr ovan) också till att han lyckas 

dominera. I så fall bör vi få en stor IR-diffe rens, och 

detta kan då tas som mått pä effekti v dominans. r::etta, hos 
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Courtright m.fl . (a.a .) kallat ' dominance' , är alltså en 

egenskap hos dyad en snarare än hos individen. (När vi 

refere rar till Courtright m.fl. bortser vi från att de 

definierar ' one-up messages' / vilka i deras system leder 

till hög grad av 'domineeringness ' och eventuellt också av 

' dominance ' / annorlunda än vi gjort med våra initiativ.) 

Här är emellertid inte platsen för en mera allsid ig analys 

av vad det innebär att dominera i samtal. Uppenbarligen 

f inns det många dimensioner i detta (el l er , an man så vill, 

flera dominansbegrepp) . Ett mycket viktigt sätt att i 

intera ktionen demonstrera s in makt är att bidra med de tunga 

och strategiskt viktiga inläggen. En aktör som är överordnad 

i kra ft av auktoritet och position kan ofta styra genom att 

säga ganska lite men göra det på väl utvalda ställen. En 

sådan person behöver således inte alls framstå san interak

tionell t dominant med vårt IR-mått. Makt (över mellanmänsk

liga relationer) och dominans (i manifesterat beteende) är 

alltså två helt skilda saker (§ 10. 5) . Vi uppfattar det att 

dominera i samtalet san att behärska en stor del av det ut

rymme, det. territorium, som kan disponeras av parterna och 

s.a.s. står på spel i korrununikationen. Även an vi på så sätt 

begränsar oss til l dominans i det manifesta beteendet, finn s 

det olika dimensioner att ta hänsyn till. En är den interak

tionella dominansen definierad enl. ovan i termer av 

IR-index och IR-differenser. En annan är den rent kvantita

tiva dominansen (talmängden) (den som pratar mest, dominerar 

i denna mening), och en tredje är den innehållsliga dominan

sen (den som förmår fora in mest nytt innehåll i den gemen

sarruna diskursen är dominant i den bemärkelsen). På några av 

de empir i ska mater ial, som vi ska exemplifiera med nedan, 

har vi gjort beräkningar av alla tre dimensionerna, bl.a. 

därför att vi vill visa att interaktionell dominans inga

lunda behöver implicera kvantitativ och/eller innehållslig 

dominans, eller vice versa (§ 10.6). 
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9.5 Oblikhet i dialog 

Det ligger nära till hands att anta att det välflytande och 

kooperativa samtalet utmärks av att parterna förmår frik

tionsfritt anknyta till varandra och därifrån röra dialogen 

vidare. On en talare undviker att direkt r espondera på mot

partens föregåend e initiativ eller om han åstadkommer utvik

ningar, avvikelser, upphakningar och stopp i stället för att 

följa det " raka spåret framåt" kan vi se detta som ett slags 

"sjullrlomstecken" , som oblikhet . (Detta utesluter själv fallet 

inte att oblika åtgärder ibland kan vara funktionella ur den 

ena eller andra partens synvinkel.) 

Det finns uppenbarligen olika inslag i dialoger san kan 

bidra till att de "går snett" . Det finns alltså olika sätt 

att underlåta att skapa lokal koherens. Till de mera offen

s iva metoderna hör följande: 

a) när motparten kommit med ett initiativ, kanske t.o .m. ett 

begärande initiativ , bemöter man detta med ett eget friskt 

eller icke-lokalt anknutet initiativ. Det betyder att mot

partens initiativ "misslyckas" (eventuellt t.o.m. blir till 

en icke-replik , jfr § 8.10). Denna typ av oblikhet kan inte 

direkt avläsas i vår replikkodning utan kan först identi

fieras genom en sekvensanalys (jfr § 10.4). 

b) ett annat sätt att ignorera huvudinnehållet i motpartens 

replik är att utan glidande övergång skifta aspekt med hjälp 

av icke-fokal anknytning (särdraget:>. 

c) en tredje och ofta ganska offensiv metod är att använda 

egenanknytning; man ignorerar då motparten helt och hållet 

och anknyter till sig själv genom att upprepa sitt eget 

tid igare initiativ eller spinna vidare enbart på vad man 

själv sagt (jfr påstridighet, tjat, gräl). 

Särdraget~ har också något oblikt över sig . Det föreligger 

som symptom på att man inte hör, förstår eller förmår att 

göra sig själv för stådd och/eller acce pterad . Ofta kan det 

dock vara fråga an ganska oskyldiga upphakningar, t.ex. 

banala hörfel och obetydliga missförstånd. Den uppskjutande 

frågan är ju dessutom o~a ett led i ett reparationsförsök , 

d.v.s. den är ofta tä~ligen kooperativ till sin natur . 
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Sammanfattningsvis kan man säga att oblika r epliker antingen 

själva på något sätt är dysfunktionella (åtlllinstone an 

maximal balans och koherens är önskvärd) eller utgör symptom 

på att någon störning (bristande uppnärksamhet, missuppfatt

ning , missförstånd, ovilja att svara) uppkommit. Cblikhet är 

alltså en form av bristande koherens. 

Vi k0111ner att använda två olika mått för att karakterisera 

dialoger betr oblikhet och besläktade drag. Det ena kallar 

vi oblikhetskoefficienten (O-värdet) och definierar san an

talet repliker med särdragen : och= i procent av det totala 

antalet repliker i dyaden (observera att vi här och i de 

mått som presenteras nedan räknar med repliker, inte replik

enheter). Det andra måttet kallar vi för R-koefficienten (R 

= reparation ) och definierar det helt enkelt som antalet 

uppskjutande frågor i procent av det totala repliker. 

Man kunde eventuellt tänka sig att inkludera inadekvata 

responser och misslyckade repliker (replikförsök och 

aborterade yttranden av kategorin X) i ett oblikhetsmått. Vi 

väljer att inte göra detta, eftersom dessa kategorier så 

gott san alltid följs av 9 eller = /\ (eller, betr. - , av 

~), vilket innebär att det oblika i resp. passager ändå 

finns med i underlaget för 0- och R-värdena. 

9 .6 Koherens, fragmentering, balans 

Vi vill också utnyttja våra IR- profiler till att beräkna 

några mått som mera direkt har att göra med koherensen i 

dialogen, alltså hur starkt sammanvävd dialogen är, hur 

interaktionellt homogen den är, eller hur väl parterna sam

spelar med varandra . Det rör sig då (liksom betr. 0- och 

R-värden) om egenskaper som s~arast måste tillskrivas dia

logerna eller dyaderna som helheter (jfr § 9.8) . 

a) Balans: 

S.k. klassiska repliker, d.v .s . <> och</'\ , kan sägas upp

visa balans mellan initiativ och omedelbar anknytning till 
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motpartens bidrag. Särskilt(/\ stänuner , som vi kunde konsta

tera ovan, väl med de krav som man kan ställa pä "den ideala 

dialogen". Vi definierar därför ett balansmätt, B-koeffici

enten, som antalet sädana expanderade r esponser, alltsä 

repliker av kategorin</\, i procent av det totala antalet 

repliker i dialogen. Iblarrl kan det vara av intresse att 

arbeta med bäda typerna av klassiska repliker: vi definierar 

dä ett alternativt balansmått, B'-koefficienten, som antalet 

balanserade repliker i procent av det totala antalet 

repliker i dialogen. 

Det är naturligt att anta att en hög andel balanserade 

repliker (höga värden hos B- eller B'-koefficienterna) 

kärnetecknar en välfungerande dubbelrikta1 kommunikation. De 

klassiskt anknutna initiativen står för ett jämlikt givande 

och tagande , som kan associeras med det ovan omtalade 

fulländade samtalet . Det hind rar inte att en hög andel 

polariserade repliker (repliker som antingen är enbart ini

tiativ eller enbart (adekvata) responser, i bäda fal len 

eventuellt med icke-lokal anknytning) också kan fungera väl 

i vissa sociala situationer eller eller för vissa syften , 

t.ex. när man ska lösa en uppgift genom att den ena parten 

ställer frägor och den andra ger svar . Hög procent balans

erade repliker indikerar jämlikhet (och kan därför antas 

vara korrelerat med liten IR-differens, se vidare nedan 

§ 10.3), medan en stor andel polari ser ade repliker uppträder 

i utpräglat asymmetriska situationer. Eftersom det torde 

föreligga en stark negativ korrelation mellan balansering 

och polarisering, fi nner vi ingen anledning att också 

beräkna ett särskilt polariseringsvärde . 

b) Fragmentering: 

Vi definierar en F-koefficient för dialogens fragmenterings

grad som antalet fr i a och icke-lokalt anknutna r epliker 

(d .v.s.) , ·~, /\, ••tv (> och ••< ) (eller mera exakt: 
repliker där sädana replikenheter ingär) i procent av det 

totala antalet r epliker i dialogen . 
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Fragmenteringskoefficienten är också främst ett koherens

mått. Ju högre värde den får, desto oftare påbörjas nya 

ämnen (öppnas nya delspel) eller återpåbörjas tidigare 

aktuella ämnen (återöppnas delspel) . Det förefaller rimligt 

att anta att höga F- värden bl.a. karaktäriserar informella 

samtal san saknar övergripande mhl och där parterna tar upp 

nya ämnen tämligen oplanerat , låter dem ebba ut efter ett 

tag, varefter åter nya ämnen dyker upp. Dock är det bara 

abrupta ämnesskiften som fångas upp av F-koefficienten: de 

glidande ä'llnesövergångarna sker ju i sekvenser med andra an

knytningstyper . 

9.7 Solicitering 

Slutligen ska vi föreslå ett mått som vi , i brist på en 

bättre benämning, väljer att kalla solici~eringskoefficien

ten (S-värdet) . 

Vad vi avser är helt enkelt antalet repliker som innehåller 

begärande (starka) initiativ i procent av det totala antalet 

repliker. Dock vill vi undanta kategorin uppskjutande 

frågor, som ju är mycket svaga som initiativ. S-replikerna 

är m.a .o. alla repliker , vars kodning "slutar på" pil ()), 

utom~. 

Det som fångas upp med S- värdet är benägenheten att ställa 

frågor och ge order (dock inte frågor san snarast är under

ställanden och förslag, och inte uppskjutande frågor). I 

informella samtal mellan relativa jämlikar ställs det inte 

särskilt många frågor. Där för man samtalet framåt genom att 

medelst innehållsliga (svaga, § 2. 1) initiativ möjliggöra 

eller inbjuda till bidrag frän motparten. Att begära 

respons, och att försvåra eller förbjuda respons genom<), 

är dominanta beteenden , som vi kan förvänta oss många av i 

asymmetriska situationer av typ förhör , frågesport och 

intervju. S- koefficienten har troligen mer med dominans än 

med koherens att göra. 
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9.8 Koefficiente r och differenser för dyader och 

individer 

I det föregående har vi betr. de olika koefficienterna (0, 

R, B, F, S) främst talat om värden för dyaden som helhet. 

Detta är särskilt relevant om man vill undersöka diskursens 

koherens. Men man kan givetvis också beräkna separata värden 

för de enskilda parterna, och i analogi med IR-indexet kan 

man därefter få fram differenser mellan dessa värden , t.ex. 

en S-dif ferens definierad som skillnaden mellan parternas 

S-värden. Sådana differenser belyser liksom IR-differensen 

dominansförhållandena i dyaden. Det är exempelvis ofta så 

att dominanta parter ställer många frågor (högt S-värde för 

dem) och fr.a. många fler frågor än de underordnade ' 

aktörerna (stor S-differens) . På liknande sätt kan det för

hälla sig med F-värdena; det är ett dominant beteende att 

avsluta och påbörja ämnen. 

9.9 Kodningens reliabilitet 

Alla de mått som vi just föreslagit skulle ha föga intresse, 

om det visade sig att olika oberoende kodare inte kunde 

uppnå en tillräcklig grad av överensstämmelse mellan sina 

resp. kodninga r av data som utgör vårt arbetsmaterial. För 

att testa om vårt kodningsschema är möjligt att lära sig och 

därefter tillämpa med en godtagbar säkerhet och objektivitet 

har vi låtit en lingvistikstuderande, tidigare obevandrad i 

dialoganalys, läsa in vår manual (den version som publi

cerats som Arbetsrapport 1986:4 från Tema Kommunikation, 

Linköping) och öva sig i kodning av oiika dialogmate rial. Vi 

testade resultatet genom att jämföra hennes kodningar med 

sådana som vi själva gjort på både relativt lättkodade och 

relativt svårkodade material . Resultatet blev en öve rens

stämmelse på drygt 80 % på de lätta sekvenserna och omkring 

65 % på den allra svåraste dialogen. Dessa siffror ligger på 

samma nivå som vi själva uppnått vid inbördes oberoende kod

ningar. Det verkliga reliabilitetstestet utgjordes av åtta 

slump:nässigt utvalda sekvenser om 100 repliker vardera tagna 
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ur ett dialogmaterial pä sanunanlagt c:a 8000 replike r som 

Lennart Gustavsson kodat (utan att veta vilka sekvenser som 

skulle komma att reliabilitetstestas) (se vidare Gustavsson, 

u.u . ). Dialogerna var transkriberade i förväg och hade 

rensats pä en punkt: replikindelningen var gjord och upp

backningar och icke-repliker markerade. Medbedömningen 

gällde alltså själva kategoriseringen ( "categorization" 

snarare än "unitization" i Guetzkows, 1950, terminologi) av 

de enheter som bedömts vara repliker (turer). (Vårt system 

omfattade vid denna tid 19 skilda·kategorier; en av de mest 

marginella typerna har sedermera eliminerats.) Resultatet 

blev en genomsnittlig överensstämmelse på 74,3% . 

Graden av överensstämmelse pä olika material san vi prövat 

ut ligger genomsnittligt omkring 75 %. Vi kan därför säga 

att tränade och alerta kodare kan använda metoden med till

räcklig reliabilitet. Värden kring 75 % på överensstämmelsen 

mellan kodare (s .k. inter- rater reliability) av dialog

material är ganska normala (jfr t .ex . D:>nohue m.fl., 1984; 

D'Andrade & Wish, 1985; McLaughlin m. fl., 1985) . Ofta har de 

gängse systemen betydligt färre kodningskategorier än vå r t 

systern. On vi nu genom ett mera differentierat system ut

sätter oss för en större ris~ att drabbas av lägre värden, 

måste de erhållna resultaten anses san anmärkningsvärt bra . 

Det vore dessutom märkligt om man i dialogkodning inte fick 

en brist pä över ensstämmelse i, säg , c :a 20 % av fallen. En 

viss marginal måste man ha för inkonsekvenser · och slarv från 

kodarnas sida . Vidare kan ka tegor idef ini tionerna san sådana 

aldrig göras entydiga i relation till olika material. Den 

allra viktigaste anledningen till inbördes avvikelser mellan 

kodare av dialog står emellertid att finna i den inneboende 

otydlighet, vaghet och flertydighet san vidlåder replikernas 

interaktionella status. Sarntalsdeltagarna själva ställs i 

sin praktik ständigt inför obestämdheter och flertydigheter: 

Var motpartens inlägg en fråga eller inte? Var hans yttrande 

en kommentar till det tidigare eller menade han att ta upp 

något nytt? Vill han ifrågasätta vad som sagts tidigare 

e ller uttryckte han snarare instämmande och intresse? etc . 

Raden av sådana frågor är mycket lång, och analysatorn 
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ställs i nför samma problem, i synnerhet som vi strävar efter 

a t t fånga dialogprocessens dynamik snarare än slutproduktens 

struktur(§ 7.5) . En skillnad i predikamente n är att aktören 

inte alltid måste fastställa alla replikers status omedel

bart (eller ens någonsin), medan kodaren måste bestämma sig 

för något enskilt alter nativ, även cm det i r epliken finns 

element som pekar åt olika håll. Inte underligt att ol ika 

kodare då emellanåt väljer olika kodningar. 

Vi har även gjort en del ingående analyser av vilka kate

gorier som tenderar att förväxlas inbördes. Vi kan inte här 

gå in på alla detaljer (j fr Gustavsson . u .u.) utan måste 

nöja oss med några få generaliseringar (data bygger på 

hä) f ten av den ovannämnda medbedömningen av 800 (av totalt 

c'a 8000) repl iker ; det gälle r här lektionsmaterialet, jfr 

§ 10.2.7). De förväxlingar som uppträder med någon nämnvärd 

frekvens ä r de me llan < och <1\ mellan ~ och< ) , och mellan 

( och - . Ändå tillhör just de båda frekventaste kategorierna 

< och <) dem som kodas med störst tillförlitlighet ( 88 

resp. 87. 5 %) . Allmänt gäller att de minst f rekventa kate

gorie rna tenderar att kodas med den sämsta samstämmigheten, 

vilket inte bara kan skyllas på att kodarna är ovana att 

möta dessa replikkategorie r utan det torde också bero på att 

replikerna i f råga är mångtydiga. Qn man ser till de olika 

särdragen hos våra kategorier. visar det sig att icke-lokal 

anknytning (horisontalprickar ) har lägst värden (22 %! ) . De 

är dock få (använda på mindre än 5 % av de medbedömda 

replikerna av någon av kodarna) och påverkar nästan i nte 

resultatb ild en överhuvudtaget . Även de oblika särdragen : , = 
och - ligger relativt lågt, på 71 . 65 och 66 %. Qn man 

klumpar ihop de obl ika replikerna , d. v .s . undersöker hur 

stor den procentuella sannolikheten är för att de t vå 

bedömarna båda ska ha oblik kodning (oavse tt kategori) blir 

siffran bättre' 75 %. Detta betyder alltså att kodarna ofta 

båda upptäcker något oblikt men a tt de inte alltid bli r 

överens om den exakta naturen hos det oblika . 

Möjligen kan förväxl ingsanalyserna användas som argument fö r 

att i vissa analyser slå ihop kategorier och alltså i efter

hand slopa några distinktioner. Eventuellt skulle man också 
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kunna hävda att den primära kodningen som sådan borde ske i 

något färre kategorier . Ytterligare utprövningar får visa orr. 

detta är klokt . Tills vidare kan man mot en åtgärd av det 

senare slage t anföra att en hel del information i så fal l 

skulle gå förlorad ur IR- profilerna . [);!ssutom kunde vi , på 

tidigare stadier i ut vecklingen av ka tegorischemat då vi 

fortfarande i ntP. hade lika mänga kategor i er som idag, 

konstater a att vi även med färre kategorier inte kundP. 

överträffa värden på c:a 70- 80 % överensstämmelser i 

medbedömn ingarna . 

Intressantare än dessa s pe kulat ioner är kanske att försöka 

finna ut vil ka konsekvenser de divergenta kodningarna får 

för olika d ialogmätt . Först kan vi fråga oss hur stora 

skillnade rna är i inte raktionspoäng får de repliker som 

bedömts olika. Föliande tabell visar skillnaderna för 86 

divergenta kodningar på l ektio nsmaterialet (stickprov totalt 

400 repliker ) i den ovannämnda större medbedömning en: 

Skillnad i poäng: 0 p. 0,5 p. 

Antal kodningar' 17 4 

1 p . 

50 

2 p. 

1 3 

3 p. 

2 

3 p. 

0 

(Att skillnaden kan bli 0. 5 poäng beror på att åtminstone 

den ena kodningen då är en <)I-kodning . ) Den genomsnittliga 

poängavvikelsen mellan två divergenta kodningar blir , ut

tryckt i medianvärden, 0.94 . Man kan då anta att av

vikelserna i hög grad går åt olika håll· ibland har kodare A 

högre värde än kodare B och ibland är det tvärtom. Detta gör 

att våra tillämpade mått med stor säkerhet - i vissa av

seenden mycket stor, i andra tämligen stor - ger likartade 

utslag för en korpus , även an de beräknas på två olika 

kodare s bedömningar som ibland går isär beträffande enskild

heter. På de åtta ovannämnda sekvenserna , fyra avsnitt ur 

andraspråkslektioner (L1, L5, L7 , LS), två avsnitt ur samtal 

mellan en vuxen och ett barn (Al , A2) och två avsnitt ur 

samtal mellan två barn (C5- 6, C7-8) är således överens

stämmelsP.n betr IR-differens fullständig , 



L1 
L5 
L7 
L8 
A1 
A2 
C5-6 
C7-8 

Kodare A 
IR-diff rang 

1. 17 
1. 56 
1 . 50 
1. 95 
0.86 
0.83 
0.28 
0. 14 

4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
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Kodare B 
IR-diff rang 

1. 35 
1 . 72 
1 . 60 
1 99 
1. 10 
0 . 93 
0.33 
0 05 

4 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 

Detta innebär alltså att de två kodningarna gör exakt sarruna 

pr ediktioner an förhållandet mellan de åtta samtals

sekvenserna vad beträffar jämlikhet-ojämlikhet; Spearmans 

rangkorrelation blir 1. 00. Även med Pearsons s.k. produkt

momentkorrelation, som tar hänsyn till de olika differenser

nas numeriska värden , blir överenstärrrnelsen stor (0.87) . (Vi 

bortser fö r tillfället från det metodiskt tveksamma i att 

tillämpa Pearsons kor relation på IR-differenser och IR

index.) IR-differensen skiljer här alltså i nte bara~ 

de olika situationerna utan också mellan olika samtal l.!!2!!! 
en situation på ett reliabelt sätt. För de olika koeffi

cienterna gäller följande korrelationer på samma stickprov 

av åtta sekvenser · 

B-värdet 
B' -värdet 
s-vä rdet 
F-värdet 
0-värdet 
R-värdet 
Dyadens IR-index 

Spearman 
1. 00 
0.79 
o. 92 
0.65 
o. 72 
0.58 
0.77 

Pearson 
0.85 
0.81 
0.86 
0.65 
o. 74 
0.56 
o. 79 

De flesta av dessa siffror får anses tillfredsställande. På 

några punkter är diskrepanserna i största laget; detta 

gäller främst F- och R-värdena. Här är emellertid antalet 

fall så litet att några enstaka skiljaktiga bedömningar ger 

stora skillnader, vilket kraftigt sänker korrelationerna. 

Man måste också hålla i minnet att stickprovet är litet. Att 

säkerheten i F-nivån är begränsad sammanhänger uppenbarligen 

också med svårigheten att identifiera icke- lokala anknyt

ningar . 
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10 NÅGRA EMPIRISKA RESULTAT 

10.1 Inledning 

Vi har gjort pilotstudier p§. ett antal olika dialogmaterial 

san vi disponerar och san i flera fall analyseras utför

ligare och ur andra aspekter av kolleger och medarbetare vid 

Tema Kolllllunikation Några material är hämtade frän mer in

formella samtal men de flesta gäller institutionella kon

texter och därför klart asymnetriska situationer 

I det följande ska vi presentera IR-prof iler och ett antal 

olika härledda mått för några dialogutdrag. Varje kodat ut

drag består av drygt ett hundratal repliker vilket vi menar 

är ett rimligt minimum för att man ska kunna göra några p§.

ståenden an den övergripande IR-strukturen. Att vi tagit 

till lite mer än 100 i vissa fall och att det exakta antalet 

kodade repliker varierar något mellan de olika stickproven 

beror p§. att en del varierande många, yttranden "fallit 

bort" vid kodningen (uppbackningar, icke- repliker, yttranden 

som slås ihop till en replik etc) . 

För att komplettera bilden av dominansrelationerna i sam

talen har vi för en del av materialen ocksä tagit fram 

siffror p§. innehållslig och rent kvantitativ dominans . Vi 

anger då först och främst antalet löpord och antalet lokalt 

nya innehållsord (betr hur detta beräknats , se§ 10. 6) för 

resp part samt vilka procentuella andelar av hela dyadens 

totalmängd dessa parternas resp . bidrag utgör. Vidare har vi 

angett genomsnittlig repliklängd (löpord/replik) och genom

snittlig innehållstäthet (antalet lokalt nya innehållsord 

dividerat med det totala antalet löpord). 

För att stävja alltför svepande generaliseringar utifrän de 

data vi ska visa upp passar vi p§. att göra två viktiga p§.

pekand en redan från början. För det första erinrar vi an att 

det kan ligga en fara i att räkna tvärs över långa dia

loger. Risken är att man får in aktiviteter av helt olika 

slag . vars skilda bidrag blandas i helhetsbildens siffror. 
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Om man därför vill uttala sig an vad som utmärker olika 

sociala aktiviteter och situationer, bör man räkna pä någor

lunda homogena faser. Vi har tagit hänsyn till detta när vi 

valt ut sekvenser för kodning. Såt.ex. gäller siffrorna för 

polisförhören själva forhöret i sakfrågan (polisens syfte är 

bl a att producera en skriftlig rapport), inte för- och 

eftersnack, som ofta har en delvis annorlunda karaktär. Helt 

har vi dock inte kunnat undvika att en del olikartade 

aktiviteter kommit med i excerpterna . Lektionerna innehåller 

exempelvis lite blandade undervisningsaktiviteter, och i 

barnsamtalen håller man sig inte alltid till saken. 

Samtliga demonstrationsexempel är tagna från mer eller 

mindre omfattande korpusar av dialoger från "sarnna" sociala 

aktivitet. Vi har i varje enskilt fall medvetet valt ut två 

som inbörd~s skiljer sig något, t .ex. genom att den under

ordnade parten är förhållandevis aktiv resp. passiv . men 

ingen av dialogerna har bedänts som otypisk för ifråga

varande material. Men även om de analyserade utdragen visar 

sig vara representativa för resp. korpus , måste man inse att 

korpusen som sådan i allmänhet bara kan ses som typisk för 

en viss delmängd av den överordnade kategori av sociala 

situationer som den avses illustrera. Vår korpus av brott

målsrättegångar omfattar t.ex . enbart relativt okomplicerade 

fall av stöld- och bedrägeribrott (sådana som normalt inte 

leder till fängelsedom), och vi kan därför inte generalisera 

till brottmål överhuvudtaget. Det är också möjligt att nen 

speciella tingsrätt san vi studerat pä vissa punkter kan ha 

en egen kommunikationskultur (även om vi inte har någon 

direkt orsak att anta detta). Vidare har vi naturligtvis att 

räkna med möjligheten att de enskilda aktöre rnas r ent 

individuella egenheter kan spela in . Motsvarande typer av 

inskränkningar gäller i de andra fallen. Mera detaljerad e 

redogörelser för materialen finns i regel i de speci e lla 

arbeten som vi hänvisar till nedan. 

De data som vi presenterar nedan får alltså inte användas 

till att formulera definitiva päståenden an hur korrmunika

tionen ser ut i de aktuella dialogsituationerna. Vårt syf t e 
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har i detta sarrunanhang först och främst varit att pröva våra 

metoder på ett urval kraftigt varierande dialogutdrag . 1.. 
andra sidan tror v i att siffrorna ger en viss fingervisning 

an hur de olika ko1TUT1unikationsmiljöerna faktiskt ser ut. och 

de kan därför förhoppningsvis användas för att fonnulera en 

del hypoteser. Det ska vi också göra i vårt avslutande 

kapitel (§ 11). 

10.2.1 Vardagliga samtal mellan bekanta 

Vi har fått tillgång till några av de vardagliga samtal i 
hemmil jö mellan nära vänner, kolleger eller makar ~om Språk
data i Götebo rg samlat in (se Noren & Löfström, 1977; vi 
tackar Jonas Löfström för vänligheten att ställa materialet 
till förfogande). De två dialoger san vi tittat på utvaldes 
så att det ena (Sd 514) , ett Sdffital mellan två kvinnliga 
lärarkolleger , intuiti vt upplevdes san något mera väl
flytande och kooperativt. medan det andra (Sd 549 ) , ett sam
tal vid kvällsmaten mellan två unga makar , skulle innehålla 
någ r a lätt kompetitiva inslag. Skillnaden måste dock bedömas 
san liten . Här följer profiler och olika mått (IR-profilen 
för sa 514 uppr epas här för åskådlighetens skull ; för pro
filerna nedan gäller generellt att kategorier san utelämnats 
i tabellerna inte för ekommer i de kodade utd ragen) . 

Sd 514 '!Vå kvinnliga kolleger A,B. 

> " • ~ <=> .. /\ (=/\ <> => <) </\ =/\ 7 < 
A: 5 3 3 7 22 2 7 

B: 2 2 4 26 3 8 

N X ? 

53 3 

50 2 

IR-index Kvantitet Innehåll Replike r Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

A· 3. 10 1556 49 319 49 49 29.9 20. 5 

B: 3. 03 1624 51 335 51 49 31.8 20.6 

Dyaden: IR- IR-index Interakti onskoeff icien t e r 

differ ens B B' F 0 R s 
0.07 3.07 49 56 15 8 1 13 
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Sd 549 '1\rå makar M(man), K (kvinna). 

> /\ .. /\ <=A <> ~ <) </\ =/\ ~ < N X ? 

M: 4 2 2 6 27 2 7 54 2 3 

K: 3 2 32 3 4 7 2 55 4 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

M: 3. 12 684 42 133 41 54 12.2 19.4 

K: 2.91 964 58 188 59 55 16. 3 19. 5 

Dyaden· IR- IR-index Interaktionskoefficienter 

differens B B' F 0 R s 
0.21 3. 01 54 61 10 7 6 10 

Kommentar · Språkdata-samtalen kan antas exemplifiera in
formella samtal mellan bekanta. D:! uppvisar flera drag som 
kan anses typiska för sådana: ingen eller bara en liten 
skillnad i IR-differens (jämlikhet), hög andel balanse rade 
repliker och få frågor (man bjuder varandra pä inlägg och 
inbjuder men begär inte responser) etc. D:!n totala intensi
teten är ganska hög . särskilt i Sd 514 (där man bl.a. disku
terar facklig verksamhet) . F-värdet i Sd 514 visar sig, i 
jämförelse med våra andra material, vara ganska högt; man 
släpper ämnen och tar upp nya tämligen ofta. 

Det finns vissa skillnader mellan dialogerna. D:!t intuitivt 
uppfattade, lätt kompetitiva draget i Sd 549 avspeglas i e tt 
lite högre oblikhetsvärde (men siffrorna är pä intet sätt 
uppseendeväckande). Interaktionellt dominerar M något i Sd 
549, bl .a. genom att introducera och avsluta ämnen. Rent 
kvantitativt är det K som har övertaget . 

10.2.2 Gymnasistdiskussioner 

Våra nästa exempel är hämtade från en korpus av samtal från 
en arrangerad situation. l\delswärd (1983) lät några gymna
sister diskutera timfördelningen mellan olika ämnen pä en 
tänkt ny gymnasielinje . Först fick man i olika grupper 
diskutera fram ett förslag. därefter fick representanter för 
grupperna parvis förhandla med varandra för att åstadkomna 
ett slutligt förslag. I hälften av dyaderna hade aktörerna 
instruktionen att försöka driva igenan sin ursprungsgrupps 
förslag ( kompeti tiv uppläggning) , i den andra uppmanades de 
att tillsammans åstadkomma en kompromiss (kooperativ upp
läggning). Vi har här tittat pä första häl ften ur två 
diskussioner, en kooperativ (Gy K /K för kompromiss/) och en 
kompetitiv (Gy V /V för vinst/). 



~: Två flickor A och 

> ••Å «=/\ <> 
A: 10 

B; 3 4 

I R-index Repliker: 

A: 3.00 72 

B: 2 . 80 75 

~ 
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B. 

<) (/\ (>- < N X 

4 5 13 73 4 

44 24 75 

Dyaden; IR

differens 

IR-index Inte raktionskoefficienter 

B B' F 0 R s 
0.20 2.91 61 70 3 0 12 

~~: F (flicka) och P (pojke). 

> /\ • ·> <=> .. f\.. (=/\<) <) (/\ =/\ (> < N 

F: 2 2 4 5 3 37 5 10 72 

P: 2 2 3 34 4 16 63 

IR-index Repliker: 

F : 3 . 07 69 

P: 2. 91 63 

Dyaden: IR IR-index Interaktionskoefficienter 

di fferens 

0.26 2.99 

B B I F 0 

54 60 10 11 

R S 

0 11 

X ? 

5 

13 

Konunentar: Som väntat ä r även dessa samtal jämlika. status
mässigt är parterna jämställda och de är satta att lösa en 
gemensam uppgift . De anknyter mycket (allra mest förstAs i 
den kooperativa dyadenl , och ställer på samtalsmaner få 
frågor (något överraskande kanske, med tanke på uppgiftens 
karaktär, men mycket formuleras som understä llande förslag 
/ kategori(/\/). De håller fast vid den förelagda uppgiften 
(lågt F- värde), särskilt väl i den kooperativa dyaden. 

Det finns skillnader i förväntad riktning mellan dyaderna . 
Undantaget gäller IR-indexet, där de ligger l ika. (Kvantita
tivt däremot gäller, även om vi inte har exakta siffror 
tillgängliga, att A och B i Gy K är jämspelta , medan F domi
nerar kraftigt över P i Gy V. F var också den som fick genom 
flest egna förslag i dyaden . ) Antalet oblika d rag är betyd-
1 igt större i Gy V, där dessutom P får många av sina yttran
den avbrutna och aborterade ; han blir helt enkelt överkörd 
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av F. Intressant är att dyadens R-värde ä r O; man tycks i nte 
bry sig om att försöka reparera eventuella missförständ med 
hjälp av uppskjutande frägor . Vidare ökar antalet i:genan
knytningar i Gy V, nägot som man kan förvänta sig när folk 
talar i egen sak. Att Gy V har nägot mindre balanserinq och 
nägot mer fragmenter ing än Gy Kär ocksä naturligt . 

10. 2. 3 Lyssnarsamtal i r adio 

Som ytterligare ett exenpel pä förment informella samtal ska 
vi ta två uppringningar i Hasse Tellemars välkända radio
program "Ring sä spelar vi". Här talar programledaren med 
den uppringande radiolyssnaren an olika vardagliga ämnen 
(det lär dock ofta röra sig an vädret, bostadso rten , dagens 
sysselsättningar , samt ishockey) . Därtill ingär alltid två 
faser, dä programledaren ställer f rägor: det gäll er vilken 
ski va uppringaren vill ha spelad , och dessutan ska han eller 
hon svara pä en allmänbildningsfräga och eventuellt vinna 
ett pris. Bortsett f rän dessa frägesekvenser kan samtal en 
antas uppvisa en hel del samtalsd rag, även om programledaren 
kan förväntas dominera ; han har bl.a . ansvaret för att nägot 
blir sag t även när det börjar gä trögt. Vi har valt tvä 
uppringningar, en med en relativt passiv lyssnare (T 4) och 
en med en ganska pratgl ad uppringare (T 6) . 

T 4: Tellemar (T) och uppringare (U) (man i den övre 

medeläldern) . 

) /\ ·~ ••/\ :/\ (:/\ <'> ~ <)</\ =/\ ('> ~ ( - N X 

T : 2 

U: 3 

4 

2 

3 8 2 4 36 3 

16 

4 12 80 6 

3 48 3 78 5 

IR- index Kvantitet Inne häll Repliker Replik- Innehälls-

N % N % N längd täthet 

T: 3 . 05 797 63 210 72 78 9. 5 26 . 3 

U: 2. 21 459 37 82 28 78 5.5 17. 9 

Dyaden: IR- IR-index Interaktionskoeffic i enter 

differens B B ' F 0 R s 
0 . 84 2. 60 33 38 9 6 4 10 

T 6: T och u (medelälders kvinna). 

) /\ • ;> :) • • f\ :A (:./\ < > 9 <) (/\ =/\. (> --) ( - N X 

T: 2 2 5 2 13 4 30 2 5 16 2 87 2 

U: 2 2 3 8 26 2 3 31 5 85 4 
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I R-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N l ängd täthet 

T: 3.21 668 51 158 54 87 7.5 23.7 

U: 2 62 638 49 132 46 85 7.2 20 . 7 

Dyaden : IR-· 

differens 

IR-indPx Interaktionskoefficienter 

B B' F 0 

0.59 2.97 33 45 7 1 2 

R S 

5 18 

Kommentar: Tellf>lllar-dialogerna företer en del kl art samtals
lTknånr.fo drag . IR-differenserna är mlittliga . även om 
programledaren klart dominerar , s ä rskilt när den uppringande 
inte är "på hugget". DPt ställs relativt få frågor. och sam
talet förs i stället framåt genom att nya ämnen introduceras 
och genom att man kommer med re flektioner och synpunkte r i 
f orm av expanderade responser. De frågor som ställs kommer 
oftast f rån programledaren (och det visar sig att dessa inte 
alls bara hör till samtalets " frågefaser") , men den me r 
aktiva U i T 6 bidrar också med en del (och dessa kommer 
främst när hon ställer frågor till T om den tävlingsfråga 
som han ställt!). Trots att relativt många ämnen avhandlas, 
syns.-:lnte detta i F-värdena, vilket beror på att parterna 
(inte minst U i T 6) uppvisar stor skicklighet i att först 
anknyta till det föregående och sedan i sarrrna replik leda 
över samtalet på något annat (glidande ämnesövergång. också 
ett samtalsdrag). Oblikhetsvärdena är ganska höga. beroende 
på att parterna i vissa passager blir ganska ivriga och av
bryter varandra utan anknytningar. På samtalsnaner växlar 
samtalet mellan engagerade och lugna passager: den totala 
intensiteten blir jämförelsevis låg. T:s aktivitetsmönster 
är tämligen likartat (samma IR-index) i båda fallen, och 
skillnaden i di fferens beror på den underordnade partens åt
gärder (något som tycks vara ett genomgående mönster i många 
av de situationstyper vi tittat på) . Slutligen kan de t 
konstate ras att Tellemar-dialoge rna utmärks av profiler med 
ovanligt många replikkategorier representerade . 

1 0. 2. 4 Rättegångar. 

Vi går nu över till en dialogtyp som ka n förväntas vara 
mycket olik det informe lla samtalet (Språkdata). I vår 
korpus av enklare brottmålsrättegångar (se vidare Aronsson & 
Linell, 1985 , Adelswärd m. fl. 1987) har vi valt ut två , en 
med en utpräglat passiv tilltalad (R 31, redan använd i vårt 
introducerande exe.mpel) och en med en relativt samarbets
villig och pratsam tilltalad (R 33). Data är baserade på 
själva förhöret med den tilltalade (inga andra faser av 
rättegången är med), som först behandlar sakfrågan och 
därefter den tilltalades personliga omständigheter. 
Domarens, åklagarens och försvarsadvokatens bidrag har 
slagits samman i en roll J (jurist). 
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R 31 : J (jurister) och T (tilltalad) . 

> :) <> ~ <) (f\ -) < N ? 

J: 11 35 4 5 2 59 
T: 7 45 3 56 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

J : 4. 01 613 67 175 75 59 10. 4 28.5 

T: 2.04 308 33 57 25 56 5.5 18. 5 

Dyaden: IR- IR-index Interaktionskoefficienter 

di ffer ens B B' F 0 R s 
1. 97 2.64 6 37 10 2 42 

R 33: J och T (kvinna). 

> ·~ :/\ <> ~ <) <f\ =/\ -7 < N X ? 

J: 9 4 26 4 3 2 7 56 2 

T: 28 3 23 53 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

J: 3.93 799 41 174 44 56 14.3 21.8 

T: 2.59 1160 59 219 56 53 21. 5 18.9 

Dyaden: IR- IR-index Interaktionskoefficienter 

differ ens B B' F 0 R s 
1. 34 3. 10 29 52 12 3 3 37 

Kommentar: De exempl ifierade rättegångarna har många typiskt 
asymnetriska drag. IR- differensen är mycket stor, särskilt 
om den tilltalade begränsar sig till minimala svar (R 31) . 
Det ställs många frågor (högt S-värde), men juristerna 
svarar för samtliga. Som rege l har de tilltalade inga 
kraftigare initiativ än expanderade responser. Därmed blir 
en stor andel sådana den enda möjligheten för T att höja 
IR-indexet (R 33). Med en passiv person i den tilltalades 
roll (R 31) får vi ett mycket lågt värde på B-koeffici
enten . I en del rättegångar, bl .a. de här exemplifierade, 
tycks andelen oblika repliker vara ovanligt liten. J vet i 
princip redan svaren på frågorna och bryr sig sällan an att 
följa upp otillfredsst ällande svar eller att försäkra sig an 
ömsesidig förståelse. En annan indikator på att dialogen är 
föga jämlik är att J så sällan kommenterar svar utan att 
föredrar att direkt ställa en ny frå.ga (få <A). J har en hög 
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innehållstäthet i sina repliker . On Tär tystlåten och icke 
samarbetsvillig, dominerar J både rent kvantitativt och 
innehållsligt; T reduceras då i stort sett till en bekräft
ande roll (R 31) . Om T däremot är talför och samarbets
villig, kan han dominera både i talmängd och innehåll (R 
33). Av de intervjuer med de tilltalade, san gjordes i 
omedelbar anslutning till rättegångarna, vet vi att T i R 31 
hade en icke-samarbetsinriktad attityd, medan det motsatta 
förhållandet gällde T i R 33 (Jönsson, 1984). 

Ytterligare några data om rättegångsmaterialet kommer att 
tas upp i§ 10.5. 

10.2.5 Polisförhör 

Inom pro jektet "Framgäng och motgäng i dialoger" (Aronsson & 

Linell, 1985) har vi också samlat in ett material om 30 
polisförhör gällande samma typer av brott som våra rätte
gå.ngar. Polisförhören är inspelade i en tämligen informell 
miljö (kommissariens kontor), och man får anta att de miss
tänkta genomgående har en samarbetsinriktad attityd (annars 
hade de sannolikt inte frivilligt inställt sig till för
höret). Av allt att döma är förhören tämligen "milda" till 
sin karaktär. De misstänkta representerar nägra få, inbördes 
ganska skilda kategorier. I P 5 är M (=den misstänkte) en 
tonåring misstänkt för stöld av öl, i P 22 är M en äldre man 
san ertappats med att snatta varor i en livsmedelsaffär. 
Många av de medelålders och äldre snattarna (oftast kvinnor) 
i materialet tycks använda sig av polisförhöret san ett 
tillfälle att få "prata av sig". P 5 kan anses representera 
typen "få.ordig M", P 22 kategorin "pratsam M" (an polis
förhören i övrigt, se Jönsson, u.u.). 

p 5: ~lis (P) och misstänkt (M) (tonäring) . 

> /\ <> :9 <) <I\ =/\. (> ~ < N X 

P: 6 35 6 3 5 2 2 60 2 

M: 3 12 3 30 7 57 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

P: 3.94 861 62 150 57 57 14.6 17.4 

M: 2 . 15 539 38 114 43 57 9.3 21 .1 

Dyaden: IR IR-ind ex Interaktionskoefficienter 

d ifferens 0 R S 

1.79 3.1 6 

B B' F 

1 5 48 6 6 4 43 
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P 22: P och M (äldre man). 

> A ·;> ··/\ (=/\ <> ~ <)</\ :f\-7 < - N X 

P: 4 3 3 1 14 4 4 8 3 3 8 55 2 

M: 2 20 3 3 13 4 48 3 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

P: 3.58 1129 36 206 41 51 21. 3 18.2 

M: 2.67 1990 64 295 59 47 39. 8 14. 8 

Dyaden: IR- IR-index Interaktionskoeff icienter 

differens B B' F 0 R s 
0.91 3.03 29 45 12 11 6 26 

Kommentar: Polisförhören ligger san väntat högt på. IR
differensen, dock inte fullt så. högt som rättegångarna. 
Siffrorna för P 5 är emellertid tämligen " rättegå.ngsmässiga" 
( jfr § 10.5). De båda exemplifierade förhören torde ligga 
tämligen extremt inan vår korpus. I P 5 är M relativt passiv 
och är i underläge också. kvantitativt och innehållsl igt . I P 
22 är däremot M den san talar överlägset mest. Inte oväntat 
tvingas P tillgripa fler frågor i P 5 än i P 22 ( jfr S
värdena). Andelen oblika repliker är högre än i rätte
gångarna, vilket möjligen kan tolkas så. att P i förhören är 
mer angelägen än J i rättegångarna att korrrna till klarhet an 
vad M vill ha sagt. (Att 0- och R-värdena är ganska höga i P 
22 beror sannolikt också. i någon mån på. att M rå.kar höra 
illa.) Polisförhören bör förmodligen betraktas som mer in
formationssökande, medan det i rättegångarna i hög re grad är 
fråga om att få. bekräftat vad man redan vet. Vi kan också. se 
att M i polisförhören bidrar med några , an än få. , egna 
frågor, medan T ytterst sällan gör motsvarande i rätte
gångarna . 

10.2. 6 Läkar-patient-samtal 

Från en korpus av samtal mellan läkare och i=atient (första
gångsbesök, ofta dock efter remiss , på. en primär vå.rds
central) (se Aronsson & Sätterlund-Larsson, 1986 ) har vi 
plockat två. exempel. I det ena (LP 13) måste patienten be
dömas som ovanligt aktiv , medan det and ra (LP 9) represen
terar den andra extremen. I det förra samtalet är P en 
medelålders man, i det senare en ung man (läkarna är i båda 
fallen manliga). I motsats till de övriga kontexterna har vi 
delat upp samtalet i olika delar i vår redovisning och 
analys; läkarkonsultationen har i allmänhet tre tydligt 
urskiljbara faser: den inledande anamnesfasen , därefter den 
fysiska ·undersökningen, och till slut diskussionen av och 
besluten om behand ling och eventuellt ytterligare undersök
ningar. Enligt den nya Hälso- och Sjukvårdslagen s ka läkare 
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och patie nt gemensamt diskutera olika behandlingsalternativ 
och fatta beslut. Vi antar alltså att de tre faser na kan 
uppvisa olika inte raktionsmönster. Eftersom 
undersökningsfasen i LP 9 råkar vara mycket kort och 
innehålla få repliker, har vi måst utesluta den ur 
redovisningen. 

LP 13: I: L och P (medelålders man), fas I (anamnes) . 

> /\ -~ <> => <) <I\ -? < N X ? 

L: 4 2 16 

P: 2 

IR-index Kvantitet 

N % 

L: 3.66 351 20 

P: 2 . 77 1371 80 

Dyaden: IR

differens 

0.89 

LP 13 : Il: L och P, 

> /\ <> <) 
L: 2 13 

P: 2 

IR-index Kvantitet 

N % 

L: 3. 73 330 47 

P: 2.55 372 53 

Dyaden : IR-

differens 

1.18 

3 6 3 9 44 2 

25 12 2 44 2 

Innehåll Repliker Replik- InnehStlls-

N % N längd täthet 

74 22 43 7.8 21. 1 

267 78 43 31. 9 19 . 5 

IR-index Interaktionskoefficienter 

B B ' F 0 R S 

3. 02 36 55 10 3 5 29 

fas 2 (fysisk undersökning) 

<A. ~ < N ? 

3 2 4 26 

9 9 2 25 

Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N längd täthet 

69 48 25 13.2 20.9 

74 52 24 15.5 19. 9 

IR-index Interaktionskoefficienter 

B B' F 0 R s 
2.82 24 55 8 0 6 39 

LP 13:III: L och P, fas 3 (beslut). 

L: 

P: 

> /\ ·~ 
2 

3 3 

<> <) (/\ -7 < N 

3 

3 5 

13 

7 

4 25 

6 29 
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IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

L: 3.04 450 42 97 41 25 18.0 21. 6 

P: 3.12 633 58 141 59 26 24.3 22.3 

Dyaden: IR- IR-index Interaktionskoefficienter 

differens B B' F 0 R s 
-0.08 3.08 39 51 20 0 4 22 

LP 13:Hela L och P. 

> I\ -~ <> => <) <A -} < N X ? 

L: 6 5 1 32 3 3 22 6 17 95 2 2 

P: 2 4 5 5 7 41 3 27 4 98 3 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

L: 3.48 1131 32 240 33 93 11. 9 21. 2 

P: 2.81 2376 68 482 67 93 25 . 5 20.3 

Dyaden: IR- IR-index Interaktionskoefficienter 

differens B B' F 0 R s 
0.67 3.04 34 54 12 2 5 29 

LP 9:I: Läkare och patient (ung man), anamnesfasen. 

> ·'l 
L: 6 2 

P: 

IR-index 

L: 3. 76 

P: 2 . 41 

<> =) 
19 2 

Kvantitet 

N % 

484 52 

446 48 

Dyaden: IR

differens 

<) <A =/\ -"> < 
5 2 10 

N 

47 

X 

16 4 19 4 44 

Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N längd täthet 

99 50 43 11. 0 20.S 

99 50 44 9.9 22.2 

IR-index Interaktionskoefficienter 

B B ' F 0 R S 

1.35 2.87 20 41 9 7 3 33 
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LP 9: III: L och P, diskussi ons- och besl utsfasen. 

> /\ <=/\ <> <) (/\ ~ < N 

L: 8 2 3 2 2 19 

P: 2 12 16 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

L: 3. 56 547 92 107 91 18 30.4 19. 6 

P: 2. 08 50 8 11 9 16 3.1 22.0 

Dyaden: IR

differens 

IR-index Interaktionskoefficienter 

B B' F 0 R S 

1.48 2.86 15 38 6 3 6 26 

LP 9 : Hela. L och P. 

> /\ ·~ (: /\ <> ~ <) <A =/\~ < - N X 

L: 7 2 27 2 7 4 4 12 66 

P: 18 4 31 5 60 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

L: 3. 71 103 1 68 206 65 61 16.6 20 . 0 

P: 2. 28 496 32 110 35 60 8. 1 22 . 2 

Dyaden: IR

differens 

IR-index Interaktionskoefficienter 

1.43 2.80 

B B' F 

18 40 8 

0 R S 

6 4 31 

Kommentar: San synes skiljer sig de båda samtalen åt ganska 
kraftigt. I LP 13 är patienten aktiv, särskilt i diskus
sionsfasen, där han t.o .m. har ett litet interaktionellt 
övertag. Han tar där flera egna initiativ och frågar om 
olika saker (högt F-värde). Man kan säga att LP 13 ligger i 
linje med tankarna om patientens medinflytande på behand
lingen. Dock förefaller det san om LP 9 är mera typisk för 
den ordinära konsultationen (Aronsson & Sätterlund- Larsson, 
1986); här är patientens aktivitet mycket mindre i diskus
sionsfasen, det är helt och hållet läkaren som informerar 
(bitvis föreläser han nästan /långa repliker !/) och 
bestämmer, och patientens bidrag inskränker sig till några 
korta inpass. On man tittar enbart på LP 13, finner man en 
dialog som snarast ligger närmare ett jämlikt samtal än en 
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utpräglad fräga-svar-interaktion. Intensiteten (interak
tionsgraden) är genomgäende ganska hög. faktiskt även i fas 
II. Inte oväntat ställer läkaren mera frägor under undersök
n i ngen , medan Pi viss män övertar rollen san frägeställare 
i d iskussionsfasen. som man också kunde vänta sig, domine r a r 
l äkaren mest under själva undersökningen. 

10 . 2.7 Lektion i svenska som andraspräk 

Detta och de bäda följande materialen är hämtade frän 
Gustavssons undersökning av invandrarbarns dialogbeteenden i 
olika situationer och personkonstellationer (Gustavsson, 
u.u . ). I samtliga fall är den ena parten en 12-ärig 
assyrisk/syriansk pojke med en ganska hygglig svensk
kompetens ( utan i SSA P nedan, där eleven är en nägot yngre, 
finsk flicka med nägot sämre svenskkompetens). En och samma 
pojke uppträder i dyaderna SSA 6, St V 6 och st B 6, en 
annan i dyaderna SSA 7, st V 7 och St B 7. I de aktuella 
lektionerna undervisas pojken ensan av en svensklärare. Vi 
har alltså lyckats få tag i en dyadisk spräkundervisnings
situation och kan därför bortse frän de speciella drag som 
utmärker klassrumskommunikation. Som Gustavsson (u .u.) 
visar , fär interaktionen i språkundervisningen olika 
karaktär beroende pä vad slags moment man sysslar med; i 
g rova drag avlägsnar man s i g allt läng re froo ett vanligt 
sam~alsmönster om man sysslar med (i tur och ordning) ämnes
undervisning (ej språkundervisning), textexplikation. ord
förståelseövningar. grammatikundervisning och uttals- och 
stavningsundervisning . De sekvenser vi valt ut gäller 
snarast ordförståelse och diskussion av texter man läst 
tidigare . I SSA P läser I (invandrareleven) och hennes uttal 
och läsning rättas , och emellanät pratar man också an det 
lästa. 

SSA 6: Lärare och invandrarelev (I,syriansk pojke). 

> ·? :/\ <> 9 <) </\ =/\ ~< N 

L: 2 3 26 3 1 6 2 11 55 

I' 8 4 32 6 50 

IR-index Kvantitet Inne häll Repliker Replik- I nnehälls-

N % N % N längd täthet 

L: 3.73 665 78 127 70 54 12 . 1 19. 1 
I. 2 . 06 188 22 54 30 50 3. 7 28 . 7 

Dyaden · IR

differens 

IR-index Interaktionskoefficienter 

B B ' F 0 R S 

1.67 2.53 13 38 3 9 4 31 

X ? 

5 
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SSA 7: Lärare och invandrarelev (I: syriansk pojke). 

> /\ • ·> :) <=> . • f\ (=/\< > => <) (/\ (> =/\-7 <. N X ? 

L: 2 3 1 20 9 3 9 2 2 4 58 

I: 2 3 2 3 26 8 47 3 2 

IR-index Kvantite t Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % 

L' 3. 80 761 71 

I: 2. 14 312 29 

Dyaden: IR

differens 

N % N längd täthet 

147 63 55 13. 6 19 . 1 

88 37 47 6.2 28 . 2 

IR-index Interaktionskoefficienter 

B B' F 0 R S 

1.66 3.06 11 30 11 17 5 39 

SSA P: Lärare och invandrarelev (I : finsk fl i cka). 

> ·~ :> ~/\ <> 9 <) <J\ ··< = /\-7 < N 

L: 2 4 13 4 11 8 4 5 4 5 60 

I: 2 2 38 10 53 

X 

2 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % 

L: 4. 02 497 67 

I : 1. 91 243 33 

(enb.läsn . )153 

(övr . ) 90 

Dyaden: IR

differens 

2 .11 

N % N längd täthet 

86 48 56 8 . 6 17.3 

92 52 53 4.6 37 . 9 

71 46.4 

21 23 . 3 

IR-index Interaktionskoefficienter 

B B' F 0 R s 
2.59 6 17 6 27 2 35 

? 

Kommentar: Den interaktionella asymmetr i n är stor eller 
rentav mycket stor. SSA. P, san består av att I läser och att 
man talar om det lästa , ger en mycket hög IR-differens . Ord
förrådsdiskussionerna i de övr i ga två dyaderna ligger 
lägre. Andelen oblika repliker är mycket stor , vilket beror 
dels på att läraren ofta konmenterar eller korrigerar den 
språkliga formen hos I:s yttranden och dels på att I:s mini
mala svar ganska ofta underkännes . Där emot är R-värdena inte 
anmärkn~ngsvärda . 

Kvantitativt dominerar L med c:a 70 % av talmängden . På det 
innehållsliga planet är dominansen för L inte lika påtag
lig. Det betyder att innehållstätheten i L:s yttranden är 
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låg, vilket antagligen är ett typiskt d r ag i lärartal' 
läraren försöker locka fram innehåll , rätta svar , f rän 
eleverna och använder för denna uppgift många löpord men har 
också många upprepningar och överhuvudtaget ett utspätt 
språk. 

10.2.8 Samtal mel lan vuxen och invandrarelev 

I Gustavssons (u .u. ) undersökning i ngår också jämförelser 
mellan språkundervisning och dialogen mellan samma lär are 
och elev i en annan situation. De båda kontrahenterna 
förelades uppgiften att diskutera vilka bilder man skulle 
vilja ha med om man skulle göra en bilderbok över den egna 
skolan. Dialogen är alltså uppgiftsinriktad ; målet är att 
diskutera och besluta om ett antal motiv. Eftersom läraren 
kan antas päta sig ansvaret för att uppgiften genomföres, 
förväntar vi oss att läraren även här korrrner att dominera , 
även om det nu inte längre är fråga om unde rvisning. Ut
dragen nedan (och i & 10.2.9) är tagna frän början av resp. 
dyads diskussion. 

St V 6: Lärare och invandrarelev . 

/\ :) !I\<> ~ <) <A =A ·« ~ < N X 

L: 19 2 2 9 3 12 so 5 
I: 12 4 30 3 52 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-
N % N % N längd täthet 

L: 3.33 645 72 90 59 49 11. 9 14. 0 

I: 2.24 257 28 62 41 52 4.8 24. 1 

Dyaden: IR- IR-inde x Interaktionskoefficienter 
differ ens B B' F 0 R s 
1.09 2.57 21 40 3 8 4 22 

St V 7: Lärare och invandrarelev. 

) ·~ :) (:) ••/\ (-=/\ (} ~ <) <A -=A (> ~ < N X 

52 3 L: 2 

I : 2 

IR-index Kvantitet 

N % 

L: 3.45 847 76 

I: 2.41 267 24 

2 

16 4 

3 

13 5 

12 3 

Innehåll Repliker Replik-

N % N längd 
127 66 51 15. 7 

66 34 51 5.1 

5 2 

4 12 11 51 

Innehålls-

täthet 

15. 0 

24.7 



Dyaden: IR
differens 
1. 04 

22S 

IR-index Interaktionskoefficienter 
B B' F 0 R S 

3. 00 2 s 43 6 18 9 31 

Kommentar· Som väntat ligger dessa samtal lägre i 
IR-dtfferens än språkundervisningen, men något jäml ikt 
samtal är det inte fråga om. I själva verket uppträder 
läraren även här san lärare (vilket vuxna naturligtvis 
generellt tenderar att göra gentemot barn, särskilt om dessa 
bedöms vara språkligt mindre försigkomna). Oblikhetsgraden 
är hög, och läraren ställer många frågor. Det är helt enkelt 
läraren san ber an förslag pä bild er och eleven som (ibland) 
kommer med sådana. Vad beträffar ord- och innehållsmängd 
liknar samtalen också undervisningen, ja, lärar ens repliker 
är t.o.m. ännu mer innehå llstomma här . 

10.2.9 Samtal mellan barn 

Invandrarpojken i de föregående situationerna sanmanfördes 
också med en svensk klasskamrat (som han själv valt ut) , och 
pojkarna förelades sarrana slags uppgift san lärare och in
vandrarpojke i St V (dock gällde det här att göra en bilder
bok inte över skolan utan över bostadsområdet/stadsdelen där 
barnen hörde hemma) . Den här gången har vi alltså en täm
ligen jämlik situation mellan två barn, där dock den ene 
enligt skolans kriterier ansetts ha sämre svenskkompetens. 
Samtalet är uppgiftsinriktat (jfr St V), men man kan gissa 
att pojkarna får svårare att hela t iden hålla sig till upp
giften. 

St B 6: Invandrarpojke (I) och svensk kamrat (S) . 

" => ··/\ ~/\ (=I\ <> (/\ =/\ (> ~ < - N X 

S: 2 7 26 4 3 6 so 2 

I: 2 20 2 2 17 47 s 

IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

S: 3 . 03 328 S7 77 S1 so 6.3 23 . S 

I: 2 . 6S 247 4 3 73 49 47 4. 8 29.6 

Dyaden~ IR- IR-index Interaktionskoefficienter 

differens B B' F 0 R s 
0 . 38 2. 87 47 ss 4 11 s 9 

St B 7: Invand rarpo jke ( I) och svensk kamrat (S). 

> " •y <=> . •/\ : /\. <=A. <> 9 <) <I\ =A (> ~ <- N X ? 

S: 1 1 3 2 1 s 2 1 1 S 2 2 16 S2 s 4 

I: 4 3 2 3 2 2 20 2 2 7 Sl 2 
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IR-index Kvantitet Innehåll Repliker Replik- Innehålls-

N % N % N längd täthet 

S: 2.89 362 52 54 43 51 6. 5 14.9 

I: 3. 12 334 48 72 57 49 6.5 21.6 

Dyaden: IR- IR-index Interaktionskoefficienter 

differens B B' F 0 R s 
-0.23 3.02 35 43 13 15 4 18 

Kommentar: Barnsamtalen är jämlika (liten IR-differens). Man 
har r elativt mycket problem (högt 0-värde) . I den ena dyaden 
byter man ämne ganska ofta. I St B 6 ställs färre frågor , 
och I ställer där inga alls. Han har i stället p!tagit sig 
en sekreterarroll , med vilken det följer en hel del minimala 
responser (I signalerar att han har avslutat skrivandet) . 
Kvantitetsmässigt pratar invandrarpojkarna något mindre än 
sina jämnåriga svenska kamrater men har i gengäld klart 
större innehållstäthet. 

10.2.10 Ett kartläsningsexperiment 

Genom tillmötesgående av Rolv Blakar, OSlo , har vi fått 
tillgång till ljtrlbandet från ett av hans kartläsningsex
per iment. Dialogen äger rum i en experimentellt arrangerad 
situation (se Blakar, 1984), i vilken en person ( "föraren" ) 
ska förklara en färdväg som är utritad p! en karta med ett 
ganska detaljerat och komplext "gatunät". Den andre personen 
( "mottagaren" ) har också en karta men utan rutten utmärkt , 
och upp::Jiften går ut p! att denne med ledning av förarens 
instruktioner ska identifiera rätt färdväg p! sin karta . De 
båda försökspersonerna kan givetvis inte se varandras 
kartor . Först får de båda lösa en " lätt uppgift": gatunäten 
på båda kartorna är identiska och med " normala" instruk
tioner går det ganska lätt att finna färdvägen. Därefter 
korrmer en "svår uppgift" : kartorna är i själva verket inte 
helt identiska (något som försöks personerna är oveta11de om) , 
och upp::Jiften går där för inte att lösa. Vad son är intres
sant är då hur lång tid det tar för olika dyader att upp
täcka fakta och vad son händer i interaktionen innan de 
kommit f ram till en delad övertygelse därom. Man rörsöker 
lösa uppgiften an och an igen (startar från utgångspunkten 
upp till tio gånger) och beskyller varandra under tiden fö r 
bl.a. anöjliga instruktioner resp dålig fattningsförmåga. I 
den här undersökta dyaden (dyad nr 12) är försökspersonerna 
sttrlenter . Vi har dels räknat på den lätta uppgiften (hel a 
dess genomförande, c :a 80 turer) , dels p! den svåra upp
giften (slutet, fr.o.rn . kontrahenternas sjätte försök att 
börja om från början och de därpå följande ytterligare två 
försöken tills man slutgiltigt upptäcker felet , c :a 150 
turer). 
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KL 12:Lätt: Förare (F) och mottagare ('M). 

> ·~ <> 9 <) (/\ ~ < N X 

F : 3 16 2 11 7 41 3 

M: 9 2 6 6 15 40 

IR-index Repliker 

N 

F: 3.46 39 

M: 2.45 40 

Dyaden: I R

differ ens 

IR-index Interaktionskoefficienter 

1. 01 3. 07 

B B' F 

22 53 6 

0 R S 

3 8 41 

KL 12:Svår: Samma som KL12:Lätt. 

> /\ ·.) :) <=> 
F: 3 6 

M: 

IR-index Repliker 

N 

F: 3. 70 69 

M: 2.47 72 

••/\ :A. () ~ <) <A. =/\~ < - N X 

3 

27 3 

6 1 

16 4 6 2 70 3 

2 16 3 3 32 3 74 2 

Dyaden: IR

differ ens 

1. 23 

IR-index Interaktionskoefficienter 

B B' F 0 R s 
3.08 23 46 5 11 5 36 

Kommentar: Skillnaderna i interaktionsmönster mellan beting
elserna iiiåste sägas vara mindre än väntat. Dock gär flera i 
förväntad riktning: i den svåra betingelsen ökar antalet 
oblika drag, antalet balanserade repliker minskar , föraren 
anstränger sig något mer att styra (de flesta starka initia
tiven är direkta uppnaningar, typ "kör till höger vid andra 
avtagsvägen" etc). Den största skillnaden mellan betingel
serna verkar ligga i att betydligt fler åtgärdstyper är 
representerade i den svåra uppgiften. Så länge en förelagd 
uppgift kan lösas rutinmässigt kan man klara sig med ett 
fåtal rutinmässiga verbala drag, men när det blir problem 
måste man tillgripa en större uppsättning verktyg. 
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10.2.1 1 Två. litterära dialoger: Gräl 

Till slut ska vi också presentera siffror på. data av ett 
helt annat slag, nämligen dialoger ur litterära verk 
(dramadialoger). Sådana dialoger kan antas skilja sig från 
naturligt förekommande , autentiska samtal i flera avseenden , 
som vi dock inte ska försöka reda ut här (jfr Bulow Möller, 
1986). För tillämpningen av olika dialoganalyser kan några 
av dessa skillnader ha stor betydelse. 

De utvalda dramadialogerna har båda karaktären av gräl 
(vilket förstås varit ett skäl för oss att ta med dem). Den 
ena är hela den "prata" ur vilken vi i bokens upptakt 
citerat ett avsnitt (ungefär hälften) . Pratan karaktäriseras 
av att den ena parten, A, i nledningsvis är mycke t mer prat
sam och angelägen än den andra, B. När B t i ll slut "korrmit 
igång " utvecklas ett gräl mellan de båda. Samma mönster -
trögt samtal accelereras till gräl - uppträder två. gånger i 
pratan. 

Det andra utdraget kommer från Albee' s "Vem är rädd för 
Virginia Woolf" , san ju innehåller åtskilliga praktfulla 
gräl . Bl.a. därför har dramat tidigare använts för kommuni
kationsanalyser (watzlawick m. fl. , 1967) . (Qn grälets natur, 
se också. Aronsson , 1987 , som bygger på. o 'Neill ' s "Lång dags 
färd mot natt" ) . Den av oss analyserade scenen ( Albee , 1 962, 
s.90-95) från slutet av den andra akten ("Walpurgisnacht") 
är från början till slut ett avancerat gräl mellan huvud
personerna George och Martha . 

(Kodningarna är gjorda direkt från resp. texter. On vi hade 
varit helt konsekventa , skulle vi förstås ha utgått från 
bandade iscensättningar. Dessutom är den skrivna litterära 
dialogen med sin stilisering och sina scenanvisningar annor
l unda än en transkription av ett vanligt autentiskt samtal. 
Vi t ror dock att autentiska gräl skulle få IR-profiler san i 
allt väsentligt liknar dem som här följer.) 

Tionde pratan: Personer: A och B. 

· ~ :) <=) :/\ (=/\ <) ~ <A (> 
A: 5 5 3 8 8 7 2 

B: 2 

IR-index Repliker 

N 

A: 4. 00 39 

B: 2.67 38 

4 12 

< 
1 

7 9 

N 

39 

38 

Dyaden: IR

differens 

IR-index Interaktionskoefficienter 

B B' F 0 

1. 33 3.48 25 40 4 32 

R s 
45 
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Utdrag ur "Vem är rädd för Virginia Woolf?": Personer: 

George och Martha . 

G; 

M: 

A 
2 

3 

:) 
2 

··A :A 
4 

2 2 

IR-ind ex Repliker 

N 

G: 3.30 40 

M: 3.25 40 

Dyaden: IR

differens 

(>:!/\ ( > <) <A =A ~ < - N X 

7 2 14 5 2 40 

6 14 7 3 41 

IR-index Interaktionskoefficienter 

0.05 3. 27 

B B' F 0 R 

35 39 9 38 3 

s 
8 

Kommentar : Grälet mellan George och Martha utmärks av en hög 
intensitet (högt IR-index) och båda parter bidrar lika 
mycket till att hålla grytan kokande . Det förekonmer mycket 
få rena responser: ett gräl, som kommit igång, skulle sanno
likt komna av sig, an den ena parten retirerade till at t 
avge minimala responser . Trots jämlikheten ä r andelen 
balanserade repliker låg . I stället är andelen obl ika 
repliker mycket hög . Av intresse är också det låga S-värdet : 
i åtminstone detta gräl hävdar man sig själv snarare än 
begär bidrag av den andre . 

Pratan är delvis anno rlunda . IR-differensen är stor. Detta 
kan tillskrivas de faser då A försöker sätta igång den 
oengagerade B. Antalet frågor är stort , men 80 % av dem 
faller på A. När B väl aktiverats, f år samtalet en klar 
grälkaraktär . Som helhet får även detta samtal ett högt 
oblikhetsvärde . 

I båda samtalen är R- värdena låga. Detta bekräftar hypotesen 
att detta mer defensiva eller kooperativa slag av oblikhet 
inte hör hemma i sarrana samtalstyper san de mer offensiva och 
kompetitiva egenanknytningarna och metakommentarerna (jfr 
0-koefficienten). 

Slutligen ska det påpekas att de höga IR-indexen för de båda 
dyaderna kanske delvis beror just på att det rör sig an 
litterära dialoger . Man kan misstänka att lättviktiga 
repliker som rena r esponser (för att inte tala om uppback
ningar), vilka ju tenderar att för e komma ymnigt i många 
dialoger, gärna utesluts från dramaförfattarnas texter . 
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10.3 Samband mellan olika interaktionsmått 

På teoretiska grunder kan man förmoda att det finns samband 

mellan flera av de olika interaktionsmått som vi beräknat 

ovan. Man kan exempelvis förmoda att det finns ett positivt 

samband mellan IR-differensen och S-koefficienten (i asym

metriska situationer /stor differens/ ställs många f rågor ) 

och ett negativt samband mellan IR-differens och balans

koefficienterna (B, B') (i jämlika dialoger /liten dif

ferens/ är andelen "klassiska", d.v.s. balanserade, repliker 

stor). En ytlig inspektion av siffermaterialet ovan ger 

också vid handen att dessa och andra samband finns. Med 

hjälp av Spearmans rangkorrelation har vi beräknat några 

samband mellan , å ena sidan, IR-differensen i dyaden och, å 

andra sidan , dyadens IR-index och interaktionskoefficienter. 

Korrelationsberäkningarna är gjorda på de 26 dialogavsnitt 

som presenterades i§ 10.2.1-10. 

Korrelationstabell 

IR-index B B' F 0 R s 
IR-differens 0.29 - 0.95 -0. 71 0 .43 0.12 - 0.06 0.78 

Siffrorna bekräftar hypotesen att balanskoefficienterna, och 

då särskilt B som ju bara gäller de (icke-begärande) expan

derade responserna, och soliciteringskoefficienten ("antalet 

frågor " ) rangordnar dialoge rna på samma sätt som IR-dif

ferenser. För att få ett mått på en given dialogs avstånd 

till det jämlika samtalet skulle det alltså räcka med att 

räkna andelen expanderade responser eller andelen frågor i 

i nteraktionen . Ä andra sidan bör man komma ihåg att IR

profilerna, som ju ligger till grund för beräkningen av IR

differense rna, är betydligt info rmationsrikare än båda dessa 

mått. 

Vi ser också av tabellen att graden av fragmentering och 

oblikhet och frekvensen av reparationer (uppskj utande 

frågor) inte har något samband med IR-di ffe rensen. Vida re 

visar det sig att 0- och R-värdena är helt oberoende av 
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varandra (rangkorrelationskoefficienten är 0.16); de tycks 

alltså be träffa helt s kilda typer av oblika egenskaper . 

Kor r elati o nen mellan B och S är -0. 76. Detta torde huvudsak

ligen bero på. att kategorierna,</\ (B) och starka initiativ 

(S),är varandra uteslutande , men det kan också delvis sam

manhänga med en empirisk tenåens i vissa dialogsituationer 

som innebär att antalet expanderade response r avtar om mot

parten ställer fler direkta frågor (jfr § 10.4) . 

Våra pilotstudier tillåter san tidigare på.pekats inte några 

mer definitiva slutsatse r. Men det finns åtskilliga iakt

tagelser som kan göras och ligga till grund för hypotese r 

framtida studi~r . Som ytterligare exempel kan nämnas att 

även an höga 0- och R-värden inte så ofta är korrelerade, 

verkar materialet peka på. att sådana värden. och särskilt en 

hög 0-koefficient . visar på. svår igheter för kontrahenterna 

att förstå varandra . beroende på t .e x. skilda intressen 

e ller utgångspunkte r. En annan iakttagelse gäller dyade rnas 

totala repertoarer av skilda repliktyper, som verkar öka ju 

mindre formaliserad situationen ä r och ju svår are de kom

munikativa uppgifterna är. Det tycks också vara så att den 

överordnade parten ofta använder f l er skilda åtgärdstyper än 

den underordnade. 

10 . 4 Bemötandeanalyser 

Även an vår replikka tegorise ring gencrn sin emfas på. 

anknytningar framåt och bakåt i viss mån är mindre 

atomistisk än de flesta andra kategoriseringar (t.ex. sådana 

baserade på. talaktsklassificering 1 jfr § 6), kan man inte 

koITllla ifrån att en hel del struktur i dialogen saknas i våra 

kvantitativa data som vi hittills presenterat dem. Ett sätt 

att råda bot på denna brist är att utföra beräkningar på. 

olika typer av repliksekvenser (sekvensanalys). Vi har 

hittills skjutit sådana undersökningar på f ramtiden. 

Sekvensanålyser kan givetvis grundas på. repliksekvenser av 

godtycklig längd. Det vanligaste är att man undersöker vilka 

repliker och replikse kvenser scrn i ett material följer på. en 
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viss r epliktyp (s.k. lag sequential analysis, jfr Sackett , 

1977). I stället för att på så sätt titta på konsekvenserna 

(effekterna) av att använda en viss repliktyp, kan man 

förstås också undersöka vilka typer av repliker och replik

sekvenser som föregär en viss given repliktyp (antecedent

analys) . Den allra enklaste formen av (kon)sekvensanalys är 

bemötandeanalysen. D;?nna går i värt fall helt enkelt ut på 

att man för varje replik i en dialog (replikerna är kate

goriserade i vära kategorier) undersöker vilken typ av 

bemötande den fär. En repliks bemötande är helt enkelt den 

repl ik (av motparten) som följer direkt efterät, oavsett om 

denna bemötande replik anknyter bakåt eller helt ignorerar 

den föregäende . Vi har ännu inte systematiskt utfört nägra 

sädana analyser. Däremot har vi gjort nägra preliminära 

beräkningar på nägra av de ovan beskrivna exempeldialogerna 

för' att fä ett begrepp om vilka repliktyper som har de 

högsta frekvenserna hos dominanta, underordnade och järn- '" 

ställda parter och vilka repliktyper som i de olika fallen 

är de vanligaste bemötandena. När det gäller dominanta och 

underordnade aktörer valde vi ett antal dialoger med rela

tivt stor IR-differens (0.80(diff<1.70) (de aktuella dia

logerna är L9, P22, R25, R33, T4, SSA6) , och betr jämlika 

parter tog vi nägra dialoger med liten IR-differens 

(diff(0.25) (Sd514, Sd549, GyK, LP13:III) . 

Tabell: Mest frekventa replikkategorier och deras mest 

frekventa bemötanden : 

al Dominanta parter (antal repliker totalt: 329) 

kateg.: N % av Bemötanden (med de högsta frekvenserna , 

alla: här angivna i procent): 

<'> 108 33 < (49) <.A ( 31) (13) 

<A 64 19 < (63) <A ( 19) ~ (5), ? (5) 

< 47 14 <A (51) < (26) =/\. ( 13) 

> 20 7 </\ (55) < (45) 

~ 15 5 < (47) <A (27 l 

=/\. 12 4 < (42) (/\. (25) 
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b) Underordnade parter (antal repliker totalt: 31 2 ) 

< 155 50 <) (39) <A. (24) < ( 16 ) 

<r-. 93 30 <> (3 1) <A (20) < (18) 

17 5 9 (59) ~ (24) 

~ 13 4 < > (54) <A (23) , < (23) 

=A. 12 4 < > (33), <. (33) <r-. (17) 

c) Jämlika parter (antal repliker totalt: 398) 

<A 214 54 <A (59) < (16) <> ( 10) 

< 71 18 <A (55) <>-(10 ), < (10) 

<> 33 8 <A (55) <. (39) 

/\. 12 3 <A (33) < (25) <> (17) 

(On vi ser t i ll alla de 1039 repliker san ingår i detta 

stickprov är de vanligaste replikkategorierna följande 

(absoluta frekvenser ): <A3 71, < 273 , <> 143, 4 37 , =A33, 
) 23 ) . 

Vi ska nöja oss med någ ra p\pekanden till dessa frekvens

data . Vi ser tydligt att den expanderade responsen<A, som 

ju också är el ler kan vara en invit till ytterl i gare bid r ag 

från motparten, alltså ett underställande initiativ , är den 

typiska repliktypen i det jämlika samtalet och att den också 

har egenskapen att själv ofta bli bemött med en replik a v 

samma slag . I de ojämlika dialogerna, som ju är hämtade frän 

olika institutionella kontexter där en expert ställer frägor 

till en elev , patient, klient eller liknande, blir bilden en 

annan. Den dominerande partens initiativ tenderar att fä 

minimala responser som svar . I viss mån förklaras detta av 

kodningsprinciperna , eftersan det krävs mindre av en replik 

för att den ska betraktas som expanderad, om repliken ifråga 

inte är begärd (§ 8. 8). Men utöver detta förefaller det 

klart att - åtminstone i många av de institutionella kon

texterna (jfr "'3ar , 1984) - dir ekta frägor, i motsats till 

t .ex . förslag och underställanden , ofta får mindre utförliga 

och r entav lakoniska bemötanden . Syftet med sl utna f rågor är 

ju i många situationer att tving a fram korta svar . Onvänt 

kan naturligtvis knapphändiga svar från den underordnade 

aktören tvinga motparten t i ll fl er direkta f rågor; anna rs 



234 

skulle dialogen avstanna. Genom denna ömsesidiga påverkan 

mellan parterna fär vi säledes lätt en polarisering av dia

logen. När man gär igenom en dialog lägger man ofta märke 

till fenomenet ifräga på ett konkret plan. När juristen 

eller läkaren börjar ställa mer eller mindre tvingande 

frågor, fär klienten eller patienten svärare att själv ta 

för sig av interaktionsutrymmet, men dä den överordnade 

nöjer sig med inlägg, komnentarer eller rentav minimala 

responser, tar den andre ofta chansen att komma med egna 

initiativ. 

Qn vi vänder en smula på problemet och frägar oss hur en 

sarntalsdeltagare gör för att skaffa sig själv utrymme i sam

talet kan vi svara så här. Dominanta parter i asyrrmetriska 

samtal ställer frågor, t.o.m. frågor som är inbördes orela

terade och som inte anknyter till de svar som motparten 

ger . För underordnade parter i asymmetriska situationer 

återstär ofta inte mycket annat än att expandera de 

responser som begärs (se t.ex. betr. rättegångar, klelswärd 

m.fl., u.u.). I jämlika samtal gärdet däremot till så att 

man tar anknutna svaga initiativ (= expanderade , icke

begärande responser) (och hoppas på att de inbjuder till 

ätergäldande) och emellanåt tar man nägra starkare initiativ 

(tar upp nya ämnen och ställer några frågor , dock inte flera 

i rad). 

10.5 Differentiering inom enhetliga material 

De olika mått på dialogbeteenden som vi redogjort för i det 

föregående bör alltså (se också § 11) kunna användas för att 

karakterisera skillnader mellan olika typer av sociala 

situationer, t .ex. frän jämlika samtal till starkt asym

metriska interaktioner. Men idealt bör de också vara till

räckligt känsliga för att differentiera inom tämligen enhet

liga material. Analyser under utarbetande tyder också på att 

metoden på ett tillfredsställande sätt kan användas för att 

skilja exempelvis olika slag av undervisningsaktiviteter 

(Gustavsson, u.u.). Vi har också genomfört IR-analyser av 
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samtliga 40 brottmålsrättegån<Jar i den korpus som vi 

tidigare refererat till(§ 10.2.4) . Även här visar det sig 

vara möjligt att med hjälp av olika IR-mått belysa intres

santa mellan rättegångar sar involverar skilda kategorier av 

till~alade (Adelswärd m.fl., u.u.) . Samtidigt visar siffror

na från vår rättegångskorpus att vi har att göra med en 

ganska stabil situation. De enskilda fallen fördelar sig 

inom tämligen begränsade intervall på de olika IR-rel~terade 

skalorna (Tabell 1) . 

Tabell 1. Interaktionsbeskrivning a~ 40 rättegångar 

Jurister Till- Dyaderna som helheter 

talade IR-index IR- Interaktionskoefficienter 

( IR- index) diff B B' F 0 R s 
medel-

värde: 3.94 2 . 36 3.06 1.58 21.5 46.0 11 . 6 4.9 4.9 38.7 

min. 

värde: 3.37 2.00 

max. 

värde: 4.18 2.88 

stand . 

avv. : 0.26 0 . 24 

2. 46 

3. 37 

0.24 

c. 78 3 27 

2. 08 41 64 

0. 39 7.6 8 .4 

4 0 0 2 4 

20 13 11 46 

2.6 2 . 6 2.6 4.5 

Data från rättegångarna presenteras utförligare och disku

teras i Adelswärd m.fl. (a.a.). Här nöjer vi oss med några 

få kommentarer. Den genomsnittliga IR-differensen är som 

synes hög, likaså S-koefficienten . Därvid är att lägga märke 

till att det så gott som enbart är juristerna san bidrar 

till dyadens höga S-värde (deras eget S-värde ligger i all

mänhet mellan 70 och 90; med våra definitioner, som kräver 

mer för att en replik ska räknas som en fråga än andra mer 

kontextuellt baserade definitioner, är alltså fyra jurist

repliker av fem (i förhöret) frågor till den tilltalade). 

Man kan också lägga märke till att rättegångarna har låga B

och O-värden . (B '-koefficienten är här ett mindre användbart 

mått vad avser dyaden; det består nästan enbart av två 

ganska disparata kategorier , nämligen juristernas anknutna 

frågor och de tilltalades expanderade responser.) 
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Parternas interaktionsbeteenden är alltså tämligen ensartade 

över de olika rättegångarna. Standardavvikelserna visar på 

ungefär samma spridning i båda parters IR-index. ~andra 

sidan visar en korrelationsanalys att variationen i de till

talades IR-index spelar störst roll för dyadernas IR

differenser. Spearmans rangkorrelation mellan de tilltalades 

IR-index och dyadernas IR-differenser är sålunda -0.91 , 

alltså ett mycket starkt samband ; motsvarande mätt med 

juristernas IR-index som ena korrelatet är "bara" 0. 67. De 

tilltalades sätt att agera päverkar kraftigt differensen; en 

tystlåten eller motvillig tilltalad bidrar till att dif

ferensen blir mycket stor, medan en pratsam tilltalad med 

många expanderade responser kan krympa den till att bli en

bart relativt stor. San tidigare antytts, är det främst 

genom att ge utförliga svar som den tilltalade kan få lite 

större utrynvne i samtalet. Det visar sig också att rang

korrelationen mellan de tilltalades IR-index (som enligt 

ovan starkt påverkar dyadens IR-differens) och deras egen 

talmängd (mätt i antal ord per replik) är så hög som 0.72. 

Här finns alltså ett exempel på. att talmängd och interak

tionsutrymme under vissa betingelser kan hänga ihop; gene

rellt finns det inget sådant samband (se nedan,§ 10.6.5). 

Det allra starkaste sambandet tycks finnas mellan dyadens 

B-koefficient och dess IR-differens (Spearman: -0.94). Där

emot är sambandet mellan dyadens differens och juristernas 

S-värde svagt (Spearman: 0.48). Man hade kunnat rorvänta ett 

starkare sådant samband (jfr § 10.3), men det faktiska 

värdet säger antagligen samma sak som vi tidigare på.pekat; 

det är inte i första hand de befintliga skillnaderna mellan 

de olika juristerna som betingar variationen i inter?k

tionell asymnetri inan korpusen. 
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10.6 Att dominera talrummet: Olika dimensioner 

10.6.1 Makt och dominans 

Intuitionen för vem som dominerar i en dialog kan variera 

och vara beroende av mänga skilda aspekter. Den san har makt 

och ansvar kan styra dialogens inriktning och utfall genom 

att vidta ett fåtal strategiska åtgärder (t.ex. initiera och 

avsluta aktiviteter, fastslå beslut etc). Denna dimension, 

scen i ett mera globalt persi;:ektiv kari framstå scen viktigast 

av allt, avspeglas inte direkt i våra dominansmätt (även om 

den delvis kan synas i IR-profilerna). vär avsikt är 

emellertid att undersöka just den manifesta dialogen, bl .a. 

de dominansskillnader som konrner till direkt uttryck där. 

Att beskriva dominans i beteendet är uppenbart relevant för 

förstäelsen av makten över dialogen, men vi uppfattar inte 

begreppen makt och dominans som synon}'llla. Makt uppfattar vi 

som en bakomliggande struktur, en potential hos individerna 

att påverka andra, medan dominans (i vär användning av 

termen) har att göra med hur parterna fördelar det tillgäng-

1 iga talrummet (interaktionsutrymmetl i kvantitativa 

termer. Att en part tar mänga initiativ eller talar mycket 

kan ibland rentav vara ett tecken på relativ maktlöshet. I 

ett erotiskt förhållande, exempelvis, är det den minst ange

lägna parten som har mest makt över relationen och samtidigt 

behöver han eller hon inte vara så aktiv för att behälla sin 

makt över motparten . !):)minans i beteendet är alltså en sak, 

makten i eller över dyaden (eller gruppen) en annan. Varje 

interaktionsbeteende, t.ex. ett dominant mönste r, mäste 

tolkas i sin relevanta konteKt och kan i skilda situationer 

avspegla ganska olikartade maktförhållanden. 

10.6.2 Dominans: Kvantitet, innehäll och interaktion 

Att dominera dialogen är alltså att behärska en stör re del 

av det territorium som parterna gemensamt disponerar: den 

gemensamma (erkända) diskursen, talrwrmet, interaktionsut

ryrrunet ( "the floor") . D::>minans är i sig självt ett kvanti ta-

1 



238 

tivt orienterat begrepp; det handlar om att ta överhanden, 

att ha merparten av ett territorium (en domän). I samtalet 

finns det emellertid olika dimensioner i dominansen . Vi har 

skilt på tre: 

a) (rent) kvantitativ dominans i termer av talmängd: den som 

dominerar är helt enkelt den san pratar mest. 

bl innehållslig dominans i termer av introduktion av nytt 

innehåll: den san dominerar innehållsligt är den som 

försöker placera mest innehåll i den socialt delade diskurs

världen , det man pratar om. 

cl interaktionell dominans i termer av initi ativ och 

responser: den som dominerar är den san styr och 

kontrollerar den andres kommunikativa åtgärder mest och som 

själv blir minst styrd i sina egna åtgärder (repliker). 

Den interaktionella dominansen stär i centrl.Jll för vårt 

intresse i detta arbete. Vi försöker fånga den genom vår 

replikkategorisering och gencm att därefter beräkna olika 

mått på det så erhållna materialet (§ 9) . Vad gäller de 

kvantitativa och innehållsliga aspekterna, där vi ju f.ö. 

redan presenterat vårt siffermaterial (§ 10.2), har vi 

använt de operationaliseringar som presenteras i de följande 

avsnitten. 

Vi antar alltså att de tre ovannämnda, inbördes delvis 

oberoende, måtten har en klar validitet när det gäller att , 

på en abstrakt nivå , beskriva dcminansrelationerna i 

dialogerna. Givetvis finns det, på konkretare nivåer, flera 

aspekter även i den manifesta dialogen som påverkar hur vi 

uppfattar dominansförhållanden mellan samtalsdeltagare . 

Utmaningar och konfrontationer uppfattas exempelvis som mer 

dominanta beteenden än instärrananden, och detta fångas endast 

delvis av vår analys . Att ställa frågo r är ofta men inte 

alltid ett sätt att försöka dominera (Goody, 1978). Vi har 

infört distinktionen mellan offensiva och submissiva frågor 

(starka/svaga initiativ) , men det givetvis fler , men mer 

svårfångade, aspekter att ta hänsyn till. Scotton & CMsley 

(1982) pekar exempelvis på att värdeladdade , ledande och 

konfronte rande (ifrågasättande) frågor ger frågaren en mer 
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framträdande roll än "neutrala" frågor. Likväl vill vi hävda 

att de aspekter san vi grundar vår analys pä lovar att ge en 

generellare bild av centrala dominansdimensioner än andra 

alternativ (jfr § 6) . 

10.6.3 Talmängd 

Som mått pä talmängd (kvantitet) har vi använt det totala 

antalet framsagda löpord för resp. part. Med löpord avses 

det som i normal ortografi skrivs som en självständig 

grafisk enhet (mellan mellanrum) . Vi har räknat både 

repliker och replikförsök (X-ytt randen) (ett alternativ hade 

förstås varit att helt exkludera de senare) . I övrigt har 

följande principer tillämpats vid beräkningen av antalet 

ord: 

a) ohörbara sekvenser, hela yttranden (kategori?) eller 

delar av repliker, har inte räknats med; 

bl uppbackningar har inte räknats med . Däremot har vi räknat 

även "ord" av typ mn om de yttras av den san har ordet 

(ingår då ofta i en längre replik). 

cl stamningsfenomen och tvekljud (eh etc) har inte räknats . 

dl däremot räknas onomatopoetiska "ord" (klick), distinkta 

försök att säga ett ord (t.ex. en elev försöker säga spatel 

och åstadkommer ~) samt enskilda bokstäver när man 

stavar ord högt (Tellemar säger s, a, i, j för att tala om 

hur Saijonmaa stavas /de fyra bokstäverna blir här fyra löp-

ord/). 

10 . 6. 4 Innehåll 

Grundtanken vid beräkningen av innehållslig dominans är den 

att en part styr uppnärksamhet och förståelsearbete i sam

talet genom att introducera nya innehållstunga enheter. Ens 

inflytande blir alltså be roende av hur många företeelser man 

" för pä tal " . Innehållsmängd är som bekant oerhört svårt att 

defi niera pä ett teoretiskt oantastligt sätt (set.ex. 

Källg ren , 1979) , men även ett relativt grovt mått är bättre 
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än inget alls. Vi har därför definierat en samtalsparts 

innehällsmängd som det totala antalet lokalt ny- eller åter

introducerade innehållsord som han svarar för i dialogen. 

Vad san menas med "ny- eller åter introduktion" resp. "inne

hållsord" framgår av följande. 

En enhet (ett innehållsord) är !!;l_ (lokalt ny) an den inte 

tidigare förekommit i den l okala kontexten bestående av a) 

den pägående repliken (den som enheten själv tillhör) , bl 

motpartens föregående tur, och cl talar ens egen föregående 

tur. Ibland förekommer som bekant banala reparationsdelspel 

i dialogen, och det kan förefalla rimligt att bortse från 

dem när den lokala kontexten definieras. Därför har vi 

utsträckt den relevanta lokala kontexten i ett enda väl 

definierat fall , nämligen när det finns en inskjuten sekvens 

bestående av~ följd av< (och inget mera). Sälunda räknas 

den lokala kontexten för A:s sista replik i följande exempel 

så här: 

A: xxxxxxxxxxxxxxx 

B: xxxxxxxxxxxxxxx 

A: xxxxxxxxxxxxxxx 

}okal koot~t B: xxxxxxxxxxxxxxx 

A: ~ 
B: < 
A: xxxxxxxxxxxxxxx 

Som innehållsord räknas ord (lexikala enheter) ur följande 

klasser: 

al substantiv, 

b) adjektiv, 

cl verb (men ej modala och temporala hjälpverb och ej vara , 

varda, bli , ha, finnas och göra som "pro-verb" /dock räknas 

de an de ingår i partikelfras typ vara med an , ha med sig 

etc/) 
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d) adverb avledda av substantiv, adjektiv eller verb (t.ex . 

troligtvis, egentligen, förstäs, exempelvis) samt tunga 

sättsadverb som bra och fort. Däremot räknas inte t .ex. här, 

nu, ju, väl (obet.) , därför). 

e) räkneord. 

Lägg märke till att inga pronomen (inkl. interrogativa 

pronomen som vem, varför) eller pronominella adverb räknas . 

Dessutom har vi tillämpat följande specialregler : 

f) datum, årsangivelser, måttsangivelser o. dyl. räknas som 

en enhet: den 24 jan, år 1981, 500 .kr. 

g) lexikal iserade uttryck (fasta förbindelser) räknas som en 

enhet : få tag i, ta hänsyn till, lägga på hög, med avseende 

~. i förhållande till . 

h) namn räknas som en enhet: Karl Larsson , Södertälje 

kommun. 

i) stereotypier räknas inte även om de innehåller innehålls

o rd: å såna grejer, va heter de, i vart fall , vet du. Samma 

gäller svordomar och liknande förstärkningsuttryck och 

interjektioner: va fasen, å herregud. 

Det förtjänar att än en gång påpekas att innehållsmängd, 

definierat som här ovan, är ett grovt mått som inte tar hän

syn till att samma ord emellanåt används om olika referenter 

(vi räknar nya lexikaliska enheter och inte nya referenter) 

och att de introducerade innehållsliga enheterna ibland 

kommer att spela stor roll för det fortsatta samtalet och 

ibland ignoreras totalt och hamnar "på hälleberget" . On man 

är intresse rad av de mer långsiktiga effekterna av olika 

försök att etablera olika samtalsämnen får man göra en annan 

sorts analys . 

10.6. S Samband mellan kvantitet, innehåll och interaktion 

Vi har tidigare påvisat samband mellan olika mått på 

par ternas interaktionsmönster. Vi vill nu se på r elationerna 

mellan interaktionsrnått, å ena sidan, och fördelningen av 

talrnängd och innehållsmängd, å andra sidan . Vi har därför 

jämfört dessa tre dominansdimensioner på 18 av de olika 

dialogutdrag för vilka vi har alla data tillgängliga (jfr 

§ 10.2: vi har låtit varje situation bidra med två instanser 



242 

och uteslutit läkarsamtalen som helheter , eftersom dessa 

data ändå finns med /faserna I, III/). Korrelationerna 

mellan interaktion, talmängd och innehållsmängd har 

beräknats på följande sätt. Dialogerna har rangordnats på 

basis av IR-differens. För varje dialog har värden för 

skillnaden mellan parterna i talmängd och innehållsmängd 

angetts som avvikelsen för endera parten från jämviktsläget 

(50 % för vardera parten) i antal procentenheter. Om 

exempelvis A har 57 procent av dialogens totala antal löpord 

(talmängd) och B således 43 procent, blir avvikelsen i tal

mängd 7 enheter. Skillnader i innehållsmängd beräknas 

analogt. Korrelationen med IR-differenserna har beräknats 

(med Spearmans rangkorrelation) genom att dialogerna rang

ordnats också beträffande talmängd och innehållsmängd. Om 

den :nteraktionellt do~inanta parten också dominerar i tal

mängd och/eller innehållsmängd, anges differensen i den (de) 

senare dimensionen/erna som positiv, om han däremot har den 

mindre andelen i talmängd och/eller innehållsmängd san nega

tiv. Dj_alogerna har betr IR-differ e ns rangordnats från 

lägsta till högsta värde och betr tal- och innehållsmängd 

från största negativa 

får följande värden: 

Sd 514 

Sd 549 

T 4 

T 6 

R 31 

R 33 

p 5 

p 22 

SSA 6 

SSA 7 

St Vx6 

St Vx7 

St B 6 

St B 7 

LP 9:I 

LP9:III 

LP13:I 

IR rang 

0 .07 

0.21 

0.84 

0 . 59 

1. 97 

1.34 

1. 79 

0.91 

1. 67 

1. 66 

1. 09 

1. 04 

0 . 38 

0 . 23 

1.35 

1. 48 

0.89 

1 

3 

7 

6 

18 

12 

17 

9 

16 

15 

11 

10 

5 

4 

13 

14 

8 

LP13:III 0.08 2 

värde till största positiva värde. Vi 

talmängd rang 

-1 6 

-8 

13 

17 

-9 

12 

-14 

28 

21 

22 

26 

7 

-2 

2 

42 

-30 

8 

4 

12 

7 

12 

3 

11 

2 

17 

14 

15 

16 

9 

5 

8 

18 

10 

innehållsmängd rang 

-1 6 

-9 

22 

4 

25 

- 6 

7 

- 9 

20 

13 

. 9 

16 

7 

-2 

41 

-28 

9 

2.5 

16 

8 

17 

4 

9.5 

2 . 5 

15 

13 

11. 5 

14 

7 

9.5 

5 

18 

11.5 
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Rangkorrelationerna blir: mellan IR- differens och talmängds

differens 0 . 52, mellan IR-differens och innehällsmängds

differens 0.43, samt mellan differenserna i talmängd cx::h 

innehållsmängd 0.88 . 

Vi lägge r omedelbart märke till den höga korrelation.en 

mellan talmängd cx::h innehållsmängd. Den betyder att vi inte 

har vunnit något nämnvärt pä att beräkna innehållsmängd på 

det sätt vi gjort här. Troligen skulle det vara mer informa

tionsrikt, om vi beräknade för vardera parten de nyintrodu

c erade innehållsenhete r som också visar sig stanna kvar i 

dialogen, alltså dem som tas upp och som fortsättningsvis 

kommer att ingå i det gemensamma samtalsämnet . Att berä.kna 

detta skulle emellertid kräva en betydligt mera förfinad 

metod . 

Däremot kan vi konstatera at~ den interaktionella dominansen 

är en dimension skild från de övriga två. Detta antyds f.ö . 

också av att sambandet mellan dyadernas IR-index (totala 

interaktionsnivå) och replikernas genomsnittliga längd 

(ord/replik) också är tämligen svagt (Spearman: 0.59 på 

samma 18 dyader) . Dessa resultat är inte en automatisk 

konsekvens av att vi gjort IR-kodningen (i stort sett) 

konceptuellt oberoende av talmängd, för det hade ju kunnat 

visa sig empiriskt att interaktionellt daninanta parter 

också är kvantitativt dominerande eller att interaktions

intensitet i dyaden sammanhänger med repliklängd . Nu är det 

i stället så att i det olika fall kan föreligga empiriska 

samband mellan talmängd cx::h interaktionsutryrrune. Beträffande 

dyadens IR-differens och den dominanta partens talmängd 

torde det f innas ett starkt positivt samband i t.ex. vissa 

typer av undervisning; lärare inte bara f rågar mycket, de 

pratar överhuvudtaget mycket. Däremot finns det ett starkt 

negativt samband it.ex. många förhör cx::h intervjuer . För 

underordnade parter torde det å andra sidan ofta finnas ett 

samband mellan deras talmängd cx::h dyadernas IR-differenser. 

Det har vi redan sett exempel pä i vårt rättegångsmaterial 
(§ 10.5) : 
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11 MOT EN TEORI OM OLIKA DIALOGSITUATIONER 

Det vi vill göra i den här boken är i första hand att bidra 

till met odutvecklingen inom dialoganalysen. Men vi vill inte 

släppa det övero rdnade målet ur sikte , nämligen att formu

lera en teori för dynamik, koherens och dominans i olika 

typer av dialoger. Mera specifikt är vi intresserade av att 

undersöka om man kan beskriva olika typer av dialoger och 

kommunikationssituatio~er som placerade på ett slags skala 

från det jämlika (symmetr iska) samtalet till den maximalt 

asymmetriska utfrågningen . Även om det är en smula preten

tiöst på det nuvarande stadiet, ska vi inte helt avstå från 

att formule ra några preliminära slutsatser eller - snarare -

hypoteser om hur det skulle kunna tänkas se ut i den sociala 

verkligheten. 

De . olika repliktyperna ordnar sig på en skala från styrande 

till styrda; mest styrande är de oanknutna initiativen 

(frågo_rna, inläggen) (6p, Sp) , därefter komme r de begärande 

men anknutna initiativen (offens i va frågor , befallningar 

etc) (4p), därefter expanderade responser i form av anknutna 

inlägg och kommentarer och submissiva fö rslag (3p) , längst 

ner kommer de r ena response rna (korta svar av olika slag) 

(2p, lp). Den samtalspart som placerar sig högst upp på IR

skalan ställer bara frågor , speciellt orelaterade frågor i 

skilda ämnen, och ger ingen återkoppling på de svar han 

får. I den sociala praktiken förekommer detta ytterst 

sällan, men man kan tänka på sådana delvis artificiella 

situationer som vissa sorters frågetävl i ngar. Om den 

svarande parten här endast tillåts svara minimalt, skulle vi 

få de högsta differenserna i sådana s ituationer (teoretiskt 

upp mot 4.0). 

I realiteten torde det vara endast ett mycket litet anta l 

speciella situationer där IR- differenserna överstiger 

ungefär 2.25. Anledningen är att även om vi har en mycket 

klar rolluppdelning på den som frågar och den som svarar, så 

har frågarens frågor oftast anknytning till varandra och 

till de erhållna svaren (Sp, 4p), och svararen ger åt

minstone ibland expande rade svar (IR-index sannolikt över 

2 . 0). Låt oss tänka oss att vi ordnar olika samtalstyper på 

en skala f r ån det jämlika samtalet (I R-diffe r ens nära 0.0 ) 
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till det extrema korsförhöret (differens) 2 . 0). Vi kan då 

få en bild som den i Fig.1, där vi också tentativt placerat 

in de autentiska situationstyper från vilka vi hämtat vårt 

tillämpningsmaterial i § 10.2. Naturligtvis är denna in

placering baserad på en gissning, men gissningen är - tror 

vi - ändå ganska kvalificerad. Fortfarande är det förstås så 

att vi strikt inskränker våra hypoteser til l att gälla dia

loger av de typer som våra material exemplifierar ; polis

förhör betyder alltså här "polisförhör av den typ som 

beskrivs i Jönsson, u.u. ", o.s.v. 

Diagram som liknar Fig . 1 skulle kunna göras för de andra 

interaktionsmåtten. Som vi visat i § 10.3 har fördelningarna 

delvis likartade utseenden. Innan vi går vidare ska vi 

emellertid ta upp en formel l invändning mot de antaganden 

som r esonemanget bakom just Fig. 1 bygger på. Vi påminner då 

först om att figuren bygger på IR-differenser, som i sin tur 

är beräknade som skillnader mellan medianvärdena för dialog

parternas IR- profiler. Det formella felet består i att vi i 

Fig. 1 tycks hantera IR- skalan som en intervallskala, inte 

som den ordinalskala den enl . ~ 9.2 är. Teoretiskt skulle ju 

samma IR- differens, låt oss säga 1.00, kunna uppstå på många 

sätt, t . ex . genom att A har IR-index 5.00 och B IR-index 

4.00 eller genom att A har 3.00 och B 2.00. Om vi bortser 

från möjligheten att etablera IR-skalan på intervallskale

nivå, något som ingalunda är orimligt (jfr § 9 .2 ) , är argu

mentet korrekt. Men invändningen väger ändå inte så tungt , 

eftersom IR-differenserna i praktiken knappast uppstår på 

olika ställen på skalan; det rör sig nästan alltid om IR

index inom samma område, någonstans mellan drygt 4 . 0 och 

ungefär 2.0, d.v.s. på ömse sidor om värdet 3 (jfr (/\ ). 

Naturligtvis påverkar inte detta invändningens princip, och 

vi vill påminna om riskerna med att tolka de numeriska 

måtten för (exempelvis) interaktionell dominans på ett fyr

kantigt sätt. Även om två situationstyper uppvisar ungefär 

samma genomsnittliga IR-differens, kan siffrorna dölja att 

det finns bakomliggande olikheter. För att förstå vad siff

rorna egentligen innebär, bör man alltid gå tillbaka till 

I R-profilerna och relatera dem till de faktiska kommunika

tiva aktiviteternas speciella förutsättningar i varje situa

tionstyp . 
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IR-diffe r enserna i Fig. 1 ordnar dialogerna fr än det jämlika 

samtale t mellan jämställda ti ll den asyrnnetriska dialogen 

mellan en över ordnad utfrågare och en under o rdnad svarande 

part. Liknande bilder av dialoge rnas inbördes relationer kan 

man fä an man uppmärksammar andra ( fastän ändå re laterade) 

fenomen . Fig . 2 visar ol ika nivåer av återkoppling sa'n ges av 

den överordnade ät den (underordnade) som i dialogen bidrar 

med svar , inlägg och kommentarer av olika slag ( responser 

och svaga initiativ ). Den fylligaste återkopplingen, i 

princip bidrag ( "g engåvor " ) på samma nivå san d e t egna in

lägget, får man i jämlika samtal , där t . ex. s .k. second 

assessments och second stories (Pomerantz , 1984) är 

vanliga. I en sådan situation har vi inte någon rolluppdel

ning i överordnad och unde rordnad . (De refle ktioner om äter

kopplingsmönster som här återg es har hämtat inspiration frän 

Viveka Adelswärds studier av interaktionsklimat i olika dia

log situationer . ) 

Äter har vi anledning anta att olika dialogtype r och sociala 

aktivite ter placerar sig i nom olika intervall på en skala . 

Rättegångar ligger exempelvis huvudsakligen på nivå 1-2, 

medan de något mer samtalsliknande polisförhören hamnar 

ungefär på nivå 2-3. Jlil el swärd m. fl. ( 1985) visar f.ö. att 

juristerna i rätten ger återkoppling i varierande utsträck

ning beroende på kategorin av tilltalade; minimala kvit

teringar (typ nivå 2) ges mer till sådana personer san upp

fattas som integrerade i samhället (och därför kanske antas 

dela majoritetssamhällets (rättens) värderingar) , och så

lunda upprättas en något mer samtalsliknande relation till 

dessa (i motsats till dem som uppfattas som icke-konfor

mistiska och som ofta återfallit i kriminalitet; dessa 

tenderar att inte fä någon återkoppling alls / nivå 1/) . 

Observera att de återkopplingsmarkörer (mm, ~. nä, etc) som 

det gäll er på nivå 2 är sådana, ofta rutiniserade, replikin

ledare som i sig själva inte moti verar ansättande av anknyt

ning i IR-analysens mening (se § 8.4.1). Närvaro eller från

varo av återkoppling (nivå 2/ 1 i Fig. 2) är alltså oberoende 

av lokal anknytning: den överordnades nästa initiativ kan 

vara anknutet eller inte oberoende av an sådana äterkopp

lingsmarkörer föreligg er. 
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Fig. 2. Aterkopplingsmönster från ena parten (vanl. den domina11ta) 

i en dialog: 
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·Jaså du. 
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fråga 
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\V 
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backni ngar fr . 
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överlappande tal 
verbala duetter 
etc. 
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Qn man däremot tittar på. talmängd och innehåll får man inte 

sanma bild san i de nyss diskuterade figurerna av relationen 

mellan olika sorters dialoger. I många interaktionellt asym

metriska situationer kan den underordnade (svarande) parten 

ta större delen av talutrymmet. I själva verket kan en sådan 

fördelning av talmängden fö rväntas i de interaktionellt mest 

asymmetriska situationerna . I situationer, där frågaren vet 

svaret på. frågorna och primärt är intresserad av att 

kontrollera vad och hur motparten kan eller vill svara , 

talar han själv ofta ganska lite (i 10. 6.5) . I en något mer 

jämlik utfrågning gäller i högre grad principen om utbyte; 

om ena parten ger någon information, förväntas den andre 

också ge något, åtminstone en fyllig återkoppling . 

I flertalet av de asymmetriska situationer vi arbetar med 

har vi att göra med en institutionell kontext, på. många sätt 

skild från det informella vardagliga samtalet mellan vänner 

och bekanta (jfr /Ygar, 1985). Den kommunikativa aktiviteten 

är klart uppgiftsinriktad (snarare än fatisk), samhället har 

institutionaliserat uppgiftslösandet och har ofta överant

vardat ansvaret till en professionell aktör (lärare , domare, 

läkare), och parterna i samtalet har därför mer eller mindre 

starkt skilda intressen och mål, rättigheter och skyld ig

heter etc. 

Qn man ser till ansva rsfördelningen i samtalet, så är den 

ofta jämn i det informella samtalet . I den institutionella 

kontexten, däremot, är det den professionella aktören som 

har det övergripande ansvaret för att man håller sig till 

ämnet/ uppgiften och att samtalet utvecklas enligt ett visst 

mönste r (går igenom olika faser och delaktiviteter). Vi såg 

tidigare att detta också är typiskt för programledarens sätt 

att hantera dialogen i Tellemar-prog ranunen . Cenerellt kan 

man uttrycka det så att den överordnade , professionella 

parten har ansvaret fö r samtalets globala koherens , medan 

den underordnade endast behöver bidra till den lokala 

kohel·ensen: han ska svara adekvat och relevant på. motpartens 

föregående bidrag och har på. sin höjd möjlighet och rättig

het att expandera sina responser och den vägen introducera 

relaterade ämnen (jfr Hobbs & /Ygar, 1985). 
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Samspelet i det jämlika samtalet resp. utfrågningen karak

teriseras av skilda strategier för hur ämnen introduceras, 

utvecklas och avslutas. I samtalet för parterna dialogen 

vidare genom att ge något (kodning med/\) och sen hoppas på 

en gengåva; man bidrar med något och därigenom möjliggör man 

eller inbjuder till bidrag från motpar ten. Man begär inte 

bidrag och omöjliggör dem inte heller. Det ställs få frågor 

i de flesta jämlika sa~tal, och framför allt ställer man 

inte flera frågor i följd. I utfrågningen däremot inbjude r 

man inte till bidrag utan samtalet förs vidare genom att den 

överordnade , den som ikläder sig ansvaret för samtalet, 

kräver något (kodning med) ) . Han ställer många frågor, 

ofta flera frågor i följd (redan tre frågor i följd. torde 

upplevas som förhörsbetonat) , och karaktären av förhör för

stärks ytterligare om frågorna är helt eller delvis orela

terade till varandra och om f rågaren inte ger respons på 

svaren. 

I den asynunetriska dialogen avslutar den överordnade ofta 

ämnen abrupt, genom< ) eller <)r. I en mer samtalsliknande 

dialog avslutas ämnen ofta genom att de ebbar ut eller genom 

att parterna gemensamt låter samtalet glida över på andra 

ämnen. 

Inte alla dialoger är antingen samtal mellan jämlika eller 

institutionaliserade utfrågningar med den rollfördelning som 

vi talat om här. Det vore därför intressant att titta 

närmare på en del dialogsituationer som kanske uppvisar 

andra karakteristika. Service-interaktioner är en typ; här 

har vi en professionell part (tjänstemannen, expediten), men 

det är den andra parten , kunden, som normalt har kunskaps

intressen av olika slag att tillgodose. Det är sannolikt att 

sådana situationer ofta blir interaktionellt jämlika , medan 

kanske den professionelle får den största talmängden. 

Diskussionsfasen i LP 13 uppvisade ju detta mönster 

(§ 10.2 .6 ) . För undervisning och utbildning är samtalstypen 

ifråga ett ofta närmast utopiskt ideal; vi föreställer 

alltså oss en elev som efterfrågar kunskap och använder 

läraren som kunskapskälla. 
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Vi har nu nått den punkt , där vi åtminstone tills vidare ska 

stanna. Det är då relevant att påminna an en poäng san vi 

betraktar som generellt viktig . Vi har syftat till att i 

huvudsakligen kvantitativa termer beskriva mönster i domi

nans och koherens och i förekomsten av olika typer av kommu

nikationsakter, t . ex . frekvensen av olika sorters frågor. 

Detta är , menar vi, nödvändiga inslag i en adekvat beskriv

ning och diagnostik av dialoger . Siffrorna återger "objek

tivt" manifesta egenskaper , "symptom" , i den verbala in

teraktionen. Men det är ett ytterligare, och ännu viktigare, 

steg i dialogstudiet att försöka komma underfund med vad 

siffrorna betyder, att tolka vad symptomen står för. Inne

börden i de enskilda fallen kan bara förstås om man känner 

till de faktiska sociala situationerna - med specifika 

syften, roller etc - och de ämnen och personer som uppträder 

där. Vi har tidigare pekat på hur viktigt detta är, när vi 

diskuterade makt och dominans i§ 10.6.1, men vi har ämnat 

det san en generell rekommendation. 
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12 SUMMARY IN ENGLISH 

IR analysis is a method of analyzing dialogues . 'llle unit of 
analysis is the turn (the conversational contribution making 
up one turnl. Each turn is analyzed in terms of its response 
and initiative aspects (one of which may be nill. The 
initi.ati.ve (or initiatingl aspect(sl "point fo rwards" 
towards the next turn , the response aspect(s) "point back
wards" to preceding turns in the dialogue. Initiatives carry 
on the dialogue by requesting (soliciting or invitingl a 
response from the interlocutor and/or by introducing new 
substance into the dialogue. Responses create coherence with 
the preceding discour se by linking up with ...tlat the inter
locutor or the speaker himself said before. 

Each turn (conversational contributionl is assigned to a 
particular turn category. 'lllere are 18 such categories (plus 
3 non-turns: turn miscarriages, back-channel items, 
inaudible items) • 'Ihe category system is based on a small 
set of initiative arrl response features. These features are: 
al presence vs absence of initiati.ng aspects: initiatives 
symbolized by ) or /\ (absence of initiative: no markingl 
bl · strength and scope of initiatives: strong, i.e. 
(explicitlyl soliciting or demarrling, vs weakly interactive 
(asserting or submissivel ; > vs /\ . 
c) presence vs absence of response aspects: < , = , •• , : or 
- vs no marking. 'Ihe symbol < is used for the unmarked 
response 1 ink ( adequate, local, arrl focal al ter-linking , 
cf. belowl 
dl adequacy of responses: adequate (acceptedl vs inadequate 
or parti al; < vs - • 
e l scope of (retroactivel links: local vs non-local (linking 
up with i.mmediately preceding vs more distant turnl; < vs •• 
f) focality of (retroactivel links: focal vs non-focal 
(linking up with focal vs peripheral aspects of inter
locutor's preceding turnl; < vs : . 
gl alter- or self-linked response (linking up with the 
interlocutor's preceding turn vs speaker's own preceding 
turnl; < vs = o r « . 
h) strong vs weak self-linking (the former implying that the 
speaker ignores an interjacent initiative by the inter
locutor and introduces a new ini tiative of his own l: <:= vs 

'lbe 18 categories (each of l<lhich representing a particular 
combination of initiative arrl response featur esl are as 
follows: 

1. ) ; turn (conversational contributionl involving a 
strong conversational initiative on a new arrl independent 
topic . 
By "strong (conversationall initiative" we mean (here and 
belowl an utterance by l<lhich the speaker explicitly solicits 
o r demands a response fran the interlocutor. 

2. /\ ; turn involving a weak conversational initiative on a 
new and independent topi c. 
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By "weak (conversational) initiative" we mean an utterance 
in which the speaker asserts something or subnits a proposal 
without explicitly soliciting or demanding a response (but 
often inviting one) from the interlocutor. 

3. < >; turn with clear properties of both response and 
initiative, the retroactive part ( response aspect) being 
linked to some central or focal aspect of the interlocutor's 
preceding (adjacent) turn and the proactive part (initiative 
aspect) involving an explicit solicitation of response. 

4.<'I\: same as (3) but involving a weak initiative, i.e . 
one by 'iklich the speaker may invite but does not explicitly 
solicit a response from the interlocutor . 

(3) and (4) are both to be regardeCl as expanded responses. 
The most typical variant is (4), by Yhich the speaker gives 
something more than is minimally required by the inter
locutor' s preceding initiative (cf . (13), i.e. the minimal 
response) but refrains from demanding a response from the 
interlocutor. 

5. • , ) ; turn wi th clear properties of both response and 
initiative, the retroactive part being a linked to a 
specific non-adjacent turn in the preceding dialogue and the 
proactive part involving an explicit solicitation of 
response. 

6. • • A ; same as ( 5) but involv ing a weak ( rather than a 
strong) initiative. 

7. : ) ; turn wi th clear properties of both response and 
initiative, the retroactive part being non-focally linked to 
the interlocutor 's preced ing turn and the proactive part 
involving an explicit solicitation of response. 
A non-focal link may concern some peripheral semantic aspect 
of the preceding turn, or (more frequently) it may refer to 
the form or function of this turn or challenge its premisses 
(metacommunicative conversational contributionl . 

8. :/\ ; same as (7) but involving a weak (rather than a 
strong) initiative. 

9. ~ ; turn linked to the speaker's own preceding turn 
(rather than the interlocutor 's turn) and involving an 
expl icit solicitation of response. The turn is either merely 
a repetition or reformulation of the preceding initiative or 
(in case the interlocutor has only given or tried to give a 
minimal response) a continuation of the preceding turn. 
((9) typically occurs when t'.'le interlocutor's interjacent 
utterance is not accepted as an .:rlequate response and/or in 
cases of so-called other-initiated repairs). 

1 O. = /\ ; same as (9) but involving a weak ( rather than a 
strong) initiative. 

11. <=) ; turn wi th clear properties of both response and 
initiative, the retroactive part being linking to the 
speaker' s own preceding turn and clearly ignoring an inter-
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jacent initiative (strong or weak) by the inter locutor and 
the proactive part involving an explicit solicitation of 
response. 

12. < ; A; same as ( 11) but involving a weak ( rather than a 
strong) initiative. 

13. < ; turn linked to the interlocutor ' s adjacent tum and 
involving no initiating properties. 'Ihe turn (contributi on) 
is treated by the interlocutor as a (minimal and) adequate 
r esponse (i .e. as satisfying the demands of or being condi
tionally relevant to) his own preceding initiative. 

14. ~ ; turn linked to (or possibly linked to) the inter
locutor ' s adjacent turn and involving no initiating 
properties. The turn is treated by the interlocutor as not 
satisfying the demands of (not conditionally relevant t:Or
his own preceding initiative. (14) is a (minimal and) in
adequate or partial response. 

15. • • < ; turn linked to (and treated as satisfying the 
demands of) a non-adjacent initiative (occurring further 
back in the dialogue) and involving no initiating 
proper ties. 
(15) isa minimal response to a non-adjacent initiative 
(e.g . a question posed at an earlier point in the dialogue). 

16. ~ ; tum linked to the interlocutor's preceding turn 
but deferring rather than providing an a:!equate response to 
this turn. The contribution involves a very weak initiative , 
subordinated to the interlocutor ' s preceding turn, but no 
new initiating properties of its own. 
( 16) is a deferring question or repair question asking for 
repetition , confinnation , or simple clarification of sane
thing contained in the interlocutor's preceding turn. 

17. (> ; turn lacking substantial content but involving an 
initiative (e.g . a proposal) to open a new topic or subgame 
(to be opened in the speaker ' s next turn) . 
(17) is a preparatory initiative or "pre-initiative". 

18. <)I ; complex tum analyzable in terms of two turn 
units , the first of ~ich, <), is linked to the preceding 
dialogue and closes , or proposes to close, the current topic 
or subgame . I in the canplex symbolstands for either of),/\. 1 ••) , •• /\, •• <. or nil, i .e. the latter part of the tum 
either opens a new topic or subgame (or reopens one W'lich 
has been closed for some time) or is non-existent (in which 
case we have only<.) , i.e . a turn involving a closure). 
Complex < ) I turns,i.e. those involving both < ) and I , must 
contain a clear boundary (closure of old topic and opening 
of new topic clearly marked aro kept distinct) aoo are 
equival ent to two turns (two units) in our analysis . 

Turns can be regarded as governing or steering the ensuing 
dialogue aro as being governed or controlled by the 
preceding dialogue to different degrees. 'lhe 18 categories 
can be ordered on a six-point ordinal scale fran the 
strongest initiative with no response properties lltl.atsoever , 
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i .e.), to the weakest response wi thout any propensi ty of 
promoting the dialogue any further, i .e. - . The scores are 
as follows: 

6 points: ~ 5 points : ·-> :> <=> 
4 points : ••A :/\ <.z/\ ~ < > 
3 points : ··< =/\ </\ <) (> 
2 points: < ---:; 
1 point: 

These scores form the basis for calculating IR indices, IR 
differences, and other derived measures. 

In the final chapters we present some data from pilot 
studies carried out on different types of dialogue data. 
Various issues relating to dcminance in spoken interaction 
are discussed, and some features of a typology of dialogue 
activities are outlined . A brief presentation in English of 
this material, and of IR analysis in general, is in press 
(Linell, Gustavsson & Juvonen , 1987). 
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APPENDIX . I denna tabell anges den eller de paragrafer, dä r 
distinktionerna mellan olika näraliggande kodnings kategorier 
behandlas. 

> " ·~ · ·/\ :) :/\ <=> <=/\ ~ = /\. 

> 8. 1 8.7.1 
8.2.5- 6 

/\ 
8.1 8.7 . 1 
8.2.5-6 

··> 8.7. 1 8. 1 7.5 7,5 7 .5 

••/\ 8. 7 .1 8.1 7 .5 7 ,5 1 .5 

:) 7 ,5 8 .1 7.5 7.5 

:A 7.5 8.1 7 . 5 7 ,5 

(:) 7.5 1.5 8.1 8.4 
8 .10 

(=/\ 7.5 7 .5 8.1 8 .4 
8.10 

~ 8 . 4 
7. 5 7 .5 8 .10 8.1 

=-/\ 8 .4 
7. 5 '/ .5 8 .10 8.1 

<> 8.2.3 8 .6.1 8.4 8 . 2.2 8. 7 .1 3,3 8 . 2. 4 8. 11 

(/\ 8.7 .1 8 .7.1 -2 8.6.1 8.4 8 .2. 2 
8.11 3.3 8.2. 4 

<)I 
<) 

(> 8.6 . 3 

··< 
~ 8 .2.1 8.6.1 8 .2.1 

8.6.1 8.2 . 3 

< 

X 8.10 8. 10 

b 
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8 .11 

8 . 6. 3 8.10 

/\ 8 .7 .1 8. 10 
8.11 

·? 
· ·/\ 

8 .7 .1-? 

:) 
8 .6 .1 8. 2 . 1 
3. 3 8 .6 . 1 

: /\ 8.6 . 1 8.6.1 
3.3 

-> 7.5 
8 . 4 

7 .5 
=I\ 8 .4 

-) 8 .2 .2 8. 2 . 1 
8.2 .4 8. 2. 3 

=A 
8 .2 .2 
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8 . 1 
8.2 .4-6 8.2 . 4-6 8 .8 
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() 8. 6 .2 

(> 8 .6.3 8 .6 . 3 

-< 8.7.2 

~ 8 .2.1 8 . 2. 1 8.2.1 
8 .2.4 8 . 2.4-5 8. 3 

< ~ · 5 8 . 3 8 . 7.2 8.2 . 1 8 .9. 2 8 . 6.2 
.2. 2 8.6 . 2 8.3 8 . 9. l 8 . 8 

8.9 .2 8.9 .4 8 .9. l 

X 8 .9.4 

b 8. 6 .2 8 .9. l 
~.9.1 
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