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Sekventiell analys av åhörares möjligheter att delta un-
der bildspelspresentationer
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Abstract

Magnusson, Simon, simon.magnusson@lingfil.uu.se, Ph.D student, Dept. of Linguistics and Phil-
ology, Uppsala University, Sweden: “Action in-between the slides: Sequential analysis of audience
members’ opportunities to participate during slideshow presentations”. Språk och stil NF 27, 2017,
pp. 221–248.

This study explores how slideshow presentations shape the social organization of participatory
democracy meetings. Prior research on slideshow presentations claims that the presentation format
inhibits interaction between presenter and audience. This implies that the use of the technology hin-
ders participation and dialogue. In contrast with prior research, the present Conversation Analytic
study is based on video-recordings of meetings where slideshow presentations are used. The an-
alysis focusses on when, how, and for what actions members of the audience self-select to take the
turn during presentations. The empirical findings validate the idea that the slideshow format indeed
constrains participation. However, the projectability inherent in the slideshow format, coupled with
the presenter’s manipulation of material objects, also affords opportunities for audience participa-
tion. The presenter’s action can thus project impending transition-relevance places and provides
audience members with opportunities to take the turn “in-between” the slides. Slide changes con-
stitute a discernable locus for turn transition, providing a space where audience members can con-
test the presenters’ perspective and, at least momentarily, turn the monologue into dialogue. These
findings contribute to a more nuanced understanding of how turn projection allows members to
capitalize on possible points of turn completion in multimodal environments.

Keywords: conversation analysis (CA), interaction with objects, multimodality, participation, par-
ticipatory democracy, slideshow presentation, PowerPoint. 

1. Introduktion

Enligt en av sägnerna om Kung Arthur ska gräl ha uppstått mellan hans riddare
vid en högtidsmiddag. Kung Arthur ska därför ha låtit tillverka ett runt bord för
att motverka avundsjuka och istället frambringa en känsla av jämlikhet mellan
riddarna (Kibler 1996). Bordet utgör sinnebilden för jämlikt deltagande, satt i
verket genom materiell formgivning. Dagens ledare står inför utmaningar med
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minskande politiskt deltagande, tilltagande politikerförakt och populism. En
lösning som föreskrivs idag är medborgardialog: inbjudet deltagande där med-
borgarna får vara medskapare i politiska frågor. Genom runda bords-samtal vill
man gynna politisk delaktighet och i förlängningen (re)vitalisera den represen-
tativa demokratin (SOU 2001:1, Fishkin 2011, Tahvilzadeh 2015). 

I denna studie undersöker jag en typ av medborgardialog, så kallade samråd.
I samråden sammanträder en pensionärsorganisation och kommunala aktörer.1

Sammankomsten bildar en plattform där pensionärsrepresentanterna kan yttra
sig innan politiska beslut fattas och ger dessutom kommunen möjlighet att för-
ankra verksamheten hos de medborgare som frågorna berör. Samråd består
idealiskt av resonerande samtal där parterna gemensamt överlägger. Perspektiv
ställs mot varandra och argument ges för respektive hållning. För att ett frukt-
bart demokratiskt samtal ska kunna föras krävs att kontexten erbjuder möjlig-
heter till deltagande. I fallet för denna studie består över hälften av sammanträ-
destiden av bildspelspresentationer. Flera studier har skildrat bildspelspresen-
tationers negativa påverkan på delaktighet där författarna bland annat hävdar
att formatet främjar monologer och därmed förhindrar interaktion mellan åhö-
rare och presentatör (Parker 2001, Keller 2003, Tufte 2003, Kjeldsen 2006,
Yates & Orlikowski 2007). Parker (2001) går ännu längre och hävdar att sam-
talet gått förlorat i och med bildspelspresentationens utbredning. Studierna som
uttrycker sig om bildspel och delaktighet förenas emellertid av att de lider brist
på empirisk förankring. 

Ovan anförda kritik mot bildspelspresentationer ger vid handen att interak-
tionen är begränsad under bildspel. Det skulle innebära att det finns en motsätt-
ning mellan samrådets syfte att bjuda in medborgare för att delta och att sam-
rådet är organiserat som presentationer, varför jag i föreliggande text presente-
rar analyser av åhörarnas möjligheter till deltagande under bildspelspresenta-
tionerna. Studien utgörs av multimodala analyser av när deltagarna tar turen,
hur de tar turen och vad de gör med turutrymmet. 

1 Studien har delfinansierats av Språkvetenskapliga fakultetens satsning på Språk och åldrande vid
Uppsala universitet. Jag vill tacka Anna Lindström, Klara Bertils och de tre referenterna för kloka
kommentarer under arbetets gång. Det största tacket riktas dock till studiens deltagare som under
åtta månader välkomnade mig in i sin värld.
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2. CA och presentatör–åhörar-interaktion

För att undersöka åhörarnas förutsättningar att ta turen och delta i samrådet till-
lämpas i denna studie samtalsanalytisk metod, conversation analysis (CA).
Inom denna tradition undersöker man språkliga och kroppsliga handlingar från
deltagarnas perspektiv. Analysen utgår från antagandet att handlingar skapas
och förstås sekventiellt vilket innebär att varje handling är formad utifrån före-
gående handling samtidigt som den skapar förutsättningarna för nästkom-
mande handling (Heritage 1984). En handling kan därför inte analyseras isole-
rad, utan måste förstås i sin omedelbara kontext. Genom analyser av den fort-
löpande produktionen av yttranden söker CA-analytikern blottlägga deltagar-
nas egna praktiker. Analysen fokuserar deltagarnas observerbara handlingar
som kan fångas genom ljud- och videoupptagning och därefter analyseras gång
på gång. Dessa observerbara handlingar är också vad deltagarna själva har att
förhålla sig till i interaktionen när de själva är »analytiker» av varandras yttran-
den och handlingar (Maynard 2013).

Den grundläggande enheten i ett samtal är samtalsturen. Fördelningen av
turerna regleras av ett turtagningssystem som bygger på principen att samtals-
deltagare i regel pratar en åt gången. Deltagarna bevakar varandras turer: när
turen börjar, huruvida den tycks fortsätta och när turen verkar närma sig avslut.
På så sätt effektiviseras talarbyten och samtidigt tal minimeras. Samtalsturerna
är i sig uppbyggda av turkonstruktionsenheter som avgränsas pragmatiskt,
grammatiskt och prosodiskt. Efter varje fullbordad turkonstruktionsenhet finns
möjlighet för talarbyte. Dessa platser kallas möjliga turbytesplatser (Sacks,
Schegloff & Jefferson 1974, Clayman 2013, Hayashi 2013). 

Till skillnad från de flesta vardagliga sammanhang finns i institutionella
kontexter ofta en formaliserad turtilldelning. Där kan turen fördelas av exem-
pelvis en ordförande. Konventioner av detta slag reglerar interaktionen till ett
sammanhållet samtal så att den institutionella agendan kan genomföras.2 Vid
presentationer, föreläsningar och offentliga tal finns samma behov att reglera
interaktionen; det är ju just talaren som ska tala. Regleringen av interaktionen
sker här istället genom att publiken antar rollen som en skara åhörare snarare
än flera individer med möjlighet att prata (Schegloff 1995). Deltagarna age-
rar utifrån föreställningar och sociala repertoarer knutna till institutionell roll

2 Institutionella sammanhang där turtagningssystemet har visats påverka deltagarnas möjligheter
till handling är bland annat klassrum (McHoul 1978), rättegångsförhandlingar (Atkinson & Drew
1979), nyhetsintervjuer (Greatbatch 1988, Clayman & Heritage 2002), rådgivning (Peräkylä 1995)
och medling (Garcia 1991).
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och ålagd aktivitet. I min studie uppstår rollerna organiserad medborgare
och kommunal tjänsteperson inte automagiskt när deltagarna sätter sig vid
sammanträdesbordet, utan åstadkoms i och med deras handlingar gentemot
varandra (jfr Moerman 1988). Jag använder begreppet deltagarram (eng.
participation framework) (Goffman 1981a) för att åskådliggöra hur delta-
garna förhandlar och upprätthåller roller i den ålagda aktiviteten. När en pre-
sentatör talar inför en grupp åhörare agerar samtliga deltagare inom ramen
presentation. De antar rollerna som antingen talare eller åhörare. Begreppet
deltagarram ska dock inte förstås som ett cementerat tillstånd utan som ett
sätt att fånga hur varje yttrande antingen vidmakthåller eller förändrar ett
visst sätt att organisera interaktionen.

Rollerna presentatör och åhörare realiseras tydligast genom en uppskjuten
turtagning där presentatören ges ensamrätt till turen (Heritage 1998, Rendle-
Short 2006). Men även när talarrättigheterna ligger hos presentatören under fö-
redrag och offentliga tal är samtalskontexterna likafullt interaktiva. Atkinson
(1984) och senare Heritage & Greatbatch (1986) visar hur talare utnyttjar sär-
skilda tekniker för att generera bland annat applåder från publiken. Publiken å
sin sida interagerar genom att applådera, bua eller häckla. Forskning har visat
hur publikens handlingar är anpassade efter presentatörens handlingar och att
offentliga tal trots allt är interaktiva skeenden (Clayman 1993, McIlvenny
1996). Bildspelspresentationer utgör en form av förstärkt kommunikation
(Diderichsen 2006), där talare–åhörar-interaktionen utöver det verbala och
kroppsliga också manifesteras genom visuella och fysiska objekt: bildspelet
och datorutrustningen.3 Bildspelet, det vill säga projektorduken, är i regel i cen-
trum för åhörarnas blickfång medan presentatören står eller sitter bredvid du-
ken. Denna decentralisering av talaren befästs än mer genom att presentatören
pekar och gestikulerar mot bildspelet och därmed styr åhörarnas uppmärksam-
het från sig själv mot projektorduken (Knoblauch 2008). För analysen av bild-
spelspresentationer blir det därför nödvändigt att tala om en tresidig relation:
bildspelet, presentatören och åhörarna. 

Trots att presentationerna är på förhand förberedda och delvis manusstyrda
visar Rendle-Short (2006) i sin studie av akademiska presentationer att de är
genomgående utformade för de närvarande mottagarna genom presentatörens
blickspel, gester och kroppsliga orientering mot bildspelet. Exempelvis utnytt-
jar presentatörer byten av OH-folie för att markera topikbyte eller projicera att
en förändring i deltagarramen närmar sig. Rendle-Shorts analys är i linje med

3 Med objekt menas här element som man antingen kan se, höra eller röra (Nevile m.fl. 2014).
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andra multimodala studier som visar hur kroppsligt handlande och handha-
vande av fysiska objekt projicerar gränser av såväl topiker som aktiviteter i var-
dagliga och institutionella sammanhang (jfr Mondada 2006, Laurier 2008,
Svennevig 2012, Mikkola & Lehtinen 2014). Exempelvis visar Svennevig
(2012) hur en ordförandes blick och fysiska hantering av dagordningen vid ett
sammanträde är en tillgång när nya topiker lanseras. Den fysiska manipulatio-
nen och blicken mot dagordningen låter ana kommande avslut. Laurier (2008)
klarlägger likartat att fikagästers handhavande av kaffekopparna förebådar ak-
tivitetsavslut på kafé. Detta skiljer sig från hur bland annat Sacks (1995) beskri-
ver topikskiften i telefonsamtal där övergången beskrivs mer som en stegvis
gråzon.

Rendle-Short (2006) noterar att det förefaller finnas tidpunkter under pre-
sentationens gång då deltagarramen mjukas upp och inspel från åhörarna görs
möjliga. Kjeldsen (2006) hävdar från ett retoriskt perspektiv att bildspelsfor-
matet får presentatören att tänka och tala i »isolerade block». Rendle-Short
(2006) bekräftar att presentatörens tal är uppstyckat i vad hon betecknar som
»talstycken» (eng. sections of talk). Mellan dessa talstycken ligger en paus,
inom vilken deltagarramen tillfälligt kan förändras. Här händer att presenta-
tören frågar åhörarna om de hänger med i presentationen, men åhörarna kan
också ställa klargörande frågor. Rendle-Short utforskar inte hur åhörarna vet
när dessa luckor i presentationen uppstår eller i vilken utsträckning platserna
skapar förutsättningar för förändring av deltagarramen. Min avsikt är att ta
vid här och ytterligare utforska dessa vidgningar av deltagarramen för att där-
igenom undersöka åhörarnas möjlighet till deltagande. 

3. Material

Studien utgår från videoinspelningar från kommunala samrådsmöten rörande
den lokala äldrepolitiken. Sammankomsterna hålls i syfte att sammanföra kom-
munala förvaltningar, nämnder och civilsamhällesaktörer för att diskutera
äldrepolitiska frågor. Utöver pensionärsorganisationens representanter hålls
presentationerna av förvaltningsdirektörer, utredare, arkitekter och avdelnings-
chefer inom den kommunala verksamheten. Samråden är inspelade med två ka-
meror och tre mikrofoner, och videoupptagningen är genomförd så att den
fångar såväl presentatörens som åhörarnas perspektiv. Vid samråden före-
kommer 9 bildspelspresentationer om sammanlagt 3 timmar och 56 minuter.
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Bild (1). Kamera 1: presentatörens perspektiv. Bild (2). Kamera 2: åhörarnas perspektiv och
bildspel.
Den totala sammanträdestiden är 7 timmar och 27 minuter vilket betyder att
presentationstiden uppgår till över hälften av den totala sammanträdestiden.
Presentationernas längd varierar men följer en liknande struktur där presenta-
tören inleder med att installera sig vid datorn. Därefter inleder presentatören
bildspelsfasen som pågår till dess att presentatören eller ordföranden öppnar
upp turutrymmet för frågor. 

Datainsamlingen har skett i enlighet med de forskningsetiska principerna för
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Delta-
garna har vid inspelningstillfällena blivit informerade om studien och gett sitt
muntliga samtycke till att delta. De har även informerats skriftligen om möjlig-
heten att dra tillbaka sin medverkan utan att det medför några konsekvenser för
dem. Deltagarna har givits fingerade namn, deras ansikten är utsuddade och
ortnamn utbytta. De verbala transkriptionerna följer Jeffersons (2004) princi-
per medan de multimodala transkriptionerna följer konventioner utvecklade av
Mondada (2014). Transkriptionsnycklar för de två systemen återfinns i bilagor.

4. Analys

Analysen är disponerad så att jag inledningsvis visar hur deltagarna orienterar
sig mot presentationsaktiviteten som monologisk. Genom de tre första ex-
emplen etablerar jag en grund som vittnar om den rådande praxisen för när man
som åhörare ges och tar utrymme att ta turen och delta. Därpå fortsätter jag ge-
nom att analysera hur deltagarna faktiskt kan tänja på presentationsramen och
ta turen under bildspelets gång. Åhörarna måste ta turen genom resurser som
erbjuds av den presentationsram som också begränsar dem, och turinitieringen
ska visa sig ske endast i specifika sekventiella kontexter. Genomgående analy-
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seras även vilka handlingar åhörarna utför när de har turen och hur övriga del-
tagare reagerar på dessa handlingar.

4.1 Utbyggd tur som praxis

I de följande analyserna visas deltagarnas förståelse av vilken deltagarram som
görs gällande under bildspelets gång. Det gängse presentationsförloppet är att
presentatören tilldelas ordet och därefter, med ensamrätt på turutrymmet, läg-
ger fram sin redovisning. I exempel (1) möter vi presentatören Kalle som är i
färd med att avrunda presentationen och senare öppna upp för frågor i den så
kallade frågestunden.

(1) Tie minuter presentation fem minuter frågor MagnussonPIKUU

Presentatören4 inleder övergången från presentation till frågestund genom att
redogöra för det överenskomna presentationsformatet (rad 2–4). Övergången
framställer faserna presentation och frågestund som två separata aktiviteter. Ef-
tersom presentatören lovat att hålla sig till tio minuter presentation så har han
inte fler bilder. Hans agerande låter ana att när bilderna är slut, så är presen-
tationen också slut vilket visar på uppfattningen att frågestunden inte inleds
förrän bildspelet har slutförts. Han förefaller också agera utifrån antagandet att
fler bilder inte vore förenligt med att inbjuda till frågor eller synpunkter från
mötesdeltagarna. I nästa exempel (2) blottas en motsvarande deltagaruppfatt-
ning, nämligen den att presentation och frågor är två skilda moment, men
denna gång uppvisas förståelsen av en åhörare. Exemplet tar vid just när pre-
sentatören är i färd med att påbörja övergången från bildspel till frågestund.

01

02
03
04

05
06
07

pre
PRE

pre

ORD

 (0,6)
>>blick mot bildspel-->
.hh Ö::h ja hade lovat att hålla mig till en kvart 
å nu ha de väl gått ti:e minuter nu, Öh tie minuter 
presentation fem minuter frå:go:r (0,4) *pt. Så jag 
                                      ->*blick m åhörare>
har inga fler bilder (0,2) men ja (.) står självklart 
till förfogande för (0,2) fråger eller synpunkter eller,
Ja:¿ Okej bra kalle va:rmt tack, 

4 Presentatören och ordföranden betecknas utifrån sina institutionella roller. Övriga mötesdeltagare
betecknas med fingerade personnamn för att underlätta läsningen, dock inte för att göra analytiska
poänger.



228 Simon Magnusson
(2) Är du klar? MagnussonPIKUU

Efter en kort paus med blicken i datorskärmen (rad 1), vänder presentatören upp
blicken mot åhörarna och talar om att hon inte har mer att säga. Hon frågar åhö-
rarna om de har några frågor (rad 2). Ordföranden offentliggör frågeställarnas ta-
larordning och visar genom denna handling att han förstått presentationen som
avslutad. Men just som ordföranden är färdig med att peka ut kommande fråge-
ställare tar Hasse, den sist uppräknade frågeställaren turen för att ställa frågan Ä-
är du kla:r med din föredragning¿. Hasses fråga går tvärs emot både presentatö-
rens och ordförandens intersubjektivt uppvisade förståelse av att de gått in i frå-
gestund. Presentatören svarar förstärkande att hon tänkte faktiskt inte bli lå:ng-
randigare och uppmanar åhörarna att fråga istället (rad 6–8). Hasse accepterar
presentatörens svar på rad (9).5 Att åhöraren Hasse självinitierar för att fråga om
presentatören är klar med föredragningen, fastän hon redan tillkännagett att hon
inte har mer att säga avslöjar hans förståelse att olika deltagarramar gäller för
bildspels- och frågefasen. Hasses uppvisade förståelse liknar presentatörens upp-
fattning i det första exemplet, där inga fler bilder innebar att frågor fick ställas.
De två exemplen kan ses i samma ljus där analyserna synliggör deltagarnas per-
spektiv kring vilket deltagande som är förväntat under bildspelets gång. Delta-
garna relevantgör den aktuella deltagarramen och visar vilka möjligheter till del-
tagande som påbjuds, av vem och när. I nästföljande exempel (3) visar analysen
hur deltagarramen kan vidgas. Presentatören gör presentatör–åhörar-ramen gäl-
lande, för att sedan skapa förutsättningar för åhörarna att ställa frågor. Vad som

01

02

03

04

05
06
07
08
09
10

PRE
pre

pre
ORD
eva
ord
dag

ord
dag
has
HAS 
PRE
HAS
PRE
HAS

kulturkvalite=er i deras vardag *också? (0,4)Ja: 
                                *blick i dator,,,,>
jag *hade inte mer å sä:ja >har ni nåra frågor¿
,,,>*blick mot publik-------------------------->>
•>Ja tror de va nåra fråger här •†∆(0,1) e:va 
•...................uppräckt arm•
                                 †pek mot EVA,,,,>
                                  ∆uppräckt arm-->
å sen (.) †dagny∆     †+(0,4)       +†å sen hasse,†
,,,,,,,,,,†pek mot DAG†              †pek mot HAS-†
--->,,,,,,,,,,,,∆
                       +uppräckt arm+
Ä- är du kla:r med din föredra:gning¿
>Ja ja tänkte faktiskt inte bli lå:ngrand[igare utan ni 
                                          [Nä    ja:ja
får fråga istället,
Ja.
(0,4)

5 Presentatören orienterar sig mot Hasses fråga som ett klagomål, vilket Hasse dock motarbetar i
rad (7) just när hon nämner ordet långrandigare. Hasse klargör då att hans fråga inte var ett klago-
mål avseende presentationens abrupta slut eller fattiga innehåll utan att frågan handlar om att sä-
kerställa deltagarramen.
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sker är dock att åhöraren Åke utnyttjar frågetillfället för att utföra en annan hand-
ling, nämligen att framföra ett klagomål rörande kollektivtrafiken.

(3) En liten kommentar MagnussonPIKUU

Presentatören står vänd mot projektorduken när hon berättar om ett färdigt stads-
planeringsprojekt vid stadens sjukhus (rad 1). Hon pausar, vänder sig från bildspe-
let och lutar sig fram mot datorn (rad 3). Framåtlutad meddelar hon Ja går vidare
så får ni frå:ga sen, (rad 4) och byter bild. Genom metakommentaren åskådliggör
hon sin förväntan på frågor samtidigt som hon klargör att frågorna får ställas se-
nare. Hon ändrar sig dock på den senare punkten och tillägger Eller om de är nån
fråga direkt påre här (rad 6), byter tillbaka till föregående bild och låter bildspelet
markera att hon är beredd att uppehålla sig vid saken. Hon rätar upp sig, vänder
blicken ut över sammanträdesbordet (fig. 1) och motiverar öppningen av tur-
utrymmet genom det erfarenhetsåberopande verbet brukar (Hofvendahl 2006): de
här brukar (.) va mycke fråger kring. Presentatören står blickande ut mot mö-
tesdeltagarna i väntan på tänkbara frågor (rad 8), men då ingen begär ordet börjar

01

02
03

04
05
06

07
08

09

10
11

PRE
pre

pre

fig

pre
åke
fig
ÅKE
pre
fig
ÅKE

*Och de här som redan är klart då uppe vid sjukhus*vägen, 
*---------------pekar på bildspelet---------------*
För å avlasta,
*(1,0)*
*lutar sig fram över dator*
Ja går vidare så får ni frå:ga sen,
((bildbyte))
Eller om de är nån fråga *direkt påre här=de *här# 
                         *((tillbaka 1 bild))*---1--->
                                                 #fig. 1
De här brukar (.) va mycke fråger kring.
(0,4)*∆#           (0,2)∆
---->*sträcker sig mot dator->
      ∆räcker upp handen∆
       #fig. 2
A:h öhm* #får ja komma med en liten kommentar ja .hh
,,,,,,>*upprätad position->>
         #fig. 3
De e- e uppenbart så att trafiken å inte minst 
kollektivtrafi:ken är ett problem ...

1: rätar upp överkroppen från datorn och tittar runt bland deltagarna kring sam-
manträdesbordet

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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hon efter en kort stund vända sig tillbaka mot datorn. Just när hon sträcker sig mot
tangentbordet räcker mötesdeltagaren Åke upp handen (fig. 2) och presentatören
rätar upp sig igen (rad 9). Åke säger A:h öhm får ja komma med en liten kommen-
tar (fig. 3). Detta förberedande yttrande (eng. pre-pre) antyder att han ska säga nå-
got problematiskt (Schegloff 1980). Yttrandet lägger grunden och förbättrar för-
utsättningarna för kommande handling som är att klaga (från rad 10), vilket är en
annan handling än den som presentatören erbjöd åhörarna. Åkes förberedande ytt-
rande (rad 9) avtäcker också hans egen förståelse att det tilldelade handlingsut-
rymmet egentligen är avsett för frågor, och att det därför är ett avsteg att klaga.
Åke drar nytta av det förändrade deltagandet och tänjer deltagarramen vilket möj-
liggör för honom att invända mot det som presenterats.

En ytterligare relevant aspekt av detta exempel är att när presentatören verbalt
uppehåller sig vid ämnet, förstärker bildspelet den verbala reparationen. Tillba-
kabläddringen i bildspelet ger presentatören möjlighet att uttrycka spontanitet i
aktiviteten och visuellt reparera det inledande beslutet att skjuta upp eventuella
åhörarfrågor. Därutöver blottar bildbytet presentatörens förståelse av bildspelet
som styrande gällande vad som är relevant i samtalet just då: samtalsämne och
bild bör överensstämma. Samspelet mellan Åke och presentatören åskådliggör
en deltagarram i förhandling. Deltagandet inbjuds av presentatören för att sedan
utvidgas av åhöraren. Nästa analysavsnitt kartlägger bildbyte som den plats där
åhörarna kan självinitiera och töja deltagarramen för en stund.

4.2 Bildbyte som möjlig turbytesplats

I följande avsnitt analyserar jag när åhörarna, trots sin tilldelade åhörarroll, tar
turen. Jag undersöker härvid bildbytets betydelse i åhörarnas projektion av
möjliga turbytesplatser. I exempel (4) tar åhöraren Hugo turen trots att han inte
blivit inbjuden av presentatören. På rad (1) redogör presentatören för stadens
hamn som också visas på bild.

(4) Hamnen MagnussonPIKUU

01 PRE
02
   pre
03
   pre
04
05 HUG
06 PRE
   pre
07

De är ju ingen sto:r hamn men att, De är nånting som 
berikar stadslivet (.) *e:h >Att man faktiskt kan 
                        *närmar sig dator--->
komma *upp här med båt.
    ->*lutad över dator-->
(0,4)((bildbyte))
De är inte trångt än så länge i alla fall heh heh,
N:ä* (.) he:hh där är’de inte så trångt .hhhh Öhm sen 
-->*
har vi nästa inriktning då så är de plats å park¿



Spelet mellan bilderna 231
Presentatören driver topiken mot avslut genom att understryka hamnens värde
för stadslivet (jfr Schegloff 2007), sträcker sig mot datorn och trycker fram
nästa bild (rad 1–3). Åhöraren Hugo tar turen (rad 5) och framhåller att i ham-
nen är det inte trångt än så länge i alla fall. Presentatören ansluter sig till hans
yttrande genom att instämma att där är’de inte så trångt (rad 6). Presentatörens
bifall innehåller ett kontrastbetonat där som avslöjar att hon uppfattat Hugos
inspel som ett klagomål gällande förtätningen i den övriga staden, något som
är en återkommande invändning mot kommunens stadsplaneringsstrategi.
Hugos uppsikt över presentatörens verbala handlingar och hennes manövrering
av bildspelstekniken gör det möjligt för honom att lyfta fram perspektivet om
stadens förtätning under presentationen. Tillfället till vidgning av deltagar-
ramen infaller när presentatören verbalt avrundar topiken, vrider och sträcker
sig mot datorn och byter bild. Presentatörens styrning av bildspelstekniken fö-
refaller alltså ledsaga åhöraren, vilket harmonierar med Rendle-Shorts (2006)
analyser där presentatörernas byten av OH-folie låter ana att topiken närmar sig
avslut och även kommande förändring i deltagarramen. I analysen av nästa ex-
empel undersöker jag vidare hur åhörarna tar turen under tillhörande bildspels-
bild, och analysen visar på bildernas aktivitets- och topikstrukturerande egen-
skaper.

(5) Apropå MagnussonPIKUU

Presentatören påminner åhörarna om att planerna hon presenterar inte ska fär-
digställas inom de närmaste åren utan avser en mer avlägsen framtid (rad 1–4).
Därpå lutar hon sig fram och fäster blicken på datorn framför sig (rad 4). Under

01
02
03
04

05
06

07
08

09
10
11
12
13

PRE

pre
mat

PRE
mat

MAT
mat
pre
PRE
MAT

>Å så ska man ju komma ihåg att de här hela tiden är ett< 
lå:ngsiktigt dokument då, 
S’att allt ska ju inte göras på en gång utan de e ju .hh 
tjugitretti tjugi*fä:mti. ∆(0,2)∆
                 *lutar sig fram med blick i dator->
                          ∆räcker upp arm∆
((bildbyte))(0,2)
Kommer nåra ∆bilder här,∆
            ∆tar ned hand∆
((bildbyte))(0,2)
∆Ursäkta∆ apropå de här med kollekti:v*trafi:k*
∆pek mot PRE∆

*--1---*
Ja¿
Så måste de optima:la <vara> de har ju visa sej i dom 
flesta fall att om man sänker (.) priset på e- en vara, Så
får du fler som köper å i=å=mä de så så får du ett bättre 
utnyttjande ...

1: Vänder blicken från datorskärmen mot MAT och reser sig upp från den framåtlu-
tande positionen över datorn.
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presentatörens rörelse framåt räcker åhöraren Mats upp armen. Presentatören
har blicken fäst på datorskärmen och verkar inte se Mats utan byter bild (rad 5)
och kommenterar att det Kommer nåra bilder här (rad 6). Mats tar ned handen
och presentatören bläddrar fram ytterligare en ny bild. Nu pekar Mats mot pre-
sentatören och tar turen. Hans inspel rör dock en inaktuell bild, varför han gör
ett inledande arbete med att placera inspelet i dess korrekta kontext: Ursäkta
apropå de här med kollekti:vtrafi:k (rad 8). Presentatören vänder upp blicken
från datorskärmen och möter åhörarens blick, rätar på sig och säger Ja¿ (rad 9).
Från rad (10) lägger Mats fram ett förslag som konkurrerar med den lösning
som presentatören har redogjort för. Mats argumenterar för lägre priser inom
kollektivtrafiken.

Åhöraren Mats gör ett första anspråk på turen genom att räcka upp armen när
presentatören lutar sig mot datorn. Att handuppräckningen sker just här uppvi-
sar en liknande åhörarbevakning av möjliga tillfällen att ta turen som i exempel
(4), där presentatörens kroppsliga orientering mot datorn signalerade kom-
mande bildbyte. Mats inleder med ursäkta och apropå som liknar felplace-
ringsmarkörer (eng. misplacement marker) (Sacks & Schegloff 1973). Felpla-
ceringsmarkörer används när en talare lanserar ett yttrande som frångår den ak-
tuella samtalstopiken. Genom att inleda turen med apropå det här med uppvi-
sar talaren sin förståelse för att yttrandet inte är topikalt koherent med den
aktuella bilden och Mats måste verbalt specificera hur hans kommentar ska för-
stås gentemot bildspelet. I likhet med exempel (3) där presentatören backar till
den bild som förväntades ge upphov till frågor, visar det här exemplet att del-
tagarna uppfattar bilderna som topikstrukturerande. Ett inspel som rör en viss
bild bör följaktligen göras så snart som presentatören är färdig med bilden. De
platser där åhörares inspel både är turtagningsmässigt möjliga och fortfarande
topikalt koherenta förekommer därmed i de luckor som uppstår vid bildbyten.
Genom att planera kommande handlingar så att inspelen görs sekventiellt och
topikalt relevanta kan mötesdeltagarna utnyttja bildbyten till att göra andra per-
spektiv hörda än de som presentatören företräder. För att åstadkomma detta be-
höver åhörarna bevaka såväl presentatörens verbala och kroppsliga handlingar
som bildernas innehåll.

I exempel (6) fokuserar analysen på hur presentatörens tal, manövrering
av bildspelstekniken och bildernas innehåll hjälper åhörarna att förutse möj-
liga bildbytesplatser. I exemplet förflyttar åhöraren Kenneth blicken mellan
presentatörens handrörelser mot tangentbordet och bildspelet där en punkt-
lista visas. Hans agerande vittnar om att en sammanvägd bedömning av de
potentiellt relevanta modaliteterna är nödvändig för att den prospektive åhö-
raren ska kunna skapa sig en uppfattning om när bildbytet kommer att ske.



Spelet mellan bilderna 233

(6) Komplettera en sak  MagnussonPIKUU

01
02
03
04
05

06

07

08

09

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PRE

ken

ken

ken
pre

pre
ken

ken

pre
ken
ken
fig

ken
KEN
pre

BRI
KEN

BRI
PRE
KEN
PRE 

PRE

Ja vi har ju olika viktiga perspektiv inom idrott å 
fritid¿ öh när de gäller barn å unga så vill vi att alla 
ska kunna ha ett li:vslångt intresse att va fysiskt 
aktiv, vi vill förbättra livsvillkor .hhh 
Å vi har ett stort fokus •på jäm•ställdhet eh flicker å 
                         •--p---•----b------>
pojkar män å kvinnor•att=eh att de finns eh lika villkor
                  ->•--------p----->
när det gäller •idrott *å fritid .hhh
när det gäller •---b--->
                        *för hand mot tangentbord->
•Å vi vill öka tillgängliheten* till fysisk aktivitet
                           -->*
•--p-->
oavsett i vilket område man bo:r•vad man har för
                              ->•--b--> 
#pers•onliga *förutsättningar*# och+vad man+har för 
             *för hand mot tangentbord*
   ->•--p-->>
                                   +räcker upp finger+
#fig. 2                      #fig. 1            
ekonomiska +resurser¿+
           +lutar sig fram+
Får *ja* ba ti- eh komplettera en sak ja va på mö:te
    *för mik från munnen*
mä (.) idrotterna den här veckan och 
riksidrottsförbu:ndet har faktiskt antagit en ny 
strategi¿ Där man talar just om det li:v:slånga eh 
idrottandet, >Istället för att det ska va en< en 
tri:angel [(.)] så ska de vara en eh (.) fyrkant där man
          [Mm¿]
asså går eh på ett helt annat sätt upp i åldrarna å de 
är ju intressant för för äldre också,
Mm¿ Mm¿ [Mm¿
        [Å vi tycker de är jättepositiv utveckling, 
Ja,
Som ä:eh riksidrottsförbundet gör¿
((bildbyte))
.hhh Ö:h vi tror på att möta många olika behov ...
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fig. 1              fig. 2

*b = blick på bildspel, *p = blick på presentatör
Utifrån projektionen av avslut kan Kenneth framgångsrikt flika in ett kom-
pletterande perspektiv. På rad (1) redogör presentatören för bildens rubrik
Viktiga perspektiv för idrott & fritid och tar sedan upp punkterna i bildspels-
listan.

Presentatören berättar om »jämställdhet och lika villkor» och för handen
mot tangentbordets högerpil (rad 7). Han har kvar handen över högerpilen
när han berättar om nästa område, »tillgänglighet», och lägger sedan tillbaka
handen på knät. Handrörelserna bevakas av åhöraren Kenneth som växlar
mellan att ha blicken på presentatören och bildspelet. På rad (10) för presen-
tatören igen handen mot högerpilen (fig. 2) vilket den här gången leder till
att Kenneth räcker upp armen i direkt anslutning till handrörelsen. Han lu-
tar sig fram mot sammanträdesbordet och föregriper det kommande bild-
bytet genom att fråga: Får ja ba ti- eh komplettera en sak, och presentatö-
ren sänker mikrofonen från munnen och accepterar Kenneths anspråk på
turen (rad 12). Kenneths självreparation kan tolkas som att ordet tillägga
ersätts av komplettera, där den senare formuleringen kan uppfattas som att
redogörelsen inte vore komplett utan det kommande inspelet. Han legi-
timerar sin komplettering genom att paketera den som en rapport från ett
möte där man informerat om en ny strategi från Riksidrottsförbundet som
kommer att gynna den äldre befolkningen (rad 12–20). Britta som represen-
terar den äldre befolkningen tar emot informationen med upprepade Mm¿
(rad 21). Presentatören visar att han redan känner till strategin som Kenneth
lägger fram och värderar utvecklingen som jättepositiv (rad 26), men i och
med att presentatören varken kommenterar eller värderar Kenneths inspel
visar han att han tolkar inspelet som en inskränkning av det egna samtals-
projektet.
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Kenneth lyckas pricka in det kommande bildbytet vilket gör det möjligt för
honom att komplettera presentörens redogörelse. Som framgått i tidigare ana-
lyser bevakar åhörarna växelvis bildspelet och presentatörens kroppsliga rörel-
ser mot den tekniska utrustningen. I detta exempel fungerar dessutom bildspe-
let mer eller mindre som ett manus för presentatörens tal. Bildspelets punktlista
redovisas dock inte i kronologisk ordning utan presentatören hoppar mellan
punkterna. Kenneth måste därför bedöma vilka punkter som är avhandlade, för
att kunna avgöra när bilden är uttömd och en plats för möjligt inspel är möjlig.
De två tillfällen då presentatören för handen mot högerpilsknappen sker när
presentatören närmar sig slutet av en bildspelspunkt. Båda tillfällena varslar
rimligtvis om bildbyte. Trots det orienterar sig Kenneth endast mot den senare
handrörelsen som förestående bildbyte. Tillgången till bildspelet, presentatö-
rens tal samt handrörelser mot tangentbordet möjliggör för åhöraren att känna
igen den faktiska bildbytesplatsen.6 Bevakningen av presentatören i kombina-
tion med bildspelet gör att mötesdeltagaren kan utnyttja bildbytesplatsen för att
framföra andra perspektiv än de som presentatören redogör för. I de två avslu-
tande analyserna utforskas hur bildspelets innehåll kan bli en resurs för mötes-
deltagarna att ta turen och därmed delta.

4.3 Bildernas innehåll som resurs för självinitiering

Analyserna så här långt har behandlat självinitiering och turprojektion. I de två
avslutande analyserna fokuserar jag bildernas innehåll som resurs för självini-
tiering. Bildspelen innehåller fotografier, figurer och texter som utpekas och
relevantgörs av presentatörerna. Men bildelementen kan även åberopas av åhö-
rarna. Att utpeka bildelement ska visa sig vara ett sätt att ta turen och dialogi-
sera presentationsmonologen. I det första exemplet (7) introducerar presenta-
tören en strategi för hur staden ska se ut i framtiden. Kommunens strategi åter-
ges i ett ordmoln7 med nyckelord och fotografier av stadskärnan.

6 Den punkt som Kenneth orienterar sig mot som bildens sista, läses upp av presentatören som en
tredelad lista, det vill säga ett sammanhållet projekt som följer en bekant, förutsägbar struktur (Jef-
ferson 1990). Möjligen bidrar listans förutsägbara struktur till att än mer tydliggöra vart presenta-
tören är på väg.
7 Ett ordmoln är en grafisk representation av frekvensen nyckelord i en textsamling. Ordfrekvensen
återges genom textstorlek eller annan visuell framskjutenhet.
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(7) Ser du nån pensionär på bilderna? MagnussonPIKUU

01

02

03
04

05

06

07

08
09

PRE
pre

fig

BRI
fig

ulf
fig

BRI
pre
bri
pre
fig

Det var intressant att höra de här *om ä:ldre? Tyckte ja¿* 
                                   *blick mot äldrerepr--*
eh *eh det här=fokus mycke är ju stadsliv i mäns*klig ska:la 
   *--------------blick i dator---------------- *bildspel-> 
på >innerstadsstrategin< och här pratar vi ju om 
<allas sta:d> står’e här (.) ehm, De är mångfald de är#kultur de är

#fig. 1
mö:ten variati:on identite:t å till*gänglighet,
                                -->*vänder sig mot dator-->

*(0,1)#  •(0,3)#•
->*Lutar sig över dator-->
           •Vänder sig m. ULF och lägger handen på hans arm•
        #fig. 2  #fig. 3
((bildbyte)) +(0,1)#+
             +vrider huvudet mot BRI+
                   #fig. 4

(0,1)
Ser *du* nån •# pen*sionä:r •* på bilderna,
 -->*rätar sig från dator*
             •pekar mot bildspel•
                  *blick mot BRI*-dator->
              #fig. 6

fig. 1 fig. 2
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fig. 3

fig. 4 fig. 5
10
11

12

13
14

15
16

17

ULF

ulf
pre
fig
PRE
ulf
pre
bri
fig

pre
bri
BRI
PRE
pre

>Näeh.<
+∆(0,2)   #   +(0,2)∆
+blick mot PRE+-blick mot bildspel->
 ∆-------ler--------∆
          #fig. 7
Ähm + pt (.) Vi ha:r inte pekat ut * speciella •# (.) 
--->+
                                -->*blick mot samtliga
                                               •ler-->
                                                #fig. 8
grupper så utan vi pratar om (.) om alla >förutom stude:nter
som är mycke av [ortnamn]s *<identitet?>•
                      -->*blick i dator 
                                   -->•
[°°Jasså°°
[e:::h, De här är *väl lite schema över hur den här 
                  *orienterar sig mot bildspel->>
processen ser ut och vi är ju då efter samråd ...

fig. 6 fig. 7
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På rad (1) anknyter presentatören till den föregående presentationen under
samrådet som handlade om att göra staden äldrevänlig. Hon vänder sig mot
representanterna från pensionärsorganisationen som höll i den tidigare pre-
sentationen och säger: Det var intressant att höra de här om ä:ldre?. Hon
vänder sedan ned blicken mot datorskärmen och vrider kroppen mot det
projicerade bildspelet (rad 2). Hon berättar att kommunens strategi fo-
kuserar stadens fysiska struktur under parollerna stadsliv i mänsklig skala
(rad 2) och allas stad (rad 4). Presentatören sträcker sig mot datorn (fig. 2),
varpå Britta lutar sig mot sin bordsgranne Ulf och lägger handen på hans arm
(fig 3), samtidigt som presentatören byter bild (rad 7). Ulf vrider huvudet
mot Britta (fig. 4) som pekar mot bildspelet och frågar Ser du nån pensionär
på bilderna, (rad 9, fig. 5). Presentatören blickar hastigt mot Britta (rad 9)
men vänder genast blicken mot datorskärmen. Ulf svarar Näeh. (rad 10)
och vänder upp blicken mot presentatören som står och ler med blicken fort-
satt fäst i datorskärmen (fig. 6). Efter en kort paus tar presentatören på sig
att förklara: Ähm pt (.) vi har inte pekat ut speciella (.) grupper så utan vi
pratar om (.) om alla (rad 12) och tittar efter halva yttrandet upp mot åhö-
rarna vid bordet (fig. 7). Presentatören förklarar vidare på rad (13) och (14)
att de inte pekat ut särskilda grupper i strategin, förutom studenter som mo-
tiveras vara en del av stadens identitet, och hon vänder ånyo blicken mot da-
torskärmen. Britta säger med svag röststyrka °°Jasså°° (rad 15) varefter pre-
sentatören redovisar nästa bild i presentationen.

Brittas frågeformade observation av vad som inte finns i bildspelet han-
teras som ett klagomål. Uppmärksammanden av vad någon inte gör har i
tidigare studier förståtts som ett sätt att lyfta misslyckanden hos motpar-
ten (Schegloff 1988). Presentatörens påföljande motivering av bildvalet är i
linje med denna analys då hon orienterar sig mot Brittas fråga som ett
klagomål rörande bildspelets representativitet. Britta och Ulfs fråga–svar-
sekvens påminner om Goodwins (1997) beskrivning av sidospel (eng.
byplay)8, det vill säga korta yttranden i asymmetriska samtal där den under-
ordnade parten utmanar dominansen i samtalet genom att porträttera sig
själv som den svages röst. Brittas fråga Ser du nån pensionär på bilden är
ställd till bordsgrannen Ulf och besvaras av honom, men försvaras av pre-
sentatören. Britta drar nytta av närheten till bordsgrannen, men också när-
heten till presentatören som kan avlyssna dyaden. Genom att frågan ställs till
bordsgrannen blir anspråket på turutrymmet svagare än genom direkt tilltal

8 Vidareutvecklat från Goffman (1986)
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till presentatören. Britta och Ulf tittar dock på presentatören under delar av
sidospelet vilket stödjer analysen att frågesekvensen görs inför en avlyss-
nande publik (eng. overhearing audience) (Goffman 1981). Identifieringen
av bildbytet, bildspelets innehåll och närheten till bordsgrannen är här re-
surser som åhörarna kan dra nytta av för att tänja på presentatör–åhörare-
ramen. 

Analyserna hittills har visat hur bildbyten och objekt i bildspelen används för
att vidga bildspelsfasens presentatör–åhörare-ram. Brittas klagomål angående
pensionärers representativitet i kommunens framtidsstrategi, görs även det i en
bildbytesplats. Men att ta turen »mellan bilderna» och därmed respektera del-
tagarramen för bildspelspresentationen är inte nödvändigt. Det sista exemplet
fortsätter 29 minuter efter att Britta frågat sin bordsgranne Ulf om han såg nå-
gon pensionär i bildspelet (exempel 7). Nu visas en bild där en äldre man med
käpp syns och Britta pekar igen mot bildspelet och utbrister ÄNTligen en gam-
mal människa på bild. Denna gång sker inte yttrandet i en bildbytesplats utan
mitt under presentatörens redogörelse för bilden.

Presentatören har just bytt bild (rad 1) och beskriver bilden som ett exem-
pel på en möjlig framtida stadsbild (rad 2–3). Under presentatörens yttrande
vänder sig åhöraren Britta mot bildspelet och pekar med hela armen samtidigt
som hon säger med emfas ÄNTligen en gammal människa på bild (rad 5–6).
Alla i rummet vänder nu blickarna mot bildspelet.9 Britta agerar som om tur-
utrymmet är hennes och fortsätter beskriva det hon ser på bilden, nämligen
En gammal farbror med käpp. Presentatören står med blicken mot bildspelet
och småskrattar (rad 8) och en mötesdeltagare ger ifrån sig ett instämmande
Ja¿ (rad 9). Britta säger Det är första bilden i hela svepet, (rad 9) och utveck-
lar observationen till ett extremfall: FINNS inte en rulla:tor inte en äldre,
(rad 12). Extremfallsformuleringar beskriver situationer på ett sätt som legi-
timerar talarens anklagelser eller klagomål (Pomerantz 1986). Britta under-
bygger således sitt klagomål genom att måla upp hela situationen som klan-
dervärd. Presentatören hinner bara säga Aa¿, Aa¿ (rad 13) innan ordföranden
bryter in för att invända mot Brittas påstående genom att meddela att De var
många på en konsert tidigare också såg ja, (rad 14). Britta bemöter ordföran-
dens invändning med frågan Vare de, (rad 16), varpå ordföranden står fast
vid sin observation och Britta backar något genom att säga att hon i sådana
fall missade de äldre på bilderna (rad 18). Ordföranden modifierar emellertid
invändningen och avslöjar att hans iakttagelse om äldre baserades på perso-

9 Mötesdeltagarna har växelvis blicken riktad mot bildspelet, presentatören och de egna anteck-
ningspapprena.
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(8) Äntligen en gammal människa på bild MagnussonPIKUU
01
02
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17
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21
22
23
24
25
26

27
28

29
30
31

PRE
pre

pre

BRI
bri
fig
BRI
PRE
alla
MD1
BRI
PRE
ORD
BRI
bri
PRE
ORD

BRI
ORD
BRI
ORD
MD1
ord
MD1
BRI
ORD
BRI
PRE
BRI
pre
PRE
BRI
pre

PRE

((Bildbyte))
Och e:h det här har vi tagit fram som ett exempel där
>>vänd mot datorskärm-->
 man kan <beri:ka *lyfta fram>=
                  *blick mot bildspel->
=•det här är ju på [e:h
                   [#ÄNTligen en gammal människa på 
 •..............pek mot bildspel->
                    #fig. 1
+bild+, En gammal farbror[med käpp, 
                         [heh heh heh
+vrider huvuden mot bildspel+
Ja¿
Det är första bilden i hela svepet,
Aa¿
Ä[e,
 [FINNS inte en rulla:tor• inte en äldre,
                    ---->•
Aa¿, Aa¿ [Få-
         [>De var många på en konsert tidigare också 
såg ja,
<Vare de>
Ja de vare.
De missa ja
Alla †fall att döma av:eh (0,2)† [hårfärg
                                 [heh heh heh=
     †handrörelse ovanför huvud†
=[heh heh
 [Aha amen de kan man va i förtiårsåldern vettu,
£A de kanske kan va så£
Ah, Titta va  trevlit¿ Va gla jag blir¿
*Vi får ta me re till nästa (.) nästa utgåva hah [hah= 
                                                 [heh= 
*blick mot BRI-->
=[hah hah får *vi lyfta fram lite fler äldre, pt.
=[heh
           -->*vänd mot datorskärm->>
((bildbyte))
Ehm (0.2) och här e de här berika kult- utveckla 
kulturmiljön ...

fig. 1.
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nernas hårfärg (rad 19). Britta tar fasta på presentatörens försvagande uppgift
och argumenterar för att hans iakttagelser bygger på tvivelaktiga grunder:
[grå- eller vithårig] de kan man va i förtiårsåldern vettu, (rad 22). Ordföran-
den accepterar småskrattande Brittas ogiltigförklarande (rad 23) och tystnar.
Britta återgår till att kommentera bilden som visar en farbror med käpp: Titta
va trevlit¿ och Va gla jag blir¿ (rad 24). Presentatören tar nu turen, med
blicken fortsatt fäst i datorskärmen, för att medge att de får ta med sig syn-
punkten till nästa utgåva och då lyfta fram lite fler äldre (rad 25). Hon byter
bild och fortsätter vidare i presentationen och presentatör–åhörare-ramen
återställs.

I vardagliga sammanhang fungerar den lokala samtalskontexten – objekt
eller händelser i den omedelbara närheten – som resurser för att till exempel
byta samtalsämne eller skapa samhörighet (Bergmann 1990, Sacks 1992; se
även Londen 1993 för en tillämpning på svensk empiri). Att uppmärksamma
att det börjar snöa eller att tåget är försenat förändrar deltagarrollerna för ett
ögonblick där man tillsammans blir vittnen till eller offer för en händelse. Ge-
nom att peka ut objekt i bildspelet gör åhöraren sig själv och övriga till vittnen
till samma händelse, vilket kan tolkas som ett sätt att uppnå samhörighet. I före-
liggande exempel utgör det dessutom en resurs för att kringgå presentatör–
åhörar-ramen. Därutöver har Bergmann (1990) tillskrivit den här typen av ytt-
randen strategiska egenskaper där uppmärksammandet framställer en händelse
som brännande och framkallad närmast av yttre omständigheter. Detta stäm-
mer överens med vad som förefaller ske i föreliggande samtalsexempel, där
äldrerepresentationen i kommunens framtidsplan tycks vara så till den grad
otillfredsställande att Britta tillåter sig avbryta presentatören vid anblicken av
en äldre farbror. 

Bildspelet i föreliggande exempel tillhandahåller det som Britta efterfrågade
29 minuter tidigare när hon frågade om bordsgrannen Ulf såg några äldre
människor på bilden. När hon uttrycker förtjusning över att se en äldre person
i bildspelet så fungerar de positiva värderingarna som generell kritik av kom-
munens äldreperspektiv i presentationen, och i förlängningen kommunens
äldrestrategi för staden. Varje positiv värdering och Brittas självrapportering
kring hur lycksalig hon nu är av att se den äldre farbrorn, fungerar som påmin-
nelser om vad som tidigare saknades. Brittas klander topikaliseras, bestrids och
uppbådar uppmärksamhet och engagemang från samtliga mötesdeltagare, där
flera av dem involverar sig i att stötta såväl presentatören som Britta verbalt
och icke-verbalt.  
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Exemplen (7) och (8) åskådliggör hur objekt i ett bildspel kan utnyttjas för
att förändra deltagarramen. Det sker dock en progression mellan dessa två ex-
empel. I exempel (7) visas följsamhet från Britta och Ulf som genom ett sido-
spel i bildbytesplatsen framför kritik utan att direkt utmana deltagarramen. I
exempel (8) framför däremot Britta sin kritik genom ett direkt avbrott som till-
fälligt avbryter presentationen och får igång en diskussion. 

5. Avslutande diskussion
Jag har undersökt åhörares förutsättningar att ta turen under bildspelspresenta-
tioner i samrådsmöten mellan civila och offentliga aktörer. Analysen behandlar
när deltagarna tar turen, hur de åstadkommer turinitieringen och vad de använ-
der turutrymmet till. Sammanfattningsvis har jag, utifrån ett deltagarperspek-
tiv, visat att mötesdeltagarna tar turen mellan bilderna genom att bevaka pre-
sentatörens agerande och bildspelets progression. Bildbytena bildar identifier-
bara turbytesplatser i den multimodala miljön, och genom att hålla utkik efter
signaler om bildbyte kan mötesdeltagaren skapa uppskov från presentationen
och möjliggöra korta meningsutbyten. 

I enlighet med tidigare forskning har jag visat att sättet att organisera samman-
komsten i form av bildspelspresentationer begränsar interaktionen. Projektor-
duken ges en centraliserad roll i det sociala skeendet (jfr Rendle-Short 2006,
Knoblauch 2012) och deltagarna förhåller sig till bilderna som styrande i den so-
ciala händelsekedjan. Möjligheterna till deltagande är begränsade och eventuella
frågor eller kommentarer behandlas som att de bör ställas efter presentationen. Ur
analysen framträder en situation där formatet som begränsar deltagarna också
blir den resursbank som de använder sig av för att vidga aktiviteten. 

Vad gäller frågan om när åhörarna tar turen så har mina analyser pekat på
två förklaringar till att turinitieringen sker just mellan bilderna. Det rör sig
dels om en sekventiell ordning och dels om bildernas topikpåverkan. Delta-
garna agerar som om de förväntar sig att ett ämne dryftas intill tillhörande
bild. En passerad bild lyfts inte utan vidare upp i samtalet, utan behandlas
som inaktuell. Att presentatören backar tillbaka till den för samtalet rele-
vanta bilden vittnar ytterligare om bildernas vikt. En parallell kan dras mel-
lan den serie bilder som ett bildspel utgör och guidade visningar. Den grupp
som går mellan olika objekt i en park har i vanliga fall möjlighet att ställa
frågor när guiden redogjort färdigt för exempelvis en statys kulturhistoria.
Framme vid nästa staty är det däremot inte läge att ställa frågor angående fö-
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regående monument. Broth & Mondada (2017) visar att om en besökare stäl-
ler en fråga när guiden börjat röra sig från den plats som frågan gäller går
guiden tillbaka till den ursprungliga platsen och svarar på frågan. Guiden be-
fäster därmed vikten av den interaktionellt kodade platsen för det aktuella
samtalsprojektet. I analogi med guidade visningar blir varje bild ett stopp
där samtalstopikerna är tydligt avgränsade i tid. Utifrån denna sekventiella
ordning blir det avgörande för deltagarna att kunna fastställa när ett bildbyte
infaller så att de kan skrida till handling på ett sekventiellt och pragmatiskt
koherent sätt.

Miljön där samrådsdeltagarna befinner sig utgörs av presentatörens ver-
bala modaliteter, textelement, fotografier och presentatörens rörelser till och
från datorn. Rendle-Short (2006) identifierade platser i presentationen där
deltagarramen tillfälligt kan luckras upp. Jag har visat hur dessa platser låter
sig anas genom handlingar som är sammankopplade med presentatörens
bildbyten. Det framgår av analysen att de verbala modaliteterna inte en-
samma förebådar turbytesplats utan att det rör sig om en mer komplex
situation där såväl presentatören som bildspelet och samspelet dem emellan
blir potentiellt betydelsefulla. Utifrån åhörarnas agerande krävs en samman-
vägd bedömning av de aktiva modaliteterna för att på förhand ana när en tur-
bytesplats ska infalla. Presentatörens kroppsrörelser mot tangentbordet
fungerar som signaler om avslut i kombination med bildernas textuella inne-
håll och presentatörens tal. Sträcker sig presentatören mot högerpilsknap-
pen, samtidigt som en punktlista förefaller uttömd kan detta projicera avslut
och åhöraren kan producera en topikalt och sekventiellt koherent tur.

Den multimodala verklighet som åhörarna befinner sig i kan synas snårig,
men bildspelet bistår trots allt med tydliga interaktionella gränser. När pre-
sentatören byter bild innefattar det ofta ett topikbyte eller aktivitetsavslut.
Genom att bildbyten allt som oftast är sammanvävda med topikbyten, ges
också topikbyten tydliga gränser. Bildbytet blir därmed en skarpt avgränsad
plats, vilket skiljer sig från icke-medierade samtal där topikskiften vanligen
sker stegvis (Sacks 1992). En kritik mot bildspelspresentationer är att bild-
serien styckar upp talet i isolerade block (Kjeldsen 2006). Ur ett interaktio-
nellt perspektiv förefaller just denna blockstruktur förenkla för åhörarna att
lokalisera turbytesplatser och strukturen möjliggör därmed deltagande. Stu-
diens analyser av turtagning och projektion i interaktion där digitala presen-
tationsverktyg används bidrar till tidigare multimodal forskning om projek-
tion av turavslut (jfr Mondada 2006, Laurier 2008, Svennevig 2012, Mikkola
& Lehtinen 2014).



244 Simon Magnusson
I inledningen tog jag avstamp i vad som föreföll vara en motsättning mellan
en aktivitets syfte och dess sociala organisation: samråd består idealiskt av re-
sonerande samtal medan bildspelpresentationer vanligen används för att infor-
mera, övertyga eller motivera en grupp åhörare (Yates & Orlikowski 2007).
Denna motsättning leder till min tredje frågeställning, nämligen vad åhörarna
använder turutrymmet till när de väl har igenkänt en turbytesplats. De typiska
handlingarna är klagomål, invändningar och kompletteringar. I och med dessa
handlingar görs andra röster hörda än presentatörens. Åhörarna ruckar tillfäl-
ligt på presentationen och gör sammankomsten mer resonerande. Utifrån del-
tagarnas agerande blir det därför rimligt att anta att de förväntar sig mer av sam-
mankomsten än att enbart bli informerade. Deltagarna förväntar sig löpande
diskussion och de lyckas – åtminstone under korta stunder – driva monologen
mot dialog.
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Bilaga

Transkriptionsnyckel för verbal transkription

Transkriptionsnyckel för multimodal transkription

[]
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(0,2)
.
,

¿
?
Ord

ORD

O::rd
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↑ ↑
↓ ↓
> <
< >
° °
£ £ 
 
((hostar))
( ) 
hh
.hh
pt
.ord

Överlappande tal
Omedelbar övergång mellan två ord eller turer 
Mikropaus som understiger 0,2 sekunder
Paus som överstiger 0,2 sekunder
Fallande intonation
Viss stigande intonation som kan markera prosodiskt möjlig 
turbytesplats
Mer stigande intonation vid turbytesplats
Starkt stigande intonation vid turbytesplats
Betoning eller emfas, ju mer understruken desto starkare 
betoning
Versal skrift indikerar styrka och emfas, starkare än 
understrykning
Kolon markerar förlängda ljud
Markerar att ordet avbryts
Uppåtstigande pilar indikerar förhöjt tonläge
Nedåtriktade pilar indikerar sänkt tonläge
Yttrandet som inramas sägs snabbare än omgivande tal
Yttrandet som inramas sägs långsammare än omgivande tal
Yttrandet som inramas sägs tystare än omgivande tal
Yttrandet som inramas sägs med leende röst
Yttrandet som inramas sägs med skrattande röst
Dubbelparantes används vid metakommentarer
Enkla parenteser används när transkriptionen är osäker
Utandning
Inandning
Smackljud
Ordet sägs på inandning

* *
+ +
∆
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*-->
--->*
*-->1.22
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>>
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Multimodala handlingar avgränsas mellan två identiska sym-
boler. Varje deltagare tilldelas en egen symbol. Dessa av-
gränsningar placeras ut på den verbala transkriptionsraden
som utgör tidslinje även för de kroppsliga handlingarna.
Handlingen förbereds 
Handlingen fortsätter tills symbolen dyker upp igen 
och markeras som avslutad i transkriptionen
En handling som pågår länge kan också markeras med start-
och slutrad
Handlingen återgår
Handlingen börjar innan transkriptionsexemplet
Handlingen fortsätter efter transkriptionsexemplets slut
Handlingen har nått sin topp
Exakt ögonblick markerad med # i den verbala raden för när
en skärmdump av videon tagits
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