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SAMMANDRAG

Syftet med denna undersökning är att kartlägga struktur och generella drag hos kundsamtal i en 

lanthandel samt att studera improvisation, dvs. hur språket varierar beroende på samtalspartner, i 

dessa samtal.

Femtiotre samtal har spelats in i kassan i en uppländsk lanthandel. Inspelningarna är det 

huvudsakliga materialet och ligger till grund för analysen, men de har kompletterats med kortare 

intervjuer.

Samtalens organisation följer i stora drag transaktionsprocessen. Samtalen är uppdelade i fem 

faser. Endast en av dessa, betalfasen, är obligatorisk och längden på faserna varierar mellan olika 

samtal. Samtalen är längre, mer varierade och innehåller mer relationellt tal än kassasamtal som 

tidigare studerats. Liksom i andra studerade servicesamtal är dock rollerna som kund och kassör 

tydligt åtskilda och maktrelationen dem emellan asymmetrisk.

Improvisation är en självklar del av samtalen som används för att förhandla fram vad som ska 

ske härnäst och upprätthålla goda relationer. Ett improviserat beteende hjälper kassören att 

handskas med dilemmat att bevara en god relation till kunden samtidigt som man ska leva upp till 

butikens krav på lönsamhet. 
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1 INLEDNING

Kundsamtalet är en genre som vi alla har erfarenhet av. Att regelbundet gå och handla är en 

självklar del av livet i vår kultur och vi har alla inbyggda föreställningar om hur samtal i affären 

normalt går till: vad man pratar om, hur man pratar och vem som säger vad. Handeln är också en 

av de branscher som har flest anställda i landet vilket innebär att kundsamtal även är en del av 

arbetet för en stor del av befolkningen. Trots detta har butikssamtal studerats ganska lite inom 

språkvetenskapen. I Sverige finns det bara en större undersökning om butikssamtal, Ingela 

Tykesson-Bergmans doktorsavhandling Samtal i butik som publicerades 2006, där samtal i en 

livsmedelsbutik och en bokhandel studerades. Vi har därför fortfarande mycket att lära om dessa 

samtal och vad som karaktäriserar dem. 

Jag har spelat in och analyserat kassasamtal i en uppländsk lanthandel, samt kompletterat 

inspelningarna med kortare intervjuer. Den butik jag undersökt skiljer sig mycket från butiken i 

Tykesson-Bergmans undersökning av kassasamtal (Tykesson-Bergman 2006) och kan inte heller 

sägas vara representativ för dagens livsmedelsbransch. Tvärtom är den ganska speciell då 

personalen känner igen de flesta av kunderna och i många fall känner dem sedan länge. Detta 

påverkar naturligtvis samtalen på flera sätt. Attityden hos såväl kunder som personal i butiken 

tycks vara att små lanthandlar av det här slaget är ovanliga och kanske till och med utdöende. Om 

så är fallet kan det göra samtalen i butiken särskilt intressant att undersöka; om den här typen av 

butiker inte finns kvar om ett antal år kan det vara intressant att veta hur samtalen i dem såg ut.

I min undersökning har jag försökt att studera materialet så förutsättningslöst som möjligt. 

Mina förväntningar innan undersökningen var att samtalen skulle följa vissa mönster och att viss 

variation och improvisation även skulle förekomma. Jag har dock inte haft några förväntningar 

om hur detta skulle synas eller på vilka nivåer. Jag har alltså utgått från vad jag observerat i 

samtalen när jag valt ut specifika fenomen att undersöka. Jag har också jämfört mina resultat med 

Ingela Tykesson-Bergmans och även utgått från hennes undersökning i delar av min studie. 

En del av undersökningen rör improvisation – dvs. hur vi varierar vårt språk beroende på vår 

samtalspartner. Till skillnad från regional, social och situationell variation är detta ett område som 

studerats mycket lite. Det är också något som kan vara svårt att studera. Människor är 

komplicerade varelser och samtal är således komplicerade processer. Att kartlägga kausala

mönster i dem och fastställa vad variationen beror på är inte helt enkelt. Kundsamtal är då en 

lämplig genre att studera improvisation i, då man i dessa kan studera en och samma person i 

samma situation men med olika samtalspartner. Andra faktorer som personens ålder, kön, 

socialgrupp etc. samt samtalssituation är därmed konstanta.

Hur vi bemöter varandra har naturligtvis även med andra faktorer än de rent språkliga att göra. 

Vad vi vid första anblick antar om vår samtalspartners kön, etnicitet, ålder, socialgrupp och annat 



samt ickeverbal kommunikation har utan tvekan stor betydelse. I denna uppsats undersöker jag 

dock enbart inomspråkliga faktorer; dvs. när två personer blir språkligt bemötta på olika sätt 

söker jag förklaringen i deras egna samtalsbeteenden och i det beteende som gemensamt 

förhandlas fram mellan samtalsdeltagarna. 

Jag diskuterar även utifrån resultatet de inspelade samtalens karaktär i relation till den 

traditionella samtalsanalytiska uppdelningen i vardagliga respektive institutionella samtal.

1.2 Syfte

Syftet med denna undersökning är tvåfaldigt. 

För det första har jag velat studera mönster i kundsamtal i en lanthandel. Frågeställningarna 

här har rört vad som karaktäriserar samtalen, vad som styr dem och vad de innehåller – vilka 

olika faser som ingår i samtalen – samt vem som säger vad.

För det andra har jag velat studera hur det kan gå till när vi varierar vårt språk beroende på 

vem vi talar med (ett fenomen jag i fortsättningen kallar improvisation efter Echeverri 1999, se 

avsnitt 2.2.1). Här har jag avgränsat studien till enbart två olika sekvenser: merförsäljning och 

avsked, och undersökningen bör ses som en pilotstudie eller en avgränsad undersökning snarare 

än en fullständig kartläggning av improvisation i samtalen. 

1.2 Disposition

I denna uppsats presenterar jag först centrala begrepp och tidigare forskning inom området. 

Därefter redogör jag för metod, material och resultatet av min undersökning. Resultatkapitlet 

består av två delar, fasstruktur och improvisation, samt en sammanfattning. Därefter följer en 

diskussion och en avslutning med en sammanfattning av undersökningens slutsatser och förslag 

till fortsatt forskning.



2 BAKGRUND

Jag kommer här att beröra viktiga begrepp som jag senare återkommer till i uppsatsen, och i 

avsnitt 2.2 kommer jag att presentera något av den forskning som tidigare gjorts om 

servicemöten, framför allt i Sverige. Jag har i båda avsnitten särskilt valt att presentera sådant som 

tidigare skrivits om hur vi varierar vårt språk beroende på vem vi talar med, eftersom detta är en 

av mina huvudsakliga frågeställningar och dessutom något som inte tidigare undersökts i någon 

större utsträckning. 

2.1 Centrala samtalsanalytiska begrepp

I detta avsnitt presenterar jag några begrepp som jag använder i undersökningen och som är 

viktiga för att förstå det resonemang som min undersökning bygger på. 

2.1.1 Samtalet och dess beståndsdelar

Språklig interaktion mellan två eller flera parter kallas samtal. Samtalets inre kontext (eller ko-text) 

utgörs av de enskilda yttrandena i relation till varandra, medan omgivningen och situationen 

utanför samtalet bildar yttre kontext (eller kontext). Diskursanalytiker brukar studera samtal i yttre 

kontext, medan samtalsanalytiker som utgår från CA-metodiken (Conversational Analysis) brukar 

studera ett yttrande i relation till dess inre kontext och undvika att lägga vikt vid yttre faktorer. 

Samtalsanalysen har också ett socialkonstruktivistiskt perspektiv; man menar att identiteter, 

strukturer och villkor är dynamiska och förhandlas fram i samtalet. 

Samtalet styrs internt av regler för turtagning och byggs upp av turer, som i sin tur är indelade i 

turkonstruktionsenheter (i fortsättningen förkortat TKE). Turkonstruktionsenheten definierar 

Catrin Norrby i boken Samtalsanalys (2004:110) som ”en enhet som nått en möjlig slutpunkt i 

syntaktiskt, prosodiskt och pragmatiskt hänseende vilket därmed gör ett talarbyte relevant”. 

Mellan varje TKE finns en turbytesplats (TRP). Här kan en annan talare ta över ordet, men den 

första talaren kan också fortsätta, så att en tur kan bestå av flera TKE:er. Om talaren fortsätter 

ger lyssnaren ofta uppbackning i form av småord som mm eller jaha. 

Vissa turer är organiserade i närhetspar. Närhetspar förekommer vid frågor, hälsningar eller 

andra drag där det förväntas respons. Ett närhetspar består av en förstadel (t.ex. en fråga) och en 



andradel (t.ex. ett svar) samt eventuellt presekvenser (som inleder närhetsparet och markerar att 

något snart ska komma) och inskottssekvenser (där samtalsdeltagarna förhandlar fram mening och 

reder ut oklarheter mellan första- och andradel). En andradel kan vara prefererad – föredragen –

eller disprefererad. En disprefererad andradel är mer strukturellt komplicerad och följs ofta av 

någon typ av förklaring medan en prefererad andradel är strukturellt enkel (se vidare Norrby 

2004:132-135). Ofta samarbetar samtalsdeltagare med att undvika dispreferens, t ex genom 

omformuleringar. 

Att vi försöker undvika disprefererade strukturer i samtal med andra kan förklaras av att vi i 
interaktionen försöker ta hänsyn till våra samtalspartners önskningar och behov – vi rättar oss efter 
varandra under samtalets gång. (Norrby 2004:133f)

2.1.2 Socialt ansikte och artighet

Begreppet socialt ansikte (eng. ’face’) har introducerats av sociologen Erving Goffman (se Norrby 

2004:58) och syftar på den självbild vi vill skapa och upprätthålla. Inom samtalsforskning brukar 

man hävda att vi i all kommunikation har intresse av och samarbetar för att upprätthålla vår egen 

och andras självbild eller sociala ansikte. Vissa talhandlingar kan innebära ansiktshot. För att i 

dessa situationer lyckas bevara ansiktet tar vi till vår hjälp olika strategier (se Brown & Levinson 

1987). De strategier vi använder för att undanröja ansiktshot brukar kallas artighets- eller 

taktstrategier och indelas i två huvudgrupper: respektstrategier (negative politeness) och 

solidaritetsstrategier (positive politeness). Till respektstrategierna hör indirekthet, tysthet, ursäkter 

och olika typer av garderingar och till solidaritetsstrategierna hör exempelvis komplimanger, 

överdrifter, språkliga gemensamhetsmarkörer som bruk av jargong eller dialekt och 

uppbackningar. Som Catrin Norrby påpekar spelar många faktorer in vid valet av strategi:

[…] valet hänger inte bara samman med språkhandlingen i sig, utan en rad andra faktorer spelar en 
väsentlig roll. Vem vänder vi oss till? Hur väl känner vi varandra? Vilket intryck vill vi ge av oss 
själva? Hur viktigt är det att informationen går fram? Vilka maktförhållanden råder mellan 
samtalsdeltagarna? (Norrby 2004:192)

Om maktförhållandets betydelse vid val av artighetsstrategi har diskursanalytikerna Ron och 

Suzanne Wong Scollon (2001:43-59) skrivit mer utförligt. De menar att ojämlika förhållanden 

kännetecknas av att den överordnade använder solidaritetsstrategier gentemot den underordnade 

medan denna använder respektstrategier gentemot sin överordnade. Scollon & Scollon har även 

uppmärksammat att vi anpassar vårt språk beroende på vem vi talar med. De ger ett bra exempel 

(s 43) med en klockförsäljare i Hongkongs turiststråk som först försöker sälja en klocka till en 

ung amerikansk sjöman och då säger: Eh! Copy watch?. När en kostymklädd affärsman, också han 

amerikan, strax därpå går förbi säger försäljaren: Rolex? Sir?. Försäljaren använder alltså helt olika 



samtalsstilar för att tilltala dessa två män. Det framgår inte om exemplet är verkligt eller 

konstruerat, men Scollon & Scollon tolkar det som, och använder det för att illustrera, att 

försäljaren skiftar stil beroende på den sociala status hans samtalspartner har.

Håkan Landqvist (2001) har i sin avhandling Råd och ruelse studerat ansiktsrelaterat arbete i 

institutionella samtal, närmare bestämt samtal till Giftinformationscentralen. En viktig slutsats är

att:

[…] antalet åtgärder med syfte att skydda uppringarens sociala ansikte förekommer betydligt oftare 
hos båda parter än åtgärder för att skydda informatörens sociala ansikte. Det tyder på att det i första 
hand är uppringarens sociala ansikte som hotas i samtalen. Detta kan delvis förklaras med de olika 
rättigheter och skyldigheter som är knutna till de båda samtalsrollerna informatör och uppringare. 
(Landqvist 2001:203) [originalets kursivering.]

2.1.3 Kontextualisering

John Gumperz (1982) har studerat bland annat kodväxling och interkulturella samtal i en mängd 

situationer. Han har kritiserat sociolingvistiken för att genom att stänga in människor i kategorier 

undgå att se deras kapacitet att agera självständigt utifrån de förutsättningar som erbjuds dem. 

Han menar att samtalsdeltagare bygger upp samtal genom att producera och tolka 

kontextualiseringssignaler, som är inbyggda i språket och kan finnas på alla nivåer – i prosodi 

såväl som i morfologi eller fasta uttryck etc. Genom dessa olika signaler skapar och återskapar 

hela tiden samtalsdeltagarna kontext, innebörd och relationer. Förutom kunskap om språkets 

grammatik behöver vi alltså kunskap om konventioner för kontextualisering för att behärska 

språket.

I den tradition som framför allt förknippas med Erving Goffman liknas samtalet vid en 

teaterpjäs och man talar då om att vår interaktion styrs av samtalsramar och scripts (eller manuskript), 

som är inlärda och anpassade efter de olika situationer vi befinner oss i. Gumperz motsäger delvis 

dessa och liknande teorier. Exempelvis hänvisar han (Gumperz 1982:142) till en undersökning 

om interkulturella studievägledningssamtal, utförd av Frederick Erickson och Jeffrey Schultz, och 

observerar att varje samtal tycks börja med en gemensam förhandling. I denna fas förhandlas 

relationer fram och förhandlingsfasens utfall avgör hur samtalet fortlöper. Hur framgångsrik 

denna inledande förhandlingsprocess är styr alltså det fortsatta samtalet i minst lika hög grad som 

förutbestämda scripts och samtalsramar.



2.1.4 Pragmem

Begreppet pragmem har introducerats av Jacob Mey (2001:221) som en vidareutveckling och 

pragmatisering av talaktsteorin. I stället för speech act talar Mey om pragmatic act och hävdar

kontextens betydelse vid tolkningen av yttrandet. Tykesson-Bergman (2006:32) definierar 

begreppet pragmem som ”en situerad kommunikativ handling i vilken språkliga och sociala regler 

samverkar till att bestämma betydelsen”. Ett och samma pragmem kan realiseras på olika sätt;

dessa olika realiseringar kallas då practs (och de parallella realiseringarna av samma pragmem

allopracts, i svensk översättning föreslår jag termerna prakt/alloprakt, och det är dessa begrepp 

jag använder fortsättningsvis). Ett pragmem i kundsamtal kan vara ”hälsa på kunden” och 

alloprakter till detta hej eller goddag, men eftersom varje situation är unik kan ingen förutsäga 

vilken prakt som kommer att användas, eller avgöra hur många möjliga alloprakter som finns. 

2.2 Forskning om servicemöten och butikssamtal

Servicemöten1 och kundsamtal har undersökts i såväl samtalsanalytisk som sociologisk och 

företagsekonomisk forskning, även om studierna är relativt få. Nedan redogörs för en del 

relevant forskning inom området.

Ingela Tykesson-Bergman har i sin doktorsavhandling Samtal i butik (Tykesson-Bergman 

2006) studerat samtal i en butikskassa, samtal i en delikatessdisk i samma butik och samtal i en 

informationsdisk i en bokhandel. Hon har även intervjuat pensionerade butiksbiträden för att 

studera hur kundsamtalen har förändrats de senaste 50 åren, framför allt gällande tilltal och 

normer för kundbemötande. Det Tykesson-Bergman framför allt studerar är vilka mönster som 

finns i kundsamtalen och en av hennes slutsatser är att mönstren hon urskiljer i kassabiträdenas 

beteende ”främst får ses som en produkt av upprepad interaktion” snarare än en produkt av 

medveten normering och träning i servicetänkande (s 242). I sin analys av kassasamtalen finner 

hon att samtalen är organiserade kring transaktionens obligatoriska moment och kring fyra 

huvudfaser: access-/hälsningsfas, varufas, betalfas och avslutningsfas (s 115).

Tykesson-Bergman delar upp talet i sitt material i transaktionellt tal (ungefär: ’sådant tal som är 

nödvändigt för transaktionens genomförande’) och relationellt tal (s 59). Även relationellt tal kan

vara sak- eller uppgiftsorienterat, så länge det inte är nödvändigt för transaktionens 

genomförande och så länge båda samtalsparter är involverade, det vill säga att parterna ger 

varandra någon form av respons på relationellt orienterade drag. Småprat definierar hon som 

relationellt tal ”som enbart syftar till att etablera och upprätthålla social kontakt” (s 59).

                                                
1 Den term som brukar användas när man studerar fler aspekter av mötet än de språkligt interaktiva.



Tykesson-Bergman finner att endast 12 av 46 inspelade samtal i kassan är rena rutinsamtal, dvs. 

samtal som inte håller tydligt relationellt tal eller komplikationer utan är tydligt orienterade kring 

transaktionen och de rutiniserade samtalsdragen. Inte ett enda kundsamtal i hennes material är 

”helt igenom transaktionellt” (s 226); i stället innehåller varje samtal något som kan tolkas som 

relationellt tal, alltså allt från hälsnings- och artighetsfraser – även om hon menar att exempelvis

hej inte alltid fungerar som hälsning utan oftare som innehållstom samtalsöppnare – till längre 

relationella sekvenser och småprat. Hon har också funnit vissa drag som är utmärkande för 

relationellt orienterade sekvenser, som starka värderingar, svordomar, verb som uttrycker 

mänskliga tillstånd (känna, orka etc.) och skratt (s 229f). Jag har inte gjort några exakta 

kvantitativa beräkningar av relationellt/transaktionellt tal i mitt material, men jag använder mig av 

indelningen och begreppen i denna uppsats och då enligt Tykesson-Bergmans definition. 

Ingela Tykesson-Bergman har även studerat rollkonformitet genom en enkätundersökning där 

informanterna fick gissa om olika yttranden fällts av kund eller biträde.

Hanna Lappalainen (2005:29ff) har undersökt tilltal och självreferens i finska servicesamtal. 

Bland annat har hon studerat när biträden tilltalar kunder med pronomen i singularis respektive 

pluralis (dvs. motsvarande du respektive ni) och funnit att de undersökta biträdenas användning 

av pluralformen i referens ökar med kundens ålder. Kunder under 40 år duas, kunder mellan 40 

och 60 år både duas och nias och kunder över 60 år nias alltid.  

2.2.1 Termen improvisation

Per Echeverri har i sin företagsekonomiska avhandling Servicemötets kommunikation (1999) 

undersökt mötet mellan busschaufförer och resenärer. Han menar att teorierna om roller och 

scripts är alltför snäva och statiska för att beskriva servicemötet, åtminstone hans eget material, 

och introducerar därför i sin diskussion begreppet improvisation:

Improvisation antyder att uppträdandet är mer oförutsett, något som skapas i nuet och därför inte 
är inövat. Improvisation ska i det här sammanhanget inte förväxlas med slumpmässigt uppträdande, 
där det inte finns någon ordnande princip som gör uppträdandet meningsfullt. Snarare är 
improvisation i servicemötet just baserat på övning eller snarare socialt förvärvade färdigheter i att 
interagera med och anpassa sig till andra människor. (s 185)

Echeverri använder således dramametaforen (se 2.1.3), men vill förnya den genom att likna 

servicemötet inte vid en manusstyrd pjäs utan snarare vid improvisationsteater:

En skådespelare är hänvisad till något oförutsett. Han eller hon interagerar med en motspelare 
(och/eller publik) och inom ramen för ett tema åläggs att gestalta på ett återskapande sätt något mer 
eller mindre överenskommet. Den fundamentala processen tycks vara att acceptera motspelarens 
infall och bygga vidare på dem. (s 186)



För Echeverri har alltså varje samtal unika förutsättningar. Termen improvisation, så som 

Echeverri använder den, är mycket lämplig för vad jag velat undersöka i denna studie eftersom 

det används om aktörer som i en och samma situation varierar sitt beteende. Jag kommer därför 

att använda begreppet i fortsättningen när jag beskriver kassörernas språkliga variation beroende 

på samtalspartner.

2.2.2 Kundsamtalet – institutionellt eller vardagligt?

Inom samtalsanalysen brukar man skilja på vardagliga och institutionella samtal. Det 

institutionella samtalet kännetecknas enligt Viveka Adelswärd av att det ska lösa en bestämd 

uppgift, har en typisk struktur, har en klar rollfördelning mellan deltagarna, ofta utspelas i 

speciella rum och ibland med hjälp av speciella artefakter samt av att det är asymmetriskt 

(1995:117). Kundsamtalet är dock något problematiskt att kategorisera enligt dessa begrepp (jfr 

Tykesson-Bergman 2006:17f). Å ena sidan följer kundsamtalet en viss struktur, det förs på en 

bestämd och offentlig plats och deltagarna har tydliga roller som kund eller kassör. Å andra sidan 

påminner samtalsstilen i kassan många gånger mer om vardagliga samtal än institutionella. 

Dessutom karaktäriseras inte kundsamtal av den asymmetri som råder i det prototypiska 

institutionella samtalet där institutionsrepresentanten är överordnad lekmannen och därigenom 

har rätt att styra samtalet. Tvärtom är den anställda i servicesamtal underställd kunden, enligt 

Kristina Abiala, som i sin avhandling undersökt servicearbete ur sociologisk synvinkel: 

Servicemötet är påfallande ojämlikt. Kunden är bunden av färre regler för samspelet än 
servicearbetaren. Han/hon behöver inte ens hålla sig till vanliga hövlighetsnormer som att besvara 
en hälsning eller svara på tilltal. (Abiala 2000:110)

Denna slutsats bekräftas även av resultaten i Tykesson-Bergmans undersökning. Kunden i 

servicesamtal kan också ställa frågor och introducera nya ämnen, drag som i många andra 

institutionella samtal är förbehållna institutionsrepresentanten. Servicesamtal är alltså en särskild 

typ av institutionellt samtal, där samtalsstilen är ledig och där lekmannen är i överläge. 



3 METOD OCH MATERIAL

Den metod som bäst passar syftet med undersökningen, att studera språk i kundsamtal, är att 

spela in sådana samtal. Jag har därför gjort ljudinspelningar i kassan på en butik och dessutom 

själv varit på plats under inspelningen för att observera sådana detaljer som inte framkommer i en 

ljudinspelning. Inspelningarna har analyserats enligt samtalsanalytisk/CA-metod på så vis att jag

främst sökt förklaringar till de fenomen jag studerat i samtalens interna kontext. Men jag har även 

kompletterat denna metod med att intervjua informanterna T och I, en metod som bryter med 

samtalsanalytisk tradition. Syftet med intervjuerna var inte att de skulle ge någon helhetsbild av 

kundsamtal på samma sätt som inspelningar kan; i stället ville jag få en bredare förståelse för 

enskilda observationer i materialet, och höra hur informanterna själva förklarar olika fenomen. 

Att be samtalsdeltagarna själva kommentera samtalen ser jag även som ett sätt att minska 

inflytandet av de subjektiva intryck man alltid omedvetet bär med sig som observatör. Jag är dock 

medveten om att intervjuer snarare ger en bild av informanternas attityder än av deras faktiska 

beteende. Jag betraktar också inspelningarna som mitt huvudsakliga källmaterial, och intervjuerna 

enbart som ett komplement till dessa. Intervjuerna har skett löpande, de har varit korta och 

informella och de har skett personligen eller i enstaka fall via telefon. Intervjuerna har inte spelats 

in; i stället är det mina anteckningar och minnesbilder från intervjuerna som hänvisas till när 

resultat från intervjuerna kommenteras. 

3.1 Genomförande och informanter

Här följer en kort beskrivning av butiken och informanterna som spelades in. 

Butiken jag undersökt är en lanthandel som ligger i Uppland, cirka tre mil från Uppsala. 

Butiken har tre deltidsanställda och den som arbetar mest i butiken är butiksägaren. Innan denna 

Ica-butik öppnades 1982 hade butiksägaren T, som även deltar i studien, tidigare under åtta år 

drivit en annan butik tre kilometer därifrån. Kundkretsen består huvudsakligen av boende inom 

ca sju till tio kilometers radie, enligt ägaren. I butiken finns en kassa och en speldisk. Speldisken 

är placerad bredvid kassan och kunderna passerar den i normalfallet när de är på väg mot kassan.

De inspelade kundsamtalen är fördelade mellan två kassörer, I och T. Vid det första 

inspelningstillfället var dessa två de enda som arbetade i butiken. Vid det andra tillfället arbetade 

även en tredje person, A, i butiken, och denna är därför inblandad i några samtal men då inte som 

kassör. I sitter i kassan under de allra flesta samtalen, 47 stycken av totalt 53. Hon är 57 år 



gammal och har arbetat i butiken ungefär tio år. T är 58 år gammal och butikens ägare. Att jag har 

färre samtal med honom i kassan, endast sex, speglar det normala förfarandet i butiken. Han 

sitter normalt mindre i kassan än sina anställda eftersom han har fler övriga uppgifter att sköta, 

särskilt på eftermiddagarna då mina inspelningar skedde. T beskriver dock situationen i butiken 

som att alla medarbetare i stort sett hjälps åt med allt. Han har ingen anställd som enbart sitter i 

kassan. Detta menar han för övrigt skiljer sig från hur det var tidigare, när det var lättare att dela 

upp personalen i ”springpojke”, ”affärsbiträde”, ”lagerarbetare” etc. Nu är den bästa 

benämningen T och I kommer på för I:s arbete det betydligt vagare ”butiksmedarbetare”. Själv 

kallar T sig ”köpman”. Eftersom jag i första hand undersökt informanterna när de arbetar i 

kassan kommer jag dock i fortsättningen att kalla dem ”kassörer” vilket de båda föredrog framför 

”biträde” som är den term Tykesson-Bergman (2006) använder. Mina informanter fann 

benämningen ”biträde” ålderdomlig och missvisande; de associerade den med äldre tiders butiker 

där varorna fanns bakom disk och personalen där alltså hade i uppgift att plocka ihop kundens 

varor, inte bara ta betalt som i dag.

3.2 Inspelningsförfarande

Inspelning skedde vid två skilda tillfällen, en onsdagseftermiddag i februari och en 

fredagseftermiddag i mars, år 2007. Under inspelningen placerades en mp3-spelare vid kassan; vid 

det ena tillfället hängde den i en stolpe bredvid kassan och vid det andra låg den på kassörens 

kassadisplay som är placerad på kassan, mellan kassör och kund. Bandspelaren var liten och de 

flesta kunder verkade inte observera den. Personalen visste naturligtvis var bandspelaren fanns. 

Kunderna informerades om inspelningen via anslag vid entrédörren och flera av dem 

informerades vidare när de ställde direkta frågor om inspelningen till mig eller någon i 

personalen.

Jag var även närvarande under inspelningarna och förde anteckningar. Jag befann mig bakom 

den del av kassan där kunderna får sina varor och packar dem. Det innebar att jag var något i 

vägen för personalen när de gick in och ut ur kassan, vilket de gjorde relativt ofta då det inte alltid 

fanns kunder vid kassan. Jag valde ändå att stå där för att inte vara i vägen för kunderna, vilket jag 

lätt kunde ha varit om jag stått utanför kassan eftersom butiken var ganska trång. Att jag stod 

bakom kassan medförde dock att jag blev särskilt synlig, vilket kan ha påverkat kundernas 

beteende. Detta går jag vidare in på i avsnitt 3.2.1. 



3.2.1 Observer’s paradox

Den som studerar samtal kan aldrig veta om och på vilket sätt hon själv påverkar samtalet. Detta 

välkända fenomen brukar kallas Observer’s paradox efter William Labov (1972:209). Att observera 

människor för att studera hur de beter sig när de inte är observerade har liknats med att försöka 

kontrollera om lampan i kylskåpet släcks när man stänger dörren.

Det är troligt att samtalsdeltagarna i någon mån påverkades av min och bandspelarens 

närvaro. Jag fick intrycket av att jag var ett tydligare främmande element i situationen än 

bandspelaren, som de flesta kunder inte verkade lägga märke till trots att de informerats om 

inspelningen med ett anslag vid entrén. Bandspelaren var liten och syntes knappt, medan jag var 

synlig och en helt ny och främmande person bakom kassan. Många kunder tittade undrande på 

mig och flera frågade mig vad jag gjorde. Inspelningen berördes även i flera samtal mellan kunder 

och personal. Jag har inte utelämnat dessa samtal från analysen men i analys av dessa samtal 

försökt vara medveten om min delaktighet och hur den kan ha påverkat samtalet. 

Även personalen var naturligtvis medveten om både mig och bandspelaren. De visste dock 

bättre än kunderna vem jag var och varför jag var där, vilket kan ha gjort att de kände sig mer 

avslappnade i situationen. Den ena informanten, T, är jag personligen bekant med. Personalen

verkade också störas mindre av min närvaro. Detta är dock förstås enbart mina spekulationer 

men om detta stämmer är det positivt för undersökningen eftersom jag i första hand har velat 

undersöka kassörens språk. Jag tror alltså att min närvaro har påverkat samtalen, men att de 

framför allt påverkat sådant som ligger utanför de element i samtalen jag primärt velat undersöka.

Som Tykesson-Bergman (2006:66) påpekar bedrivs kundsamtalet på offentlig plats och ofta i 

närvaro av utomstående. Detta medför att observation borde påverka dessa samtal i mindre 

utsträckning än samtal som sker i mer slutna rum. Deltagarna i kundsamtal utgår från att någon 

kan höra vad de säger, och spelreglerna för samtalen hindrar dem dessutom från att uttrycka 

alltför privata saker. En intressant tanke som Tykesson-Bergman dock tar upp är att

observatörens närvaro kan få den observerade att småprata mer: ”Det är inte omöjligt att biträdet 

stundtals kryddade kassasamtalen med småprat för att göra inspelningarna mindre förutsägbara 

och tråkiga” (2006:233).

3.3 Material

Sammanlagt 53 samtal spelades in och transkriberades. Vissa av dessa samtal går in i och 

överlappar varandra varför det inte är helt okomplicerat att avgränsa vad som är ett samtal. Jag 

har valt att göra indelningen efter transaktion: 53 är mängden transaktioner som sker under 



inspelningarna. När en kund har gjort flera transaktioner efter varandra, t.ex. för att kunden efter 

betalning kommer på att den glömt något, har jag dock räknat detta som ett samtal. När två eller 

flera kunder handlar gemensamt har jag också betraktat det som ett samtal. 

Transkriptionen skedde med hänsyn till de aspekter av samtalen som studerades och enligt 

principerna i bilaga 1. Generella drag i samtalen som inte kommer fram i transkriptionen är ljud 

från kassaapparaten och att pauser ofta är fyllda med fysisk aktivitet som registrering av varor 

eller packning av varor. Jag har noterat ytterst få ickeverbala aktiviteter (se 3.3.1 nedan). Inte 

heller bakgrundsljud från andra kunder eller personal framgår i transkriptionen.

I sex av samtalen är T kassör, i alla de övriga är I det. T är även inblandad i sex samtal där I är 

kassör vilket gör att jag bedömer att jag har fått tillräckligt mycket material för att kunna studera 

även hans språk. 

Majoriteten av kunderna i samtalen tillhör en av följande två ålderskategorier: 1) 30-40 år och 

2) 60-80 år2. En del kunder kommer i par eller med sina barn. Det är vanligt att kunderna är

bekanta med personalen och med varandra; många är ”stamkunder”.

Jag har enbart undersökt tal mellan kund och kassör (det finns även tal i inspelningarna som 

utspelas i huvudsak mellan exempelvis två kunder eller mellan kassören och mig, och tal där 

kunder talar med mig om inspelningen) och renodlade kassasamtal (det finns även enstaka 

inspelade samtal där en kund frågar efter en vara eller har andra ärenden som inte är 

transaktionella) och i första hand undersökt kassörens språk i dessa. Jag har även utelämnat 

samtal vid speldisken, framförallt av praktiska skäl; bandspelaren tog inte upp dessa samtal lika 

bra då speldisken var placerad en bit ifrån den vanliga kassan.

3.3.1 Analysmetod och kategorisering av materialet

Jag har studerat samtalen i mitt material ur två avseenden: hur samtalen är strukturerade i olika 

faser samt improvisation. Studien av improvisation har begränsats till sekvenser med 

merförsäljning och avsked. 

Gällande det första avseendet, samtalsstrukturen, har jag inte gjort några omfattande 

kvantitativa beräkningar eftersom mitt material var för stort och brett för att jag skulle ha praktisk 

möjlighet att göra det i en undersökning av den här storleken. I stället redovisar jag i 

fortsättningen ofta mina resultat i generella termer som ”de flesta samtal” eller liknande. Jag har 

haft ett induktivt förhållningssätt till materialet och inte ställt upp några hypoteser om utfallet. 

Gällande det andra avseendet, undersökningen av improvisation i samtalen, har jag utgått från 

teorier om kontextualisering och improvisation och min förhandsuppfattning om att vi varierar 

vårt språk beroende på vem vi talar med, för att titta på hur detta realiseras i mitt material och hur 

                                                
2 Enligt mina anteckningar från inspelningstillfällena.



resultatet kan förklaras. Jag har där koncentrerat mig på specifika återkommande sekvenser och 

pragmem och undersökt hur dessa realiseras på olika sätt.

   Ingela Tykesson-Bergman hävdar att ickeverbala handlingar måste ingå i analysen av 

kundsamtal eftersom de kan utgöra drag i samtalet (2006:112-113). Eftersom jag inte 

videofilmade samtalen var mina möjligheter att studera ickeverbala aspekter av kommunikationen

dock mycket små. Jag har därför i första hand fokuserat på verbala fenomen och i mina 

anteckningar och i transkriptionen endast noterat sådana ickeverbala handlingar som är absolut 

nödvändiga för att förstå samtalet. Däremot har jag inte noterat varje enskilt ickeverbalt drag av 

parterna. 

4 RESULTAT

Här följer en redovisning av resultaten av min undersökning. Jag börjar med att redovisa vilken 

struktur jag funnit i samtalen för att därefter, i avsnitt 4.2, gå in på resultaten av undersökningen 

om improvisation. På några ställen talar jag om merförsäljning och menar då att kassören föreslår 

att kunden ska köpa något mer än den tänkt sig.

I exemplen står Ku för kund och Ka för kassör. När flera kunder är inblandade kallas dessa 

Ku1, Ku2 osv. När jag diskuterar kassörerna var för sig kallas de I och T. Exemplen i detta 

kapitel är enbart delar av samtal, och ett exempel på ett helt samtal finns i bilaga 2.

4.1 Fasstruktur

De två kortaste inspelade samtalen innehåller fyra turer och det längsta samtalet innehåller 89 

turer. I det allra längsta samtalet är två kunder involverade, och en del av samtalet (ca 25 turer) 

utspelas utan biträdets inblandning. Att ett samtal med en kund innehåller 20-30 turer är dock 

inte alls ovanligt. Kassören har i allmänhet fler turer än kunden, framför allt i kortare samtal.

Ingela Tykesson-Bergmans fasmodell (2006:115) delar in kundsamtal i hälsningsfas, varufas, 

betalfas och avslutningsfas. Ett viktigt resultat av min undersökning var dock att denna modell 

inte beskrev samtalen i mitt material. Dessa var betydligt längre, mer varierade och komplexare än 



de som Tykesson-Bergman studerat. Jag har därför omarbetat modellen. Det som i Tykesson-

Bergmans samtal är avslutningsfas består i mina samtal av två olika faser, som jag kallar

avslutningsfas och avskedsfas. Betalfasen ser också lite annorlunda ut än hos Tykesson-Bergman.

Faserna som kan ingå i samtalen i denna undersökning är hälsningsfas, varufas, betalfas, 

avslutningsfas och avskedsfas. Betalfasen är den enda fas som är obligatorisk i de samtal jag 

studerat. Det betyder dock inte att det finns samtal som enbart består av en betalfas, men ingen 

av de andra faserna ingår i alla samtal. Samtalen kan alltså vara uppbyggda exempelvis av 

hälsningsfas+betalfas, betalfas+avskedsfas eller varufas+betalfas+avskedsfas, men betalfasen är 

den enda fas som ingår i alla samtal. Varufasen är naturligtvis med i alla samtal på så vis att varor 

alltid registreras, men den uttrycks inte verbalt i alla samtal. 

Faserna skiljer sig åt beträffande var i samtalet de förekommer, ämne för samtalet och i många 

fall även röstläge och tonfall. Framför allt är det transaktionsprocessen som styr samtalen; så att 

faserna i samtalet följer dennas olika moment.

Här följer en beskrivning av de olika faserna, med kortare analyser av resultaten inom varje fas 

och med exempel ur mitt material. Exemplen har jag valt därför att de är korta och illustrativa.

4.1.1 Hälsningsfasen

I hälsningsfasen öppnas samtalet. Hälsningsfasen är inte obligatorisk i samtalen i mitt material. 

Hälsningsfasen är kort och antalet turer varierar mellan ett och sju. De allra flesta hälsningsfaser 

innehåller endast två turer. Vanligast är att hälsningsfasen består i ett utbyte av hej, men även 

andra hälsningsfraser som tjena eller hej hej förekommer. Det förekommer även att andra uttryck 

än rena hälsningsfraser, t.ex. kommentarer om vädret, fungerar som samtalsöppnare, som i 

exempel 1.

Att hälsningsfasen inte är obligatorisk beror troligen på att kunden och kassören i vissa fall

hälsat tidigare under kundens besök i butiken, antingen när kunden gått förbi kassan vid ingången 

eller när kassören varit ute i butiken och där stött på kunden, vilket gör att samtalet redan 

betraktas som öppnat. Mina informanter var ju rörliga och förflyttade sig mellan kassan och 

andra uppgifter eftersom det inte alltid var någon kund vid kassan. Denna hälsning har i så fall 

inte kommit med i mitt material, men kan ändå betraktas som del i samtalet. Eftersom jag inte 

har dessa hälsningar inspelade kan jag dock inte utesluta att det finns helt hälsningsfria samtal.

Exempel 1: hälsningsfas. Ur samtal 317-173

Ka: de va (friskt om nosen) ida
Ku: ja / imorse vare fan tjugi minus
///

                                                
3 Denna siffra är en hänvisning enligt mitt interna referenssystem för samtalen.



Ku: då: / va man inte oppkäfti hörru
Ka: naej de / lite onödit kallt

4.1.2 Varufasen

Varufasen pågår medan kunden lägger varor på rullbandet och kassören slår in varorna. I ungefär 

två tredjedelar av samtalen finns verbal aktivitet i varufasen. Här förekommer ofta frågor om 

varor eller liknande. Ett vanligt samtalsämne här är huruvida kunden behöver en kasse eller ej. 

Småprat är också vanligt i denna fas, och detta rör då oftast vädret eller någon aktuell nyhet men 

det förekommer också att kassören frågar kunden om något mer personligt. Antalet turer varierar 

mellan 1 och 31, så fasens längd varierar mycket. Vanligast är dock att fasen innehåller två eller 

fyra turer.

Exempel 2: varufas. Ur samtal 311-11

Ka: en påse: / ta’t i
Ku: .h jö

4.1.3 Betalfasen

Betalfasen är den enda fas som är obligatorisk, det vill säga ingår i alla de samtal jag undersökt. 

Antalet turer varierar mellan 1 och 15. Det vanligaste antalet turer är fyra, och i nästan alla 

betalfaser som innehåller fler än sju turer ingår någon form av komplikation, som att betalkortet 

inte fungerar eller att kunden räknar mynt och ursäktar sig för det. Komplikationerna leder då till 

ansiktsarbete och i de fallen blir alltså fasen något längre. Betalfasens enda obligatoriska drag är 

kassörens betalningsuppmaning, som består av att hon eller han upplyser om vad köpet kommer 

att kosta. Andra vanliga drag är att kunden ger respons på uppmaningen, att kassören tackar när 

hon eller han tar emot betalning och att kassören markerar att transaktionen är avklarad – eller 

betalfasens avslutning, se 4.1.6 – genom att säga något i stil med sådär varsågod i samband med 

att han eller hon räcker fram ett kvitto.

Betalfasen särskiljer sig genom att dess drag tycks utföras mer mekaniskt än de i de andra 

faserna. Variationen mellan samtalen är här mycket mindre än i de andra faserna. Kassörerna 

tycks ha en viss bestämd melodi som de uttalar fraserna med, och själva dragen består oftare av 

fasta fraser och uttryck än i de andra faserna, undantaget avskedsfasen. 



I Tykesson-Bergmans betalfas ingår endast betalningsuppmaning och betalning, men i mina 

samtal tycks även det tackande som ofta följer, och eventuell överräckning av kvitto, höra till 

denna fas. Det förekommer därmed att betalfasen är den sista i ett samtal, eftersom inte alla 

samtal innehåller någon avskedsfas. Jag tolkar ändå den relativt höga frekvensen av separata 

avskedsfaser i materialet som att deltagarna i mina samtal inte ser tackandet efter betalning som 

ett avsked, utan som ett led i betalningen.

Exempel 3: betalfas. Ur samtal 502-23

Ka: då ä’re sjutti kroner↑
Ku: ja / ska vi se (xxx) / (xxx)
//
Ku: sådär
Ka: tackar

4.1.4 Avslutningsfasen

Avslutningsfasen är inte obligatorisk men förekommer i vissa samtal och då i samband med att 

kunden packar ned sina varor. Antalet turer i denna fas varierar mycket, mellan 3 och 28. 

Innehållet liknar vad som i institutionella samtal brukar kallas eftersnack. 

De samtal som innehåller en avslutningsfas är som regel mer relationellt orienterade, längre 

och mer personliga än de som inte innehåller denna fas. De kunder som redan inlett en något 

längre sekvens av småprat i de tidigare faserna tycks förvänta sig att samtalet ska fortsätta även i 

detta läge, efter att transaktionen är avklarad. Om ett längre eller mer personligt samtal har inletts

förväntas det pågå så länge kunden är i butiken. Ofta förekommer i dessa fall en avslutningsfas 

även när kassören är upptagen med en ny kund. I de samtal som inte innehåller en avslutningsfas

är även de andra faserna vanligen korta. Tendensen tycks alltså vara att kunder som vill prata 

mycket pratar även efter att transaktionen är slut, medan inte lika pratvilliga kunder håller sig till 

att prata medan de blir expedierade. (Även korta samtal avslutas dock ofta med ett avsked när 

kunden är färdig att gå, vilket tyder på att inte heller dessa samtal ses som avslutade förrän 

kunden lämnat butiken.)

I avslutningsfasen förekommer i några fall merförsäljningssekvenser (se 4.2.1), men i övrigt är 

det enbart tydligt relationellt orienterat tal som förekommer i denna fas. I exempel 4 är fasen 

beskuren. Avslutningsfasen innehöll i detta samtal flera separata sekvenser av tal, varje gång 

initierat av kunden, och jag återger här bara den första av dessa.



Exempel 4: avslutningsfas. Ur samtal 515-36

Ku: ºde kom in ett gäng engelsmän var kommer dom?º
Ka: a de e nog eh besök ti→ 
Ku: ti 
Ka: å va heter han nu rå / han som bor i (x)
Ku: aha↑
Ka: han me / [svarta skägget / e ju [han som bor i (x)]
Ku:       [(svarta preci→)]    [e’re ja: jaha:] 
Ku: jaha:

4.1.5 Avskedsfasen

Avskedsfasen består oftast av ett utbyte av avskedsfraser såsom hejdå eller tackande i samband 

med att kunden lämnar butiken. Antalet turer varierar mellan två och fem; avskedsfasen består av 

ett enda närhetspar, som kan vara utbyggt med pre- eller inskottssekvenser. Av 31 avskedsfaser 

består hela 22 av enbart två turer.

Avskedet kan alltså signaleras med avskedsfras såväl som med tackande, och även tackandet 

bör således ses som en avskedsmarkör, möjligen mer artig än ett hejdå (se avsnitt 5.1). Fasta fraser 

som tack å ajö förekommer ofta och andradelen i ett avsked brukar i allmänhet likna förstadelen; 

antingen är den då helt identisk eller en förkortad variant som i exempel 5. Det drag som inleder 

avskedsfasen styr alltså vilket andradrag som kommer att följa. ”Lyckönskningar” som ha’re bra

förekommer, och om de ingår i kundens förstadrag brukar kassören svara med detsamma medan 

kunden vanligen tackar som svar på en lyckönskning.

Avskedsfraserna tycks vara mycket standardiserade och variationen av uttryck här är relativt 

liten. När det förekommer avsked som inte är lika standardiserade är de därför särskilt intressanta 

att studera och jag ska återkomma till avskedsfasen i avsnittet om improvisation.

Sett till hela materialet inleder kunden ungefär två tredjedelar av avskedsfaserna, en relativt 

jämn fördelning som tyder på att rollerna som kund respektive kassör inte avgör vem som har 

förstadraget i avskedsfasen, även om det alltså är vanligare att det är kunden. Att kunden oftare 

inleder och alltså styr avskedet är ett tecken på att kunden är överordnad kassören. Men det finns 

också en stor diskrepans mellan de samtal där I är kassör och de samtal där T är kassör. I 

påbörjar endast sju avskedsfaser i sina 47 samtal, medan T, som bara är kassör i sex samtal, 

påbörjar hela fyra avskedsfaser. De båda har alltså olika mönster för avsked, vilket jag ska 

återkomma till i avsnitt 5.3.



Exempel 5: avskedsfas. Ur samtal 322-22

Ku: +tack å hej+
Ka: tack

4.1.6 Fasbytesmarkörer

Samtalsfaserna följer hanteringen av varorna och en samtalsfas övergår i en annan i samband med 

att transaktionen går in i en ny fas. Man skulle kunna tänka sig att detta, och det faktum att 

samtalsgenren är välkänd för alla inblandade, gör verbala fasbytesmarkörer överflödiga. Ändå 

tycks det i mitt material vara vanligt att fasbyten markeras verbalt. Ofta är det här småord som 

jaha, ja eller så som markerar att samtalet går in i en ny fas, oftast varu- eller avslutningsfas. 

Markören följs sedan av att ett nytt ämne introduceras, med en fråga eller liknande. Röstläge 

och/eller tempo har då också i allmänhet förändrats. I exempel 6 visas en övergång från betalfas 

till avslutningsfas. Kassören inleder avslutningsfasen med aa gå’re framåt, en fråga om kundens 

frus hälsa. Det inledande aa är innehållstomt och fungerar troligen bara som markör för att något 

nytt ska komma.

Exempel 6: fasbyte. Ur samtal 307-7

Ka: hundratjugi
/
Ka: aa gå’re framåt
Ku: aa (hon ä mycke bättre)

Ofta öppnar man på detta sätt samtidigt en sekvens av småprat och det är alltid kassören som gör 

detta. Det är därför svårt att säga med säkerhet att dessa småord är fasbytesmarkörer och inte

ämnesbytesmarkörer. De tycks också framför allt inleda sekvenser av relationellt tal och inte 

sådant som rör varor eller transaktionen. Ändå förekommer de just i skiftet mellan olika faser. 

När ett nytt ämne introduceras inom en fas tycks småorden inte lika nödvändiga. Det 

förekommer också att dessa småord inleder avskedsfaser och alltså inte fungerar som inledning 

på ett längre samtal, som i exempel 7. Detta tyder på att dessa småord i första hand markerar 

fasbyte och inte ämnesbyte.

Exempel 7: fasbyte. Ur samtal 319-19

Ka: så: / ja önskar en god afton
Ku: m m samma



Betalfasen har i detta samtal följts av en avslutningsfas och efter denna har det varit en kort paus i 

samtalet. Det lilla ordet så kan alltså inte syfta på något i transaktionen utan måste här markera att 

T ämnar avsluta samtalet och ta avsked.

Förutom denna typ av småord har jag lagt märke till att röstläget eller röststyrkan förändras i 

anslutning till flera fasbyten, och tolkar det som att även detta kan användas som fasbytesmarkör. 

I exempel 8 markerar kassören att hon går in i avskedsfasen både genom ökad röststyrka och

med ett aja. Samtalet har pågått i flera minuter och berört kundens sjuka husdjur. Kassörens 

inledning av avskedsfasen följer på en kort paus i samtalet. Kunden uppfattar uppenbarligen 

denna signal som en presekvens till avskedet eftersom hon själv påbörjar detta med sitt hej då. 4

Exempel 8: fasbyte. Ur samtal 310-10

Ka: +aja+ / +de e hårt hörru+
Ku: a de e de
Ka: ^a:^
Ku: hejdå
Ka: +hej då:+

4.1.7 Resultat som inte framgår i fasmodellen

Uppställda såhär enligt fasmodellen framstår samtalen i materialet som enkelt organiserade och 

avgränsade. De är de dock inte alltid, och exemplen 1-5 är valda för att de på ett någorlunda 

enkelt sätt illustrerar ett fassystem som ofta realiseras på ett mer komplicerat sätt. 

Ofta håller kassörerna igång flera samtal på en gång, så att de till exempel öppnar ett samtal 

med kund 3 medan de är mitt i betalfasen med kund 2 och i avslutningsfasen med kund 1. 

Ett annat intressant resultat är att faserna ibland är svåra att avgränsa. Småprat av en karaktär 

som innehållsmässigt och röstlägemässigt kännetecknar avslutningsfasen kan till exempel infinna 

sig redan i betalfasen. Ett exempel på ett helt samtal finns i bilaga 2. I detta samtal talar parterna 

om samma ämne genom varufas, betalfas och avslutningsfas varför gränserna mellan faserna 

verkligen är svårdragna.

Dessutom kan pauserna mellan faserna i samtalen bli ganska långa, framför allt är det ofta en 

lång paus mellan betalfas och avskedsfas i samtal utan avslutningsfas. I denna paus talar kassören 

ofta med nästa kund (och kunden talar i en del fall med mig). Jag har ändå valt att se kundens 

samlade besök vid kassan som ett och samma samtal, men med det följer att samtalens 

komplexitet inte helt uppenbaras i fasmodellen. Ändå tycker jag att den fungerar för att beskriva 

vilka moment som normalt förekommer i materialet, och att det verkar finnas förväntningar om

                                                
4 Denna sekvens analyseras vidare i avsnitt 4.2.2.1.



var i samtalet man bör tala om olika saker. Fasernas otydliga gränser diskuteras vidare i avsnitt 

5.1.

Topikval har jag inte studerat systematiskt. Däremot har jag, medan jag studerat andra 

aspekter av samtalet, observerat att det är tydligt att det är kunden som styr vad samtalet handlar 

om. Småprat kan röra opersonliga ting som väder, varor eller något annat i butiken, eller aktuella 

nyheter, och det är då alltid kundens synpunkter på det diskuterade som vädras. Kassören kan 

exempelvis fråga vad kunden tycker om något och sedan hålla med, alternativt tar kunden själv 

upp ämnet varpå kassören lyssnar och håller med. Detta resultat styrks av vad som framkom i en 

intervju med informanten T, då han sa något i stil med att ”tycker kunden att det är för kallt ute 

så är det för kallt ute, tycker kunden att det är skönt ute så är det det”. Det är även relativt vanligt 

att småpratet i mitt material rör mer personliga ämnen. Då är det alltid kundens person, hälsa och 

förehavanden som är i fokus, och aldrig kassörens.5

4.2 Improvisation

Kassörerna i mitt material är oerhört lyhörda. De tycks ständigt känna av och anpassa sig efter 

sina kunder. Ofta upprepar de vad kunden sagt, och knappt en enda replik från en kund blir utan 

respons från kassören. Varje ämne kunden för upp fångas upp av kassören och kassörerna tycks 

även imitera kundens samtalsstil. I intervjuer med informanterna har de också själva sagt att de 

anpassar sig efter vem de pratar med. De har då framför allt nämnt att de talar med kunderna om 

sådant som de vet att kunderna är intresserade av. På flera sätt använder de den förhandskunskap 

de har om kunderna. Gällande merförsäljning (se vidare 4.2.1) berättade till exempel informanten 

T att han känner till många stamkunders ekonomiska situation och utnyttjar denna information så 

att han t.ex. inte försöker sälja mer till någon som han vet har dåligt med pengar. Det har också 

framkommit att han anpassar sin rättframhet efter hur han vet att kunderna brukar bete sig. 

”Man svär ju inte åt en gammal dam” var en sak som kom fram, och min gissning är att T här 

inte bara menar att han anpassar sig efter kundernas kön och ålder utan också efter hur de själva 

brukar bete sig, även om utomspråkliga faktorer naturligtvis också spelar in.

Jag har dock enbart studerat vad som syns i samtalet, det vill säga samtalets interna kontext. 

Jag har undersökt språk och uttrycksmedel och hur detta varierar i olika samtal. På grund av 

behovet att avgränsa undersökningen har jag endast fokuserat på improvisation inom två

områden: sekvenser som innehåller merförsäljning samt avskedsfaser inledda av kassör (eftersom 

den som inleder avskedsfasen styr dess utformning, se 4.1.5). 
                                                
5 Här finns emellertid ett undantag: i ett samtal frågar en kund kassören ja h hur gå’re? och senare va du hemma efter
halv sex. Detta samtal kan dock knappast sägas vara något annat än just ett undantag eftersom det är ganska speciellt: 
kunden i samtalet är kassörens make vilket naturligtvis måste sätta rollerna som kund och kassör ur spel.



4.2.1 Merförsäljning och direkthet

Ett moment som förekommer i fem av samtalen med informanten T är att han försöker sälja 

något mer till kunden än vad den har tänkt sig (”merförsäljning”). I två av dessa samtal föreslår T 

att kunden ska spela, och en sådan sekvens finns även i ett samtal med kassören I. I de övriga tre 

fallen är det något annat kassören vill sälja. Jag finner dessa sekvenser intressanta att studera 

eftersom de oftast består av en fråga eller ett förslag från kassören som följs av en disprefererad 

andradel från kunden. Därefter förekommer i allmänhet överslätande tal från båda parter. 

Kassörens mål att sälja varor och kundens mål att inte köpa mer än nödvändigt ställs i dessa 

sekvenser i konflikt med de båda samtalsdeltagarnas mål att bevara varandras ansikten. 

Merförsäljningssekvenserna innehåller pragmem (”föreslå att kunden ska köpa något mer”) som 

kan innebära ansiktshot, vilket framgår av att kassören T inleder dessa sekvenser med någon 

form av tvekljud och att han uttrycker sig på ett indirekt sätt. Det framgår också av responsen

han får på dessa, vanligen någon form av ursäkt eller förklaring till varför kunden inte kan köpa 

något mer, eller ett mer direkt nekande men då i anslutning till ett skratt som slätar över den 

disprefererade andradelen. Både tvekljud, ursäkter och skratt finns i exempel 9.

Exempel 9. Ur samtal 502-23

T: sådä:rr / krukväxterna två för femti / flitiga lisa där så 
får du förti (xxx)
Ku: SKRATTAR hörredu ehm / ja har kasta så mycke växter [ida /»
T: [a:
Ku: »så / / ja törs inte / köpa hem nå mer / nu såg man ut»
T: [jo de (xx)]
Ku: »genom fönstren (xxx)
T: SKRATTAR

Här är de sista ljuden i TKE:n före sekvensen om krukväxterna förlängt (sådä:rr) och fungerar på 

så sätt som tvekljud. När T redan tidigare i samma samtal gjort samma sak verkar inte detta 

tvekljud vara obligatoriskt, som framgår i exempel 10.

Exempel 10. Ur samtal 319-19

T: eh nu hare kommi potatis (femti x)
Ku: a / ja tror inte de nu
T: naej

T:s första försök till merförsäljning inleds också här med ett tvekljud, och kunden svarar nej på 

ett vagt sätt. Efter denna sekvens följer en paus och T tar avsked av en annan kund innan han gör 

ett nytt försök, här utan tvekljud (men fortfarande indirekt): 



T: o så har vi va:ckra muggar / i sånt här porslin / tre för 
Ku:  [e:h]
T: »tretti

Skratt, ursäkter, indirekthet och tvekljud är alla tecken på att ett potentiellt ansiktshot försöker 

avledas. Om dessa är reducerade andra gången saken kommer upp borde det tyda på att T 

uppfattar även hotet som reducerat. Ett skäl till det skulle kunna vara Ku:s svar på det första 

försöket a / ja tror inte de nu som visserligen är något vagt (tror inte de) men ändå rakare och 

mindre ursäktande än många andra kunders svar, t ex kunden i exempel 9 som använder både 

skratt, tvekljud och bortförklaringar för att linda in sitt negativa svar. T kan uppfatta detta som att 

kunden i det senare samtalet är mindre känslig för ansiktshot och mer bekväm med att ge ett 

negativt svar, vilket i så fall kan vara en förklaring både till att han gör ett nytt försök till 

merförsäljning och till att han denna andra gång uttrycker sig mindre tvekande. Det skulle betyda 

att T anpassar sin påstridighet efter hur han upplever att kunderna hanterar den, att T känner av 

hur direkta kunderna vill vara och anpassar sin egen direkthet efter detta och att 

samtalsdeltagarna förhandlar fram den grad av direkthet som råder i samtalet.

Uteblivet tvekljud i inledning av merförsäljningssekvens syns även i exempel 11. I detta samtal 

sitter inte T i kassan utan står vid speldisken medan I sitter i kassan och betjänar Ku1 och Ku2. 

Här möts T:s direkta fråga om spel av skratt och skämt om T:s avsikter. När T fortsätter med att 

försöka sälja bröd – ett drag som inte får någon respons från kunden – finns inte heller här något 

tvekljud. Han anpassar sig alltså till kundens direkthet och bryr sig inte om att linda in sin fråga 

eftersom han märker att denna kund inte tolkar frågorna som ansiktshot. 

Exempel 11: merförsäljning. Ur samtal 506-27

T: ska vi spela bingo
Ku1: SKRATTAR
Ku2: ska ru lura mä
T: ja de e snart dags (xxx)
Ku1: du vi ha no inte spela sen vi va uppe här sist när de 
inte gick å spela SKRATTAR
T: ja (xxx) bäst å passa på innan de
Ku1: *de e de va?*
T: fyra såna här bullar för tjugi spänn

Jag betraktar inte sekvenser där kassören föreslår att kunden ska köpa en påse, ett drag som 

förekommer i många samtal, som merförsäljning. I en intervju om dessa sekvenser förklarade en 

av informanterna dessa drag med att kunden annars brukar glömma att köpa en påse och i stället

ta en efter transaktionen, utan att betala. Målet med att fråga kunden om den vill ha en påse är 

alltså, enligt informanten, att påminna kunden och inte att sälja något som kunden inte ändå har 

tänkt köpa. Det är en förklaring som jag finner rimlig och alltså ansluter mig till. Att dessa pås-



sekvenser inte innehåller några tecken på ansiktshot eller dispreferens, på det sätt som 

ovanstående merförsäljningssekvenser gör, är också ett tecken på att förklaringen är riktig. 

4.2.2 Improvisation vid avsked

Som framgick i 4.1.5 består avskedsfasen oftast av två korta turer där samtalsdeltagarna tar 

avsked med en fras som hejdå eller tack å hej. Såväl kund som kassör kan inleda fasen och vilken 

fras som används bestäms i allmänhet av den förste talaren, då den andre brukar använda samma 

eller en liknande fras. Detta faktum är på sätt och vis i sig ett bevis på samtalsdeltagarnas förmåga 

att improvisera. 

Jag har närmare studerat de elva samtal där avskedsfasen inleds av kassörerna för att se vad 

som får dem att variera sitt språk i denna så till synes standardiserade och rutiniserade fas.

4.2.2.1 Avsked med I som kassör

Endast sju avskedsfaser inleds av kassören i de 47 samtal där I är kassör. Sex av dessa inleds 

snarlikt med tackande: tack↑ å hej / du ; tack å hej då ; sådär / tack ska du ha ; tack å hej då ; tack

å hej ; tack ska ni ha. I det sista fallet av dessa är kunden ett par som handlar tillsammans vilket 

förklarar tilltalet med ni. I använder annars i huvudsak två alloprakter till pragmemet ”avsked”: 

tack å hej och tack ska du ha. Jag har inte lyckats se någon förklaring till denna variation i 

samtalens interna kontext. En förklaring till denna alternering mellan två fraser skulle kunna vara 

en strävan att undvika fasta fraser och uttryck i strävan att ge ett personligt bemötande (jfr 

Tykesson-Bergman 2006: 240f). 

Att I är den som inleder avskedsfasen i just dessa sex samtal verkar ha sin förklaring i 

ickeverbala faktorer; i samtliga fall är hon på väg ut ur kassan eller åtminstone upp ur stolen för 

att ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Detta verkar accepteras av kunder och kassörer som ett 

giltigt skäl för I att göra något så ovanligt som att ta initiativ till avskedet. Avskedet blir då inte 

relaterat till kundens utträde ur butiken, som det annars oftast är, och kunden kan knappast 

känna sig ”utkörd”.

Det sjunde fallet är lite speciellt, och ett samtal som jag redan berört i 4.1.6 (exempel 8). 

Varför tar I initiativ till avsked i just detta samtal? Samtalet har här pågått under nära fem 

minuter, och inga andra kunder har kommit till kassan under tiden. Troligen är det också här I:s 

andra arbetsuppgifter som kallar henne att avsluta samtalet. Avskedet här är mer strukturellt 

komplext än i de andra fallen vilket tyder på dispreferens. Det verkar inte som att det förväntas 

av I att ta initiativ till avsked, i alla fall inte om hon sitter kvar i kassan och kunden dessutom 

verkar pratvillig. Detta hanterar hon genom att markera inträde i avskedsfasen endast genom 

ökad röststyrka (rad 1), en signal som uppfattas av kunden eftersom kunden själv säger hejdå

först (rad 4). Dessutom garderar hon sig genom att visa att hon förstått och lyssnat på kunden 



genom att återge samtalet: de e hårt hörru. Ser man närmare på samtalet ser man att I har höjt 

rösten även vid några strax föregående repliker, och alltså kanske redan då menat att avsluta 

samtalet, men eftersom kunden då inte uppfattat denna signal har det inte blivit något avsked. Då 

har hon ändå fortsatt med denna markör tills den fungerat, i stället för att markera avskedet på ett 

mer direkt sätt. Även här är alltså kunden medstyrande i avskedet eftersom hon kan välja hur hon 

ska tolka den ökade röststyrkan. Avskedet tycks förhandlas fram mellan de båda. 

4.2.2.2 Avsked med T som kassör

De fyra avskedsfaser som T påbörjar inleds med replikerna: hej då ; så tack / ska ru ha ; tack ska

ru ha och så /ja önskar en god afton. T är som nämnts i 4.1.5 mer benägen än I att inleda 

avskedsfasen. Men det är fortfarande kunden och/eller ickeverbala faktorer som bestämmer 

tidpunkten för avskedsfasens inträde. I det samtal där T faktiskt använder avskedsfrasen hejdå, 

som mest används av kunder (se avsnitt 5.1) ser han troligen att kunden är på väg ut ur butiken. 

Dessutom har kunden precis innan sagt åt sitt barn att komma med, och detta läggs troligen till 

T:s intryck av att kunden är på väg ut. Därför inleder han avskedsfasen.  Även i ett av de andra 

samtalen är kunden redan på väg ut när T säger tack ska ru ha. I de två övriga förklaras hans 

initiativ till att inleda avskedsfasen precis som i flera av I:s samtal av att han själv är på väg ut ur 

kassan för att ägna sig åt andra arbetsuppgifter.

Bland informanten T:s avskedsinitiativ är repliken så: / ja önskar en god afton  den enda riktigt

avvikande. Förklaringen finns i samtalet. Kunden har här – efter att ha blivit utsatt för 

merförsäljningsförsök från T (se exempel 10) – beklagat sig över att hon är stressad och T har 

uttryck sig medkännande. Även denna utbyggda avskedsfras är troligen ett sätt för T att visa att 

han lyssnar och förstår kunden. 

I intervju med T har han uppgett att han ”brukar önska kunderna en trevlig kväll”. I mitt 

material sker detta alltså bara vid ett tillfälle på eget initiativ. Denna diskrepans mellan T:s utsago 

och materialet har, som jag ser det, två möjliga förklaringar. Antingen är mitt material inte 

representativt – samtalen med T är för få för att utesluta denna förklaring – så att de samtal jag 

har med T är mer rutinartade och mindre personliga och relationellt orienterade än samtalen 

brukar vara. En annan möjlig förklaring är att T överskattar sitt eget bruk av dessa utbyggda 

avsked. Det är inte omöjligt att tänka sig att en kassör lättare lägger på minnet de samtal som är 

längre och mindre rutinartade, och glömmer bort de ”vanliga”. 



4.3 Sammanfattning av resultat

Här följer en sammanfattning av de resultat som redovisats i kapitlet. 

4.3.1 Sammanfattning av fasstruktur

Samtalen i mitt material är indelade i fem faser: hälsningsfas, varufas, betalfas, avslutningsfas och 

avskedsfas. Betalfasen är den enda av dessa som ingår i alla de 53 samtalen. Transaktions-

processen och kundens intention är de två faktorer som har störst betydelse för om ett samtal 

innehåller en viss fas eller inte och när den i så fall dyker upp. Röstläge och tonfall samt 

ämnesmässigt innehåll skiljer faserna åt. De skiljer sig även åt gällande förväntad längd, och 

betalfas och avskedsfas samt i viss mån hälsningsfas är mer rutiniserade och likartade än varufas 

och avslutningsfas som kan variera mycket till längd och språkbruk. 

Fasbyten styrs av ickeverbala faktorer, men markeras ändå ofta verbalt. Detta sker med hjälp 

av i kontexten innehållstomma småord som sådär eller aa och/eller med hjälp av förändrat 

röstläge eller röststyrka.

Mitt material är mycket spritt och samtalen ofta mycket komplexa jämfört med de samtal 

Ingela Tykesson-Bergman (2006) studerat. Det medför att hennes fasmodell inte är tillämpbar på 

mitt material utan justeringar – strukturen ser helt enkelt annorlunda ut i mina samtal. Men det 

medför också att användandet av en fasmodell i sig innebär en förenklad bild av verkligheten. 

Det är tydligt att både kunder och personal i den butik jag undersökt förväntar sig en typ av 

socialt interagerande som innehåller relationellt tal och småprat. Detta är för övrigt något som

även framkommit i intervjuer med informanterna, och även något som flera kunder nämnt när 

jag berättat om undersökningen. Småpratet rör oftast antingen omvärlden: varor, vädret eller 

aktuella nyheter, eller kundens person och förehavanden.

4.3.2 Sammanfattning av improvisation i samtalen

Jag har undersökt sekvenser innehållande merförsäljning, samt avskedsfaser som inleds av kassör, 

och studerat improvisation inom dessa.

Den ena kassören, T, ägnar sig ofta åt försök till merförsäljning. Han är dock medveten om att 

detta kan vara ansiktshotande för kunden, eftersom han använder indirekthet och tvekljud när 

han framför sitt ärende. Kunderna samarbetar i att släta över ansiktshotet mot sin egen person, 

med hjälp av ursäkter och skratt, men i varierande grad. Olika kunder verkar alltså uppfatta 

ansiktshotet som olika stort. T anpassar sig då till kundens syn på ansiktshotet. När kunden i stor 



utsträckning använder ansiktsstrategier gör även han det, och när kunden inte arbetar lika mycket 

med att bevara sin självbild gör inte heller han det; då kan han vara mer direkt. 

Avskedsfasen inleds oftast av kunden, och när kassören inleder fasen har detta ofta sin 

förklaring i att hon/han är på väg ut ur kassan för att ägna sig åt andra arbetsuppgifter. De flesta 

avskedsfaser är mycket lika varandra, men både T och I inleder varsin avskedsfras på ett oväntat 

sätt. I båda fallen tycks förklaringen vara en strävan hos kassörerna att ge ett personligt 

bemötande och visa kunden att de lyssnar och förstår. I de två fall då avskedsfasen tydligt avviker 

från mönstret har samtalet varit mer personligt inriktat än vanligt.

De inspelade kassörerna är lyhörda för kundens behov och önskemål, och anpassar sitt språk 

och beteende efter dessa. Improvisation används för att balansera mellan kraven att å ena sidan 

göra sitt arbete och sälja varor och å andra sidan upprätthålla goda relationer med kunderna.

5 DISKUSSION

I detta kapitel diskuterar jag resultatet och relaterar det till annan forskning. 

En första och viktig slutsats när jag jämför mitt resultat med Ingela Tykesson-Bergmans är att 

mina samtal är betydligt mer komplexa på flera sätt. En anledning till detta är troligen att 

kunderna är färre och tempot lägre i den butik jag studerade, vilket möjliggör längre samtal och 

att kunder och personal kan interagera vid flera tillfällen under samma kundbesök. Sådana samtal 

väcker frågor om vad som egentligen utgör ett samtal. Om kunden hälsar när hon går in i 

butiken, frågar samma person om något fem minuter senare, expedieras av denna ytterligare fem 

minuter senare och slutligen tar avsked efter att kassören pratat med andra kunder en stund, är 

allt detta då del i samma samtal? Eftersom det inte gjorts några inspelningar annat än vid kassan i 

denna undersökning skulle det betyda att den i många fall endast behandlar delar av samtalet. Å 

andra sidan är stunden vid kassan den del av kundens besök i butiken då interaktionen är avgjort

mest omfattande, så valet att spela in kundsamtal just där faller sig ganska naturligt. 



5.1 Rollkonformitet och samtalskaraktär

Det finns flera saker i resultatet som tyder på att samtalen i den butik jag undersökt är av mer 

vardaglig och mindre institutionell karaktär än de samtal som Ingela Tykesson-Bergman 

undersökt. Fasstrukturen är mer komplicerad, och gränsen mellan två samtal eller två faser kan 

ibland vara otydlig. Materialet rymmer en större bredd och variation; t.ex. är endast en fas, 

betalfasen, obligatorisk jämfört med Tykesson-Bergmans tre. Samtidigt finns fem möjliga faser; i 

Tykesson-Bergmans samtal finns fyra. Samtalen innehåller också betydligt mer småprat och detta 

är av en mer personlig prägel. Rollkonformiteten tycks heller inte vara lika tydlig i mitt material. 

En händelse som demonstrerar detta är när det vid det andra inspelningstillfället satt en lapp 

uppsatt vid kassan med texten vi köper mynt. Ett par kunder kommenterade denna lapp och en 

kund erbjöd sig att ta med mynt vid nästa besök i butiken medan kassören beklagade sig över att 

de hade så dåligt med mynt. I detta samtal är rollerna på många sätt satta ur spel – plötsligt är det 

kunden som ska hjälpa och ”serva” butiken.

En viktig slutsats är alltså att samtalen i den undersökta lanthandeln har fler vardagliga och 

informella och färre institutionella kännetecken än samtalen i den stora innerstadsbutik som 

Ingela Tykesson-Bergman undersökt. Men det kan vara lätt att luras att överbetona detta. 

Samtalen kanske ändå inte är riktigt så vardagliga som man kan tro vid första anblick. Att småprat 

alltid rör kundens förehavanden eller synpunkter, och aldrig kassörens, är en sak som tyder på 

detta. Något annat som framgår i resultatet är att kunden har mer oinskränkt rätt att avsluta 

samtalet – en större makt över samtalets längd. Kanske är samtalens vardagliga karaktär bara ett 

ytfenomen och helt enkelt en del av ”spelet”. I denna butik ingår det i rollen som kassör 

respektive kund att ”spela” att man är vänner – inte bara opersonligt affärsmässiga som man 

kanske är i stadsbutiker – samtidigt som alla vet hur det egentligen förhåller sig; att kunden, precis 

som Kristina Abiala (2000:110; se 2.2.2) skriver, alltid är överordnad kassören. ”Kunden har alltid 

rätt”, som det så talande uttrycket lyder. Samma sak blir tydlig när man ser på ansiktsrelaterat 

arbete, något jag inte studerat planmässigt men ändå inte kunnat undgå att observera. Liksom i 

Tykesson-Bergmans (2006:253) och Landqvists (2001:203) undersökningar är det framför allt 

kundens ansikte man bryr sig om att bevara. När kassörer gör ett misstag bryr sig ingen av 

deltagarna om att rädda deras ansikten, medan kunders minsta långsamhet, okunnighet eller 

felsteg omges av artighetsstrategier från både kund och kassör. Det tyder på att förhållandet 

mellan kassör och kund i grunden är asymmetriskt. Om det stämmer att samtalen är mer 

vardagliga på en ”ytlig” nivå och mer institutionella på en ”djupare” nivå är uppdelningen 

vardaglig/institutionell kanske inte relevant eller tydlig när det gäller att bedöma mitt material. 

Kristina Abiala (2000:147-158) delar in de servicearbeten hon undersökt i olika kategorier 

beroende på försäljningssituationens art (dold/öppen) och samspelets betydelse. Kassörskor 

hamnar i hennes indelning i gruppen rutinförsäljning som kännetecknas av en öppen 



försäljningssituation där samspelet är av mindre betydelse. I motsatt hörn – dold 

försäljningssituation och samspel av stor betydelse – finns gruppen personlig service där vi 

återfinner frisörer, servitriser och receptionister. Kanske visar denna modell bättre än skalan 

vardagligt-institutionellt hur samtalet i lanthandeln skiljer sig från andra kassasamtal. Enligt 

Abialas karaktäristik tycks mina informanter på några punkter ha mer gemensamt med gruppen

som arbetar med personlig service än med gruppen rutinförsäljning. Den stora mängden relationellt 

tal i samtalen tyder också på att samspelet har en stor betydelse i den butik jag undersökt. 

Samtalen i min lanthandel håller sig då inom ramarna för vad man kan förvänta sig av 

servicesamtal, men har drag som liknar både det typiska kassasamtalet och samtal hos frisören.

Kunder och kassörer beter sig olika och väljer i viss mån olika uttryckssätt. När kassörerna

inleder avskedsfasen använder de oftast tackande uttryck som tack å hej eller tack ska du ha. 

Kunder som inleder avskedsfasen brukar däremot oftast använda hejdå även om tackande 

förekommer även här. Mot bakgrund av resonemanget om att kassören är underordnad kunden, 

och med hänsyn till Scollon & Scollons teori om att den underordnade i en asymmetrisk relation 

använder respekt- och hänsynsstrategier (eller negative politeness) medan den överordnade 

använder sig av solidaritetsstrategier (positive politeness), kan man dra slutsatsen att frasen tack å 

hej är ett uttryck för respekt och hänsyn medan frasen hejdå är mer informell och ett uttryck för 

solidaritet. 

5.2 Kassörernas improvisation

Den del av undersökningen som behandlar improvisation är avgränsad till sekvenser med 

merförsäljning och avsked. Resultatet visar ändå tydligt att improvisation är en självklar del av 

uppträdandet som kassör, och bekräftar Per Echeverris (1999; se 2.2.1) beskrivning av 

servicesamtal som oförutsedda processer där servicearbetaren hela tiden observerar och bygger 

vidare på kundens repliker, snarare än att hon eller han agerar efter ett förutbestämt manuskript. 

Även ett kort samtal vid kassan är mer improvisatoriskt än vad man vid första anblick kan tro. 

Rutinerade kassörer handlar egentligen inte särskilt mycket ”på rutin”; deras beteende är inte 

mekaniskt eller standardiserat. Tvärtom har de ett öppet och anpassningsbart beteende, en 

förmåga att läsa av varje kund de möter och att – inom ramarna för samtalsgenren, scenen och 

rollerna – bemöta kunden så som de tror att han eller hon vill bli bemött.

Undersökningen av merförsäljningssekvenser visar att kassören T:s improvisationsförmåga

underlättar för honom att hantera de olika kraven på å ena sidan lönsamhet och å andra sidan 

vänligt kundbemötande och ömsesidigt ansiktsbevarande. Eftersom han kan vara flexibel 



behöver han aldrig välja mellan de två; han kan balansera mellan dem och anpassa sin 

försäljningsteknik efter hur kunderna reagerar på den.

I min undersökning av improvisation vid avsked framgår att informanterna anpassar sitt sätt 

att markera avsked efter kunden och samtalet. Personliga samtal avslutas med personliga avsked 

och när kassören I måste avsluta ett samtal med en pratvillig kund markerar hon detta endast 

med ökad röststyrka. Relation och socialt ansikte upprätthålls och återskapas alltså med hjälp av 

ett personligt bemötande – och improvisationen gör det möjligt att skräddarsy sitt beteende för 

varje unik kund och situation. I korta och mer opersonliga samtal är avskeden mer 

standardiserade men även där förekommer en viss variation mellan snarlika uttryck – troligen 

även det ett sätt att improvisera och behandla varje situation på ett unikt sätt. 

5.3 Eventuella dolda faktorer

Det finns naturligtvis en mängd faktorer som påverkar hur vi talar med varandra. Jag har i denna 

undersökning koncentrerat mig på språkliga faktorer i samtalens interna kontext. Det finns även 

andra faktorer som kan ha påverkat samtalen på ett sätt som jag i så fall bara kan spekulera om.

Informanterna nämnde flera gånger i intervjuer kundens ålder som en relevant faktor när de 

anpassar och varierar sitt språk. Jag har inte undersökt om detta är synligt i det inspelade 

materialet, men det är möjligt att man då hade sett liknande mönster som framgår i Hanna 

Lappalainens undersökning (2005, se avsnitt 2.2): att kunderna tilltalas olika beroende på deras 

ålder. Variationen i tilltal finner antagligen ingen motsvarighet i svenska butikssamtal, där alla 

brukar duas, men kanske har vi här andra sätt att anpassa vårt bemötande till vår samtalspartners 

ålder.

Det faktum att butiksägaren T är man och hans anställda I är kvinna reflekterar väl statistiken 

på området (för en redovisning av denna se Tykesson-Bergman 2006:18). Att T som man arbetar 

i kassan är mer ovanligt; kassatjänst är ett typiskt kvinnoyrke. Detta är värt att poängtera och man 

kan tänka sig flera intressanta frågeställningar med utgångspunkt i detta. Skiljer sig kvinnors och 

mäns språk i kassan eller skiljer sig kundernas respektive kassörernas språk beroende på 

samtalspartnerns kön? Behovet av att avgränsa studien, och risken för övergeneralisering 

eftersom mitt material är så pass litet och informanterna bara två, gjorde att jag valde att inte 

studera eventuella skillnader mellan de båda sett utifrån deras skilda kön och maktpositioner. 

Men det är inte otänkbart att jag därigenom har missat något. På en punkt var det tydligt att de 

båda informanterna hade olika beteendemönster: T tog betydligt oftare initiativ till avsked med 

kunder än I. En möjlig förklaring skulle kunna vara att T genom att vara butikschef och 

dessutom man innehar högre status. Det skulle därför göra honom mer jämställd med kunderna, 



så att deras villkor blev mer lika. Å andra sidan kan man även tänka sig andra förklaringar till 

diskrepansen i deras beteenden. Alla inspelade samtal med T innehåller en avskedsfas, vilket inte 

alla samtal med I gör. Det kan tyda på att T till skillnad från I ser avskedsfasen som obligatorisk. 

Han ser då själv till att inleda fasen när inte kunden gör det, medan I låter kunden avgöra om 

samtalet ska innehålla en avskedsfas eller ej. Om normer och rutiner, som Tykesson-Bergman 

(2006:242) skriver, är en ”produkt av upprepad interaktion” är det inte otänkbart att de båda helt 

enkelt utvecklat olika normer för samtalen.

Det hade även varit intressant att studera kroppsspråk och andra ickeverbala aspekter, särskilt 

gällande improvisation. Per Echeverri (1999) såg att busschaufförerna i hans undersökning 

imiterade kundernas kroppsspråk, och det hade varit intressant att undersöka om detta mönster 

återfinns även i butikssamtal. Men även om jag inte studerat kroppsspråk och andra ickeverbala 

faktorer mer ingående har det visat sig även i min undersökning att dessa är viktiga för 

interaktionen och styr samtalets riktning på flera sätt.

6 AVSLUTNING

Slutsatserna som kan dras av denna undersökning är följande. 

Samtalen jag undersökt kan delas in i fem faser varav endast en, betalfasen, är obligatorisk. 

Faserna skiljer sig åt på flera sätt och längd och innehåll varierar i olika utsträckning, så att vissa 

faser är mer standardiserade än andra. Gränserna mellan faserna är ibland otydliga.

Kassasamtalen i den uppländska lanthandel jag undersökt är på flera sätt mer komplexa och 

varierade än samtalen i den innerstadsbutik Ingela Tykesson-Bergman (2006) undersökt i sin 

avhandling Samtal i butik, vilken jag jämfört mina resultat med. Framför allt rymmer mitt

material samtal som är betydligt längre och betydligt mer relationellt orienterade än Tykesson-

Bergmans. Samtalen i mitt material har förutom andra kassasamtal flera saker gemensamt med 

andra typer av servicesamtal där samspelet är av större betydelse, som frisörsamtal.

Rollerna som kassör och kund ser i stort sett likadana ut, och det asymmetriska förhållandet 

mellan dem är lika synligt, i mitt material som i Tykesson-Bergmans och i annan forskning om 

servicearbete. 

De kundsamtal jag undersökt följer en viss struktur men är samtidigt oförutsedda processer 

där kassörerna hela tiden anpassar sig efter kundernas drag och beteende (samt, enligt deras egen 

utsago, efter tidigare kännedom om kunderna). Denna improvisation är ett sätt att bevara och 



återskapa relation och socialt ansikte och ett uttryck för en strävan att för detta syfte ge varje 

kund ett personligt bemötande. Det är också ett sätt att balansera de dubbla kraven på å ena sidan 

detta ansiktsarbete och å andra sidan ekonomisk lönsamhet för butiken.

6.1 Framtida forskning

Det vore intressant att jämföra mitt material med det som skrivits om äldre tiders butiker, 

eftersom det kommer från något så ovanligt som en liten butik på landet. Det är inte otänkbart 

att samtalen många gånger mer liknar butikssamtal som de såg ut förr än butikssamtal som de 

mer typiskt ser ut i dag. Butiksägaren T kör själv ut varor till stamkunder och det händer att han 

bjuder en kund på fika i butiken. Detta är fenomen som finns berättat om handelsbodar och 

speceributiker från 1930- och 40-talet (t.ex. i Andersson 1992) men som knappast lever kvar i 

särskilt många butiker i dag. Det vore intressant att studera om dessa ”gammalmodigheter” 

avspeglas även språkligt. Tykesson-Bergmans (2006) delstudie om förändringar i kundsamtal från 

40-tal till 90-tal fokuserar framför allt på kundtilltal, och på den punkten måste nog mitt material 

anses vara modernt; inget niande eller titulerande förekommer i samtalen. Alltså är det andra 

aspekter som i så fall skulle behöva undersökas. T.ex. är det inte orimligt att tänka sig att det 

faktum att samtalen i mitt material är relativt långa och innehåller mycket småprat, jämfört med

de samtal som Tykesson-Bergman spelat in, är ett tecken på att samtalen i lanthandeln jag 

studerat mer påminner om hur kundsamtal gick till förr än hur de generellt sett går till i dag.

Syftet med undersökningen om improvisation var att studera en aspekt av hur vi människor 

varierar vårt språk beroende på vem vi talar med. Det är mycket möjligt att improvisation syns 

särskilt tydligt i servicesamtal, som de jag undersökt. Precis som Gumperz skriver (se 2.1.3) 

anpassar vi oss visserligen alltid efter varandra när vi samtalar – men i servicesamtal är den ena 

parten föreskriven att ständigt känna av sin kunds vilja och anpassa sig efter denna. Denna 

ständiga anpassning efter kunden är något som ingår i rollen som serviceperson. Det vore 

intressant att studera improvisation även i jämlika relationer, och hitta en metod för att studera 

improvisation i vardagssamtal, för att kunna dra mer generella slutsatser om hur vi anpassar oss 

efter varandra i samtal.
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BILAGOR

Bilaga 1: Transkriptionsnyckel

/-/// mikropaus – kortare paus

PAUS längre paus/samtalsuppehåll

or- avbrutet ord

gå’re ihopdragna ord

o:rd förlängt ljud

[ord] överlappande tal

[ord]

[[ord samtidigt inledda yttranden

[[ord

= repliken följer omedelbart på den föregående

ºordº sägs med svagare röst än normalt

+ord+ sägs med högre röst än normalt

SKRATT metakommentarer

*ord* sägs med skrattande röst

”ord” sägs med förställd röst

.ord inandning föregår ord

h .h utandning respektive inandning

^ord^ sägs med glidande eller sjungande uttal

(ord) osäker transkription

(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra – ett, två respektive tre eller flera ord

<ord> sägs med långsammare takt än normalt

>ord< sägs med snabbare takt än normalt

» repliken fortsätter på ny rad

→ fortsättningston

↑ stigande ton

? frågeintonation



Bilaga 2: samtalsexempel

Samtal 317 (17)

KU2 I SAMTALET ÄR KU1:S BARN.

Ku1: kom nu Ku2
///
Ka: de va (friskt om nosen) ida
Ku1: ja / imorse vare fan tjugi minus
///
Ku1: då: / va man inte oppkäfti hörru
Ka: naej de / lite onödit kallt
//
Ku1: ta en ka- kasse också
PAUS
Ka: de fungerar bra me / pellets
Ku1: a ja fick ett lass i dag // fyra ton (igen vettu)
Ka: hur länge räcker de då rå
Ku1: a:o fram ti: va ha vi nu / vi har mars a fyra v- a (xx) 

maj / nå sånt där sku ja tro
Ka: mhm
Ku1: ja ta- tanka i: // oktober tanka ja fyra ton / de räckte 
Ka:                [nittinie kroner]
Ku1: » till nu i alla fall //[vi (x)] ungefär tie ton om året
Ka:            [hur my-]
Ka: hur mycke kosta’re i (x)
Ku1: ja de e så jävla olika nu ha priserna gått upp igen nu / 

nu: kosta’n två o femti kilo / de e tjufemtusen på åre / de 
blir dyrare å dyrare vettu

Ka: jo / men de e inte mer än eh
Ku1: jo vi ha fått (ge) de dubbla / å jämföra me de
Ka: jo de e de man få göra
Ku1: m / a ta ren där du Ku2 (xx)
Ku2: ja
Ku1: (xxx)
Ku1: så / då åker [ja]
Ka:             [tackar]
Ku1: kom då TILL KU2


