
 

 
  

Arbetsrapporter om modern svenska 

FUMS Rapport nr 233 

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 

Anna-Malin Karlsson &  
Henna Makkonen-Craig  
(Eds. / red.)  

Analysing text AND talk 

Att analysera texter OCH samtal 



 

 

Content / Innehåll 

Anna-Malin Karlsson & Henna Makkonen-Craig: Texts and 

conversations: traditions and perspectives from Sweden and Finland............ 1 

Linnea Hanell & Mona Blåsjö: Diskurs i handling: Att studera 

människors handlingar med medierad diskursanalys.................................... 14 

Suvi Honkanen & Riikka Nissi: Managing organizational change through 

joint vision building: an analysis of practices of recontextualization ........... 28 

Karin Hagren Idevall & Theres Bellander: Membership Categorization 

Analysis – för analyser av kategoriseringar i tal och skrift ........................... 44 

Anna-Malin Karlsson: Evaluering för alla? Eller: Den farliga skriften ........ 69 

Mats Landqvist: Positionering och validitet i enkäter och 

fokusgruppssamtal ........................................................................................ 83 

Henna Makkonen-Craig: Aspects of dialogicity: Exploring dynamic 

interrelations in written discourse ................................................................. 99 

Henna Makkonen-Craig: The emergence of a research tradition: 

Dialogically-oriented linguistic discourse analysis .................................... 121 

The authors / Författarna ............................................................................. 133 

 

 
Cover photo / Omslagsfoto: David Thyberg 

 

 



FUMS Rapport nr 233  |  1 

Texts and conversations: traditions and 
perspectives from Sweden and Finland 

Anna-Malin Karlsson & Henna Makkonen-Craig 

 

 
Research tends to form traditions and work along well-trodden paths, which 

eventually become roads and sometimes even highways. Sometimes a 

powerful theory is the leading light, while sometimes the opposition towards 

other traditions is the common agenda. After a decade or two, the tradition 

often becomes self-evident and the reasons behind empirical and 

methodological choices are taken for granted: this is how we do it because 

this is how we always do it. But every now and then, a new field emerges, in 

which traditions need to meet and communicate. This happens when new 

empirical questions are asked, perhaps by actors outside the research world. 

It can also happen when theory inspires researchers to change perspectives 

and look at new kinds of data, or when well-established methods turn out to 

be problematic when used on new kinds of data. 

The study of communicative activities where written texts meet spoken 

conversation is one example of such a field. Researchers enter the field for 

different reasons: because they are interested in the communicative practices 

of organizations, which in fact consist of both texts and conversations; 

because they are driven by the urge to explore a certain phenomenon, e.g. 

dialogicity, in different contexts; because they are interested in the effects of 

different mediations; or because they use methods that generate both written 

and spoken data. The field attracts researchers from different disciplines: 

linguistics, communication studies, semiotics, sociology, organization 

studies etc. Some of these researchers are more interested in content, others 

more in form or in the resources used for communication, while some are 

equally interested in both. 

In this report, the focus lies on discursive aspects of texts and con-

versations. The authors are language researchers who have found themselves 

working with data that call for new kinds of reflections: theoretical, 

empirical and methodological. The origin of the report is in two workshops, 

organized by Swedish and Finnish researchers respectively, almost 

simultaneously, but without one knowing about the other. This tells us two 

things: 1) The interest in the intersection of conversation analysis and text 

research, and more generally in the combined use of different types of data, 

is very much on the agenda, and not a local phenomenon. 2) Swedish-

speaking and Finnish-speaking researchers have too little contact! This 
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report aims to explore the current issues emerging from 1, and to make an 

effort to amend 2. 

1 Text and talk – the research field(s)  

The research interest in texts and conversations as language use (and not as 

literary works or historical sources) can be dated back in the Nordic 

countries to the 1970s and 1980s and the birth of quantitative stylistics. In 

the focus of interest were issues of formal complexity and the similarities 

and differences of ‘styles’ such as informational, academic and literary. 

Large-scale syntactic comparisons of spoken and written data were carried 

out. Authentic language use was seen as a fundamental source of knowledge 

about the language system. This was a powerful break from autonomous 

linguistics, where intuition and constructed examples have been used as data. 

Soon, however, researchers interested in spoken data chose their own 

paths: that of variational sociolinguistics or that of conversation analysis, 

while text analysts carried on studying text complexity and textual cohesion 

in written data for some time. In the 1990s, new influences came from 

Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis, and text 

research in the Nordic countries became more context-oriented and 

multidisciplinary (with inspiration from the social sciences). However, the 

separation between research on speech and research on writing had long 

been a fact. With this separation followed a focus on interactional and 

dialogical aspects of the spoken data and on internal and autonomous aspects 

of the written data, as visualized in figure 1. This double division has only 

recently begun to be questioned and challenged. 

 

 discourse as (relatively) 

dialogical, an interest in the 

relation between utterances 

discourse as (relatively) 

monological, an interest in the 

structure within the utterance 

transient 

(speech) 

prototypical aspects traditionally 

in focus in conversation research 

 

permanent 

(writing) 

 prototypical aspects traditionally 

in focus in text research 

 

Figure 1. The double division of interest in discourse studies on spoken and written 

data 

Research on spoken language in Sweden and Finland 

Conversation analysis developed as a strong field from the 1980s onwards, 

in Sweden with an important base in the conference series OFTI 

(‘Områdesgruppen för tal- och interaktionsforskning’). Some Finnish 

researchers also participated in OFTI and later founded their own annual 

meeting, Keskusteluntutkimuksen päivät (‘Colloquium for conversation 

studies’). The influence of ethnomethodological micro-sociology has been 
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strong in both countries. During the last ten years, however, interactional 

linguistics (‘samtalsgrammatik’, ‘vuorovaikutuslingvistiikka’) and activity 

analysis (‘verksamhetsanalys’) have emerged as important parts of the 

spoken interaction field. Finnish conversation analysis had a stronger 

linguistic focus from the beginning. 

The interest in including written data has traditionally been weak or non-

existent, both in CA and in (variational) sociolinguistics. This is sometimes 

explained by an idea of spoken language as being ‘more social’, or rather as 

the form of language where the social is most visible (e.g. Anward & 

Nordberg 2005). Another explanation is the urge to mend the perceived 

‘written language bias’ in linguistics, that is, the way spoken data had been 

neglected as valid and due data for linguistic analysis in many countries (cf. 

Linell 2005). The methodological development in variational socio-

linguistics, focusing on phonological variation, has ruled out written data by 

definition. Sometimes aspirations to maintain methodological integrity in 

conversation analysis may also have discouraged the combined analysis of 

conversations and texts. Studies of institutional interaction, however, often 

show that written texts play an important role as an interactional resource. 

This is highlighted in the study of communicative activity types (Linell 

2011), although the spoken interaction is still the main focus. 

Text research has not developed in a similarly coherent way, and the two 

countries have partially taken different paths from the 1990s onwards, as is 

discussed below. 

Text research in Sweden 

In 2012 a thematic issue of the journal Språk & stil focused on text and text 

theory. Readers are recommended to consult the introductory chapter for a 

fairly up-to-date overview of text research in Sweden. In this introduction, 

the editors Jan Svensson and Anna-Malin Karlsson concluded that Swedish 

text research today (in the sense of ‘studies of written discourse’), based on 

an overview of doctoral theses, consists of either descriptions of specific text 

types and genres or studies of writing in specific activities (Svensson & 

Karlsson 2012). The editors also noted a growing interest in context and in 

text practices, rather than in text structure. It was also noted that the field (or 

fields) is (are) predominantly descriptive and strongly empirical. Theories 

have mainly been used as perspectives (e.g. dialogism or socio-cultural 

theories) or to generate methods (genre, systemic functional linguistics) and 

few studies have aimed at theorizing around text as a phenomenon. 

(However, several contributions to the special issue discussed the concept of 

‘text’ and theoretical aspects of text analysis.) 

As a parallel to OFTI the Swedish conference series FoT (‘Forum för 

textforskning’) was established in 2006. In these conferences, issues of 

method are often in focus. FoT rarely attracts studies of spoken texts or 

spoken interaction, which is perhaps natural since OFTI exists as an 

alternative. In a way, the ambition to infuse new energy into text research, 

with the inspiration of the more flourishing tradition of conversation 
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analysis, might have resulted in a (non-intended) reinforced separation 

between the two. 

Text research in Finland 

The 2000s and the 2010s have seen a rapid growth in the number of doctoral 

dissertations and most recently also a birth of postdoctoral work in text 

research in Finland. Here, CDA has given way to some other important 

contextual turns of linguistics. To name a few developments, the focus has 

shifted to genre analyses that examine (mostly) structural properties of texts, 

and dialogical analyses of written texts, situations and practices, often 

inspired by Bakhtin’s thoughts and/or CA (see ‘The emergence of a research 

tradition’, this volume). There have also been accounts of rhetoric, and 

studies of text production and revision processes in particular contexts. A 

relatively recent development is to investigate norm negotiations and indexi-

cality in written discourse. Finnish text research in linguistics is concentrated 

in a few universities and in Kotus (Kotimaisten kielten keskus, Institute for 

the Languages of Finland). Research in the latter has focused on texts in the 

public domains, such as media, administration and the public services, but 

also on everyday texts and their practices. A recent major contribution is a 

large interdisciplinary volume on genre analysis where dozens of researchers 

participated either as writers, editors or reviewers. 

In comparison with Sweden, Finnish text research has a smaller volume. 

Furthermore, it appears again that some of the recent Finnish research has a 

stronger linguistic focus, as one of its aims has been to provide detailed, in-

depth descriptions of situated language use and in this way contribute to 

understandings of linguistic resources (e.g. grammatical constructions), in 

addition to the more general goals of text research and discourse studies. 

This development has made it harder to draw a line between text research 

and grammar research in Finland, although the former is much more 

interested in the rich meaning-making during the communicative event and 

the practices and processes involved.  

There are no established national conferences for text research in Finland 

so far. The main get-togethers are occasional seminars, and workshops at 

two annual national conferences, The Conference of Finnish Linguistics 

(Kielitieteen päivät, taking place in May) and AFinLA symposium 

(organized by the Finnish Association of Applied Linguistics in November). 

Another characteristic of the Finnish research field is that it is strongly 

empirical, just like its Swedish counterpart. 

Bringing together texts and conversations 

It was long customary in both countries that individual research projects 

analysed exclusively either text or talk. The first Finnish doctoral disser-

tations to depart clearly from this tradition were Minna-Riitta Luukka’s 

dissertation on both spoken and written academic metadiscourse (1995) and 

Liisa Tainio’s compilation dissertation on gender and language (2001). In 

Sweden, Per Lagerholm’s study of spoken language in writing (1999) picked 
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up on the quantitative stylistic tradition. Since the 2000s, a growing number 

of studies have focused on discourse practices across speech and writing in 

specific domains, e.g. Mona Blåsjö’s investigation of language as a tool for 

building knowledge in different academic disciplines (2004) and Maria Lim 

Falk’s study of content- and language-integrated learning in Swedish schools 

(2008). A recent example is Hanna Sofia Rehnberg’s study of strategic 

storytelling in organizations (Rehnberg 2014). 

Two apparently different needs seem to bring the analysis of text and talk 

together. The first one is predominantly linguistic and can be described as a 

curiosity about what different kinds of data can tell us about how language 

(and grammar) function as a feature of situated discourse. This trend seems 

to be stronger in Finland than in Sweden, and its concrete outcomes include 

edited, thematic volumes of research articles (e.g. Haakana & Kalliokoski, 

2005; Kurhila & Mäntynen, 2006). The two types of data are, however, 

mostly isolated as separate contributions.  

The second need has to do with a wish to understand real-life communi-

cation practices, and is often connected to an ambition to do research that 

can be applied and used by actors and organizations outside the university. 

This can be described as a move of focus from language to context (cf. 

Svensson & Karlsson 2012), but also as a broadened understanding of what 

language actually is, namely a resource for meaning making in social 

settings. To answer this need, researchers have combined text analysis with 

other methods, most commonly with interviews and/or talk about text. The 

Swedish examples of research combining text analysis with interviews are 

numerous. The typical study focuses on an educational setting and 

investigates the writing development of students or pupils (cf. Hållsten 2008, 

Randahl 2014), but other domains are also explored, such as language choice 

in research (Salö & Hanell 2014). In Finland, education is a less common 

domain for studies that combine texts and conversations/interviews (e.g. 

Tanner 2012). The focus has mostly been on other areas, such as practices, 

processes or ideologies in professional writing in journalism (Makkonen-

Craig 2005, 2011, Haapanen, submitted) and academia (Solin 2012). Studies 

by Tiililä (2007) and Honkanen and Nissi (this volume) investigate 

organizational communicative processes in the public sector. In Svinhufvud 

& Vehviläinen (2013) academic supervision concerning texts is analysed.  

In addition, a growing understanding of spoken interaction has fostered 

attempts to reconceptualize written discourse in novel ways. It appears that 

in addition to the ‘written language bias’ (Linell 2005), linguistics has 

suffered more generally from a ‘monological bias’ that has also restricted the 

ways in which written discourse is conceptualized and approached (e.g. 

Makkonen-Craig 2005). While acknowledging and accepting some of the 

monological qualities of written discourse, recent research has highlighted 

its dialogical, interactive and contextual features. Also, the multimodal turn 

of discourse analysis has raised questions about the meaning potential of 

different material resources and mediations, and thus made ‘spoken’ and 

‘written’ relevant factors again, but from a new perspective. 
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2 The two workshops 

Speech and writing – mapping and avoiding borders 

 

The Finnish workshop ‘Puhe ja kirjoitus – rajoja kart(oit)tamassa’ took place 

at the 40th Finnish Conference on Linguistics in Tampere, 2–4 May 2013. 

The workshop included an introduction by Jenni Viinikka and Eero 

Voutilainen and the following seven papers (the original Finnish titles 

translated here into English): 

 

• Suvi Honkanen & Riikka Nissi: Text-talk-text – Practices of 

recontextualization in a genre chain structuring an organizational 

change 

• Henna Makkonen-Craig: Dialogicity, passive and journalistic 

metadiscourse 

• Taru Nordlund & Ritva Pallaskallio: Letters from the citizens: 

Discourses in interaction in 19th-century Finland 

• Ulla Tiililä: Descriptions in allowance decisions: An influence of 

spoken language or variation of written language? 

• Jenni Viinikka: Dramatic present in death certificates 

• Mikko T. Virtanen & Riitta Juvonen: Interactional grammar of blog 

texts: A question complement with or without että (‘that’)? 

• Eero Voutilainen: From everyday speech to formal prose – Genres  

in the plenary session of the Finnish Parliament 

 

One aim of the workshop was to consider, and perhaps also to level down, 

the polarizations relating to the study of texts and conversations in Finnish 

linguistics. The tendency of Finnish researchers to confine themselves to 

analyses of either text or talk is further highlighted in the common labels for 

research fields, tekstintutkimus ‘text research, textforskning’ versus 

keskusteluntutkimus or vuorovaikutuksen tutkimus ‘conversation research, 

talforskning; interaction research’. This polarization of ‘text vs. 

conversation’ was contested in at least three different ways at the workshop. 

First of all, some studies involved multiple data sources, both texts and 

conversations (or interviews). Suvi Honkanen and Riikka Nissi examined 

genre chains across speech and writing in the context of an organization, by 

looking at spoken interaction in the meeting and its relationship to texts 

written before and after the meeting. Eero Voutilainen analysed 

parliamentary plenaries using methods of both conversation analysis and 

genre studies. Henna Makkonen-Craig’s analysis of participant-oriented 

metadiscourse in newspaper texts applied combined text analysis with semi-

structured interviews of writers and analysis of talk around texts. 

Second, the border was crossed in studies that focused on linguistic 

resources that are commonly conceived as ‘spoken’ (and are perhaps there-

fore often considered problematic or puzzling for written discourse). In the 

heart of these explorations was the question what social, interactional and 

textual values and functions these resources have in the explored written 
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genres (cf. indexicality). Examples were provided by Taru Nordlund and 

Ritva Pallaskallio in their analysis of letters from self-taught writers, by Ulla 

Tiililä who analysed allowance decisions, by Jenni Viinikka who focused on 

the dramatic present in death certificates, and by Mikko T. Virtanen and 

Riitta Juvonen who investigated in detail the micro-contexts of an 

interrogative complement in blog texts. 

The third way to consider and also cross the text/talk border was by 

means of theoretical concepts and notions that can be used to highlight, 

describe and analyse key phenomena of situated language use, relevant to 

both texts and conversations. These concepts and notions include re-

contextualization, interaction and dialogicity, and they were discussed by 

Honkanen & Nissi; Virtanen & Juvonen; Makkonen-Craig. 

Three of the ten presenters have written for the current volume. Dis-

cussion has also continued in the meetings afterwards, and several of the 

participants have contributed to this volume by reading and commenting on 

articles.  

Texts and talk, methods and perspectives for an integrative 

analysis 

The Swedish workshop ’Texter och samtal, metoder och perspektiv för en 

integrerad analys’ took place at the 33rd conference of Svenskans 

beskrivning (’The description of Swedish’) in Helsinki, 15–17 May 2013. As 

the title says, the aim was to bring together conversation and text analysis 

and to discuss method and theory on the basis of empirical problems. The 

convenor was Anna-Malin Karlsson. After an introduction, seven 

presentations (the titles here translated into English) were made in three 

thematic groups. 

 

Talk about writing 

• Zoe Nikolaidou: Text and talk about an incident report form at the 

workplace 

• Mona Blåsjö: Resemiotization during contract negotiations: A nexus 

analysis 

 

Interaction and identity in writing 

• Theres Bellander & Karolina Wirdenäs: Starting the day with a 

schlager: On the identity construction of elderly in blogging 

• Karin Hagren Idevall: Conversation in writing: Can a flat sociology 

describe linguistic interaction on the Internet?  

• Anna-Malin Karlsson: Writing in your own voice? Interpersonal 

meanings in texts and conversation in elder care 

 

Same phenomenon – different data and contexts 

• Mats Landqvist: Person descriptions in questionnaires and focus 

group conversations 

• Hanna Sofia Rehnberg: Recontextualization of content in corporate 

storytelling 
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Many of the contributions dealt with data taken from activities where spoken 

and written communication naturally appear together, in chains or embedded 

into each other. Karlsson, Nikolaidou and Rehnberg all posed questions 

relating to the organizational choice of mediations for specific practices and 

purposes, and the affordances built into speech and writing as material 

resources. Other contributions explored non-prototypical writing, such as 

blogs (Bellander & Wirdenäs) and the comments sections of Internet news 

sites (Idevall). Idevall and Blåsjö both suggested theoretical frameworks 

suitable for the analysis of the intersection of text and talk, Actor Network 

Theory and Mediated Discourse Analysis, respectively. Landqvist discussed 

the differences between spoken and written data as resources for analysing 

positioning in a study of linguistic discrimination. The discussions after all 

thematic sessions had a strong methodological focus: what methods can be 

used on both speech and writing? How can written texts be understood as 

interaction? What ways do we have to analyse recontextualization? 

A few of the workshop contributions have been published in other fora, 

but five of the eight presenters contribute papers to this report – in many 

cases in new constellations and with developed analyses. This is a sign of the 

ongoing discussion on these topics! 

3 The contributions of the report 

The texts in this volume can be grouped under three rubrics according to 

their main scope.  

One group of contributions aims at presenting and developing theory: 

Makkonen-Craig focuses on dialogical perspectives on written texts, while 

Hanell & Blåsjö present Mediated Discourse Analysis as a way to shift focus 

from language to practice. Another group explores new empirical fields 

where text and talk interact: again Hanell & Blåsjö take their point of 

departure in communicative practices embedded in concrete everyday 

action, Honkanen & Nissi follow an organizational decision process while 

Karlsson looks at written documentation practices in a strongly oral practice: 

elder care. And a third group discusses and develops methods for a 

combined analysis of speech and writing: Idevall & Bellander, using 

Membership Categorization Analysis, Landqvist discussing the validity of 

questionnaires and focus group interviews and Karlsson assessing the 

applicability of Appraisal analysis. Finally, one contribution (Makkonen-

Craig) discusses the emergence of a research orientation.  

Karin Hagren Idevall and Theres Bellander present and discuss the CA-

based analytical framework Membership Categorization Analysis, and its 

applicability to other kinds of data than spoken conversation. Besides a 

group conversation, the authors try the analytical tools for analysing the 

discussion in an Internet comments field and a handful of pupils’ essays 

from the national school test in Swedish, throughout with a focus on the 

construction of gender categories. Idevall and Bellander conclude that the 

different dialogical structure of the different materials, ranging from simple 
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sequentiality to more complex intertextual relations, calls for a modification 

of the model, which is also provided by the authors. Furthermore, they 

suggest a number of specific linguistic discourse features suitable for the 

analysis of category formation in both spoken and written data. 

Linnea Hanell and Mona Blåsjö introduce the theoretical and method-

logical framework Mediated Discourse Analysis and argue that its focus on 

practice actions rather than language is a key for understanding what people 

actually use language to achieve. In focus is the particular situation as a 

nexus of practices. Two examples guide the analysis: the case of a man 

searching at an Internet forum for the knowledge he needs in order to 

renovate his kitchen, and the case of three young friends making a movie 

about one of them playing a computer game. The paper also includes a 

glossary with suggested translations of MDA terms into Swedish. 

Mats Landqvist presents a critical discussion of the validity of the 

different data generated by two common elicitation methods in studies of 

language and attitudes: questionnaires and focus groups conversations. 

Based on experiences from a study of linguistic discrimination, Landqvist 

points out several differences between how informants position themselves 

in the written text and in the interactional situation. The researcher, he 

argues, need to take the interactional contexts into account when analysing 

elicited data. He suggests an analysis of the informants’ (and the 

researcher’s) positioning actions in order to understand the affordances and 

limitations of the different data elicitation methods. 

Suvi Honkanen and Riikka Nissi explore the intertextual chain they 

found in the communication practice of a Finnish municipality planning for 

changes in the service sector. The authors closely follow the recontext-

ualization involved when a written suggestion is presented orally and then 

discussed in a meeting. The focus on the analysis is twofold: on the actions 

accomplished by the participants and on the references made to the key 

entity of the project, a service centre. Combining conversation analysis with 

close grammatical analysis of Nominal Phrases, Honkanen and Nissi show 

how different visions and attitudes towards the project are enacted. 

Henna Makkonen-Craig explores different aspects of dialogicity, on the 

empirical basis of a study of newspaper discourse. She differentiates 

between five aspects of dialogicity, ranging from dialogicity as a general 

characteristic of discourse to more specific aspects of dialogical inter-

relations in written discourse. She further shows how different aspects of 

dialogicity foreground different research questions and call for different 

methodologies. To analyse dialogicity in terms of polyvocality and 

multiperspectivity means, thus, a very different thing from analysing 

dialogicity in the sense of dialogical sequences, or investigating the agents’ 

(the writers’) dialogical orientations. As dialogicity in its heart comes down 

to human inter-relations and actions, Makkonen-Craig suggests that there is 

a need to enrich the linguistic and the textual analysis with other forms of 

inquiry, such as writer interviews and/or talk around text. The linguist may, 

then, take a step towards ethnography.  

In her second contribution, Makkonen-Craig discusses a dialogical 

research orientation on text that has gradually emerged in Finland. She 
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illuminates a case when barely visible, intertwining paths of research begin 

to turn into a road for research in a specific historical, geographical, 

institutional and intellectual setting in Finland. At the centre of this research 

orientation is the study of dialogical phenomena in written discourse and 

most recently also in texts and conversations. This contribution is a 

discussion piece that hopes to initiate further debate, and to promote self-

understandings and meta-reflection in text research. 

Anna-Malin Karlsson discusses dialogicity with specific reference to the 

SFL-based model Appraisal. She shows how the strong institutional 

regulations surrounding written documentation and communication in elder 

care encourage and oppress different kinds of interpersonal meaning making 

in writing by the staff. Meanings that are related to individual feelings and 

judgements are avoided, while dialogical resources, invoking other voices 

for such meanings, are frequently used. Based on these findings, Karlsson 

critically discusses the Appraisal model as asymmetrical and proposes a 

stronger focus on issues of power hierarchies and the affordances of 

different semiotic resources when theorizing and analysing interpersonal 

meaning making. 

Three contributions and the introduction are written in English and the 

rest in Swedish. It is our wish that the volume will be read by Nordic and 

other scholars, and that it will contribute to a cross-national discussion on 

these issues. 

4 Suggestions for further research 

 
  

Figure 2. Different types of foci in text research 

 

Linguistic resource(s) 

Textual phenomena 

(local and global 
organization of text; 
cohesion, coherence, 

text structure) 

Interactional 
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(dialogical patterns, 
writer-reader 

interaction, orientation 
towards norms) 

Specific communicative 
situation/event  

(participants, texts and 
other artefacts, goals, 

constraints etc.) 

Practices 

(situation-transcending 
practices of the 

institution/organi-
zation, culture and 

society)  

Processes  

(the processes of text 
production, use, 

delivery, interpretation 
etc.) 
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It seems that an increasing number of researchers are interested in studying 

activities where discourse and actions are mediated in different ways. Figure 

2 suggests six main types of focus in text research, ranging from looking at 

linguistic resources in relative isolation (as in early text linguistics) to 

studying whole communicative processes where texts (and talk) are parts. If 

we map the contributions of this report onto this figure it becomes clear that 

many writers aim at understanding situations, practices and processes, 

sometimes perhaps without differentiating sharply between the three. A 

number of contributions also focus on structural characteristics of text 

products, in the sense of textual or interactional phenomena, and on method 

and theory development, which might be considered as a seventh box in the 

model. 

International multidisciplinary fields, where linguistics meets semiotics, 

sociology and pedagogy, offer models which can be used for studying 

situations, practices and processes. In this volume, writers draw on CA, 

MCA, MDA and SFL in their analyses. All the methods used need to be 

adjusted in order to function for a broader type of analysis, on varying kinds 

of data and for new and different questions. Methodological critique and 

development is thus a current issue which receives quite a lot of attention. 

When it comes to structural aspects that concern discourse organization, 

the studies presented here focus on dialogicity, sequentiality, intertextuality, 

recontextualization and social positioning. When working with both texts 

and conversation, or with texts as conversations, questions arise which deal 

with different aspects of dialogical and sequential organization of utterances, 

on the one hand, and with contextual change, on the other hand. In addition, 

questions of materiality and affordances of semiotic resources come into 

play. 

Based on our work with the workshops and this volume, we want to pose 

a number of questions as inspiration for further research and meta-reflection: 

 

• What implications come from dealing with texts and conversation in 

the same study, theoretically and methodologically? 

• Where do these studies belong, in a disciplinary perspective? Do we 

need new conferences, journals etc.? 

• What are the implications for the traditional fields of text research 

and conversation analysis? Will they be influenced and changed? 

• How can we describe the complexities of contexts (interaction, 

situation, convention, culture, materiality) etc.? 

• How do discourses vary and change with different modalities? 

• Can we develop an overall understanding of dialogicity and 

sequentiality across modalities?  

• How are speech and writing shaped as cultural resources in society? 

• And finally a question related to the history and sociology of 

science: How and why does attention shift to new fields of interest, 

how and from where are new methods and data adopted, how and in 

what contexts do new research orientations emerge and what 

happens to them afterwards? 
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Diskurs i handling: Att studera människors 
handlingar med medierad diskursanalys 

Linnea Hanell & Mona Blåsjö  

 
 

Dennis ska renovera sitt kök och behöver bestämma vilken typ av ventilation han 

ska ha. Han får inget förtroende för säljarna i vitvarubutikerna, och på nätet hittar 

han bara information om vardera ventilationstyp, men ingenting som jämför dem. 

Till slut startar Dennis en tråd på ett renoveringsforum där han redan är aktiv 

medlem. Där ställer han en öppen fråga om vilken ventilationstyp han borde välja 

för sitt kök. Under knappt två veckor kommer totalt nio personer in i diskussionen. 

De är inte eniga, men efter att ha deltagit i diskussionen känner Dennis sig redo att 

fatta sitt beslut. 

 

De tre unga vännerna Anton, Gustav och David spelar in en film som de ska lägga 

på Youtube. Filmen visar hur Gustav för första gången spelar ett visst datorspel. 

Han är känd i sitt gamergäng som en rädd person, och filmen bygger på denna 

rädsla. Anton har spelat spelet förut och ledsagar Gustav, medan David filmar. De 

skrattar åt Antons starka uttryck för rädsla för monster och skrämmande effekter 

som kan dyka upp när spelet fortskrider.
1
 

1 Inledning 

Att mänskliga handlingar relaterar till diskurs på olika sätt är något som 

språkvetenskapen länge intresserat sig för. Samtalsanalys och interaktions-

forskning har undersökt hur människor åstadkommer saker med tal; text- och 

diskursanalys har studerat hur man med hjälp av texter kan försöka styra 

människors handlingsutrymme; skriftbruksforskning har riktat fokus mot 

vilken roll texter har i olika verksamheter – för att bara nämna några 

forskningsinriktningar. Mindre vanligt, åtminstone inom språkvetenskapen, 

har det dock varit att ta sin utgångspunkt i en handling och undersöka hur 

diskurs i olika former kommer in i den. En forskningsinriktning som för-

söker systematisera ett sådant fokus är medierad diskursanalys, MDA 

(Scollon & Scollon 2004; Norris & Jones 2005).
2
 

                               
1 Vi beklagar att våra exempel inte är mer genusbalanserade. 
2  Mycket nära besläktad med medierad diskursanalys är beteckningen nexusanalys. Generellt 
kan man säga att MDA är den teoretiska delen av paradigmet, medan nexusanalys orienterar 
sig mer mot det metodologiska och etnografiska (Norris & Jones 2005:xii; R. Scollon 
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Med medierad diskursanalys menas analys av medierad diskurs (det är 

alltså inte diskursanalysen som är medierad). Språkforskarna Suzie och Ron 

Scollon, forskningsinriktningens grundare, definierar diskurs som an-

vändandet av språk i social interaktion, och inkluderar då både muntliga och 

skriftliga yttranden, t.ex. hälsningar, samtal, brev, lagar, rapporter och 

akademisk litteratur (2004:2).
3
 De ser all diskurs som medierad, dvs. 

förmedlad genom något, och medger att begreppet medierad diskurs egent-

ligen är tautologiskt, men det har funktionen att skilja denna inriktning från 

annan diskursanalys (R. Scollon 2001a). Begreppet mediering förekommer 

inom MDA även i begreppet medierad handling (jfr Vygotskij 1978, 

Wertsch 1998). Idén är att människor använder olika objekt som kulturella 

redskap när de utför handlingar; det kan vara allt ifrån pennor, skruvmejslar 

och bestick till multiplikationstabellen, språkliga produkter och språket som 

system (R. Scollon 2001a:120–121, Jones & Norris 2005a:5). Också här är 

specificeringen medierad egentligen överflödig; alla handlingar är medi-

erade enligt Scollon och Scollon (2004:11–12). Diskurser analyseras aldrig 

för sin egen skull i MDA, utan de ses som något människor använder när de 

utför handlingar. För att förstå en diskurs, eller något diskursivt element, 

behöver vi därmed förstå den handling som utförs med denna diskurs, 

tillsammans med andra redskap som individen använder för att utföra 

handlingen. Forskningsfrågan blir alltså inte vad diskursen betyder i 

allmänhet, utan vad den betyder i ett specifikt sammanhang.  

Förutom nyvygotskianska teorier baserar sig MDA på angränsande 

sociala angreppssätt på språk såsom sociosemiotik, lingvistisk antropologi 

och interaktionell sociolingvistik. Metodologiskt arbetar man i idealfallet 

etnografiskt mycket nära deltagarna, och i analyser används delvis redan 

etablerade metoder från interaktionsanalys och diskursanalys (se Scollon & 

Scollon 2004:171–177). Men dessutom inbegriper MDA utvecklade ana-

lytiska begrepp för att studera tidsaspekter (Scollon & Scollon 2004:166–

171, jfr Blåsjö 2013). Det är nämligen centralt att spåra hur en handling 

hänger ihop med tidigare handlingar, diskurser och aktörer, och även hur en 

handling anteciperar kommande handlingar. Vad MDA mycket vill visa är 

hur människors handlingar hänger ihop med diskurser bakåt och framåt i 

tiden, och genom analysen kan man också ge redskap för förändring. 

Människor ses inte som offer för diskurser, men kan aldrig handla helt 

utanför dem. Vill man förändra handlingsutrymme, relationer eller roller, 

måste man därför enligt MDA förändra diskurserna. 

I denna artikel vill vi ge en introduktion till MDA för nordiska forskare 

genom att visa hur det kan användas för att förstå samspelet mellan diskurs 

och handling, mellan individ och samhälle och mellan olika modaliteter. Vi 

har valt rubriken Diskurs i handling som ska illustrera vad som går att göra 

med MDA som teoretisk verktygslåda: analysera hur diskurs kommer in i, 

                                                                                                                             
2008:22). Scollon och Scollon använder båda beteckningarna, men normalt inte i samma 
verk. I detta kapitel använder vi beteckningen MDA för att tydliggöra att det är ett sätt att 
analysera diskurs. 
3 De anknyter ibland även till ett mer övergripande diskursbegrepp, motsvarande Gees (1999) 
Discourses (se t.ex. Scollon & Scollon 2004:4–5, 173).  
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blir till i, och därmed bör förstås i relation till handlingar som människor 

utför. Samtidigt är rubriken en passning till en omfattande antologi och 

utmärkt introduktion till MDA, som heter just Discourse in action (Norris & 

Jones 2005). MDA har bara i begränsad utsträckning använts i svensk-

språkiga publikationer (se dock Palviainen 2012, Blåsjö 2013), och vi vill 

därför även föreslå svenska översättningar på några av de mest centrala 

termerna. I en kort bifogad termlista ges engelska termer för dem vi 

använder här, jämte centrala referenser, för den som vill gå vidare.  

De empiriska exempel vi presenterar används för att visa vad som går att 

få syn på med MDA. Vi gör inte anspråk på att göra bruk av hela pro-

grammet i denna artikel. Därmed har vi inte någon förändrande ambition 

med dessa exempelanalyser. De begrepp och analytiska angreppssätt som 

finns inom MDA används ofta skilt från den utarbetade metodologi som 

Scollon och Scollon (2004) föreslår. Det kan exemplifieras med arbeten av 

såväl dem själva (t.ex. R. Scollon 2005 som använder sin egen handling att 

lägga golv för att förklara hur diskurser går i cykler), som av senare adepter 

(t.ex. Jones 2008 som använder sekundärmaterial från andra forskare för att 

visa hur diskurser om sex och hälsa korsar varandra i en konkret situation av 

oskyddat sex). Vi presenterar de centrala begreppen och tankarna integrerat 

med våra exempel.  

2 Att köpa en produkt till hemmet  

Exemplet från vinjetten med Dennis ventilationsköp innehåller flera olika 

sociala praktiker som språkvetare skulle kunna intressera sig för. Någon 

kanske tittar på mötet med vitvaruförsäljarna och frågar sig vad i 

interaktionen som gör att Dennis inte upplever dem som trovärdiga. Någon 

annan studerar strukturen och perspektivet i texterna som Dennis läst på 

nätet, för att försöka förklara varför de inte var tillfredsställande för honom. 

Ytterligare någon fokuserar på interaktionen på diskussionsforumet och 

analyserar hur de olika individerna ger rekommendationer och upplysningar 

för att nå fram till en lösning. I en medierad diskursanalys är målet att förstå 

den unika handlingen i relation till de sociala praktiker den relaterar till, och 

det fångas upp av begreppet praktiknexus. Därmed kan alla de tre nämnda 

forskningsperspektiven inkluderas i en medierad diskursanalys. Hela Dennis 

projekt med praktiker som att hitta, att välja ut och att köpa material till sin 

renovering kan analyseras som ett praktiknexus. Det som också är speciellt i 

MDA är att analysen aldrig går in i en detaljerad diskursanalys utan att 

relatera analysen till det praktiknexus som diskursen är en del av.  

Det första steget för att analysera ett praktiknexus (se fyllig genomgång i 

Scollon & Scollon 2004:152–178) är att ringa in aktörers centrala hand-

lingar, för det är handlingen som är den analytiska fokuspunkten. Det är det 

vi har gjort i den inledande vinjetten: det vi analyserar som centrala 

handlingar i Dennis ventilationsköp är att han besöker vitvarubutiker, att han 

läser på nätet och att han frågar om råd i diskussionsforumet. Det är framför 

allt i dessa handlingar som ventilationsköpet spelas ut och äger rum som ett 
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praktiknexus. Alla dessa handlingar består i sig av mindre handlingar enligt 

principen med ryska dockor (butiksbesöket innefattar t.ex. att titta på 

utställningsexemplar och att tala med personal, vilket i sin tur innefattar 

mindre handlingar som att gå till en speciell avdelning, läsa vissa skyltar 

osv.). Begreppet praktik används inom MDA för att beskriva handlingar som 

något igenkännbart och upprepningsbart. Huruvida något bör kallas för 

handling eller praktik är alltså en fråga om huruvida forskaren vill fokusera 

på det enskilda eller på det återkommande.  

Handlingen blir till i en handlingssituation, dvs. en unik tidpunkt i 

historien på en unik plats i universum. Det är i handlingssituationen som 

olika praktiker och medierande redskap kommer samman och konstituerar 

det som kan analyseras som en handling. När en handlingssituation tillskrivs 

en kulturell historia, alltså känns igen av handlingens deltagare som något 

som förekommit upprepade gånger, benämns den praktiknexus (Scollon & 

Scollon 2004:12). Handlingssituationen liknas ofta (t.ex. R. Scollon 2001a) 

vid ett fönster som öppnas genom skärningspunkten av praktiker och 

medierande redskap, och som gör en viss handling till deltagarnas intresse-

fokus. Därmed är handlingssituation kanske det närmaste MDA kommer till 

ett kontextbegrepp, och det ska då alltid tolkas diskursivt, aldrig (förment) 

objektivt; det är situationen-för-deltagaren där handlingen utförs, och 

situationen kan tolkas på olika sätt av olika deltagare med olika historia (R. 

Scollon 2008:35). När Dennis möter vitvaruförsäljaren i butiken har de båda 

en uppfattning om var de är och vad de vill utföra, men deras uppfattningar 

är inte nödvändigtvis synkroniserade. Det kan förstås som att de två 

individerna har olika levnadsbanor: de både kommer från skilda historier 

och är på väg mot skilda framtider, men i denna specifika handlingssituation 

korsas deras levnadsbanor. 

Analysens element 

Analysen av en handling struktureras i tre analytiska element: deltagarnas 

historiska kroppar, interaktionsordningen dem emellan, samt situationens 

diskurser. Detta illustrerar Scollon och Scollon med modellen i Figur 1:4 
Varje deltagare i handlingen har en historisk kropp, det vill säga per-

sonliga erfarenheter och mål som påverkar hur de agerar och hur de ser på 

det som händer (Scollon & Scollon 2004:46). Det är på grund av att Dennis 

har en unik historisk kropp som det inte räcker med allmän kunskap för att 

veta vilka diskurser som kommer att vara relevanta när han ska köpa 

ventilationssystem, eller hur han kommer att använda de diskurser som 

kommer in i handlingen. Termen historisk kropp är hämtad från zenfilosofen 

Nishida (1973 [1958]), men Scollon och Scollons begrepp är också 

inspirerat av det Bourdieu (t.ex. 1990) kallar habitus, som kan definieras 

som ett ”system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 

orientera sig i den sociala världen” (Broady 1998:3). Begreppen hör dock 

                               
4 På engelska är begreppen i modellen: social action, historical body, discourses in place 
respektive the interaction order. Se vidare bilaga.  
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inte riktigt till samma epistemologier
5
, och därför är historisk kropp det 

begrepp som oftast används i MDA-sammanhang.  

 

  

Figur 1. Modell för analys av social handling (efter Scollon & Scollon 
2004:20) 

 
Till Dennis historiska kropp hör att han arbetar som hantverkare och därmed 

redan har mycket kunskap om ämnen som anknyter till husbygge, men hans 

historiska kropp påverkar också sådant som hur han förväntar sig att mötet 

med vitvaruförsäljaren ska gå till, hur han navigerar på informationssidorna 

på nätet och vad han tror att han kan få för svar på diskussionsforumet. I en 

annan tråd på samma forum har en av oss ställt en öppen fråga om vad 

deltagarna får ut av att använda detta forum, och Dennis svarar då så här:
6
  

It’s easier to understand and learn through “spoken text” instead of 
professional language with lots of strange words that you don’t understand. 
It’s faster when many people can answer the same question and present 
several different perspectives on the problem. I learn more from reading 
threads where those who write are committed to the issue than from reading 
a manual. Others may already have solved problems that I might face and 
can warn me. There’s so much knowledge on these sites. 

 

                               
5 Dels har begreppen olika syften: MDA:s begrepp förklarar varför diskurs kommer in på 
olika sätt i mänskliga handlingar beroende på vem som utför dem, medan Bourdieus begrepp 
snarare förklarar hur en person kan tyckas ”ha det i sig” att t.ex. delta i ett visst sammanhang. 
Dels har de olika förståelse av tid: i den zenbuddistiska tradition som historisk kropp kommer 
ifrån ser man tid som på samma gång linjär som cirkulär, och därmed är den historiska 
kroppen per definition plastisk och något som hela tiden förändras, medan habitus däremot är 
per definition ”durable” (Bourdieu 1990:53), alltså varaktigt. 
6 Materialet finns fortfarande ute på nätet, och vi har översatt exemplen till engelska för att 
hålla deltagarna anonyma. Eftersom vi manipulerat materialet på detta sätt gör vi inte någon 
detaljerad språklig analys av det; vi fokuserar på vad de gör rent språkligt, men avstår från att 
analysera hur de gör det. En medierad diskursanalys handlar mer om hur olika diskurser 
används än om hur de ser ut i sig.  
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Interaktionsordning är ett begrepp från Goffman (t.ex. 1983) som syftar på 

konstellationen av deltagare och hur de bemöter varandra, deras olika roller i 

interaktionen och deras förväntningar om dessa roller. Låt oss titta närmare 

på handlingssituationen där Dennis ber om råd i forumet. Interaktionen 

inkluderar nio personer utöver Dennis själv. Alla deltar genom sin användar-

profil på forumet, representerade i självvalda användarnamn och profilbilder. 

En del av deltagarna känner Dennis igen sedan tidigare, medan andra är nya 

för honom. I en mejlintervju berättar han att han är medveten om risken att 

någon deltagare har egen vinning i att han köper den ena eller andra pro-

dukten, eller att någon framstår som kunnigare än den faktiskt är, men han 

upplever ändå att blandningen av röster i tråden fungerar som ett bra 

komplement till information han får från återförsäljare och från varu-

märkenas webbplatser. Ett exempel på hur mångröstadheten i tråden kan se 

ut får vi av de två första inläggen: 
 

Deltagare 1 

Inlägg #2 

201X-XX-09 

18:39 
 

I don’t think carbon filter is a good option if you have other 

alternatives. Since a regular kitchen hood is fine when you cook 

it’s almost a negligible problem that some energy is released 

straight out (depending on time and flow). So without a doubt I 

think you should have a traditional channel straight out. 

Deltagare 2 

Inlägg #3 

201X-XX-10 

18:00 

[Deltagare 1], 

Why don’t you think carbon filter is a good option if there are 

other options? Is it just because the cost for the filter will still be 

greater than what you’ll save in heating costs, or am I 

misinterpreting you? 

I myself will use a carbon filter for my kitchen. Partly because I 

won’t have to remake the duct system. Partly because of heating 

economy. I will have an air outlet in the kitchen to the ftx 

system, so hopefully it will be great. I’ve heard many people say 

that the new carbon filter hoods are really good. But of course 

everything is relative and we probably all have different 

opinions about what is acceptable and what is not when it comes 

to cooking fumes.  

It’s necessary to remember that carbon filters don’t remove 

moist caused by the cooking. But I’m not sure how big a 

difference it makes...  

 
Den första person (Deltagare 1) som skriver i forumet avfärdar direkt det ena 

alternativet som Dennis funderat över. Nästa person som kommer in i 

handlingssituationen (Deltagare 2) är själv i färd med att installera ett sådant 

ventilationssystem, och börjar med att fråga den första deltagaren om 

orsaken till avfärdandet. Därefter motiverar personen sitt eget val, och 

framställer på så sätt detta alternativ som attraktivt för Dennis. Mönstret 

återkommer i resten av tråden, där deltagarna ofta har en klar uppfattning om 

att det ena eller det andra systemet fungerar bättre.  

Elementet situationens diskurser innebär att man undersöker vilka dis-

kurser som cirkulerar genom handlingssituationen. Vilka diskurser som ska 

inkluderas i analysen är inte bestämt på förhand, utan är något som avgörs av 
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den konkreta handlingssituationen där deltagarna relevantgör en del 

diskurser och ignorerar andra. I forumdiskussionen, exempelvis, finns ett 

flertal reklamannonser med på den webbplats där deltagarna för sin 

diskussion, men de är inte relevanta i analysen (även om de hade kunnat bli 

det ifall Dennis agerat utifrån dem, t.ex. klickat in sig på en ny webbplats). 

Det diskursiva vi bedömer som relevant för forumdiskussionen är framför 

allt deltagarnas skriftliga inlägg, vilka består av dels deltagarnas egna formu-

leringar, dels en diskursiv ram som själva forumet står för. Vid alla inlägg 

finns t.ex. en tidstämpel och information om deltagarens status på forumet 

(Dennis är ”senior medlem”, medan andra är t.ex. ”nykomlingar” eller 

”forumgudar”). Med hjälp av fyra knappar styr forumet vilka handlingar 

som går att utföra som respons på varje inlägg: svara, citera (dvs. svara med 

citat), rapportera (om det innehåller något olämpligt) eller gilla (dvs. förse 

inlägget med stämpeln ”[användarnamn] gillar detta”). På detta sätt kan 

situationens diskurser fungera som medierande redskap för olika handlingar. 

Andra medierande redskap som kommer in i foruminteraktionen är digitala 

tekniska resurser som datorer och webbläsare, samt själva forumet. Varje 

diskurs och redskap har en egen levnadsbana som kan vara mer eller mindre 

relevant (det är alltså inte endast människor som har levnadsbanor). Att 

forumet har en historia av att vara en plats där handlingssituationens 

deltagare tidigare har skrivit, läst, hjälpt andra och själva fått hjälp är en 

viktig orsak till att de alls kommer samman och tar aktiv plats i den tråd som 

Dennis skapar.  

Diskurser brukar inom MDA beskrivas som något som cirkulerar eller går 

i cykler (se t.ex. Scollon & Scollon 2004:18–34) och med det vill man rikta 

uppmärksamheten mot att de alltid kommer någonstans ifrån historiskt och 

att de genom aktörernas handlingar transformeras inför framtiden. När en 

diskurs kommer in i en konkret handling får den en delvis ny form på grund 

av den historiska kroppen hos den individ som använder den (Scollon & 

Scollon 2004:27). Dennis övervägde först inte något annat än ett ventila-

tionssystem med imkanal. Det var när han tog del av diskurser om 

uppvärmning av hus som han förstod att en kolfilterfläkt kunde vara mer 

effektiv. Detta ledde till att han började jämföra de två ventilationssystemen, 

och därmed deltog i en rad diskursiva handlingar, som sedan blev en del i 

hans historiska kropp. När han skriver i forumet syftar han tillbaka på 

tidigare diskurser och handlingar, samtidigt som han riktar deltagarnas 

uppmärksamhet framåt i tiden när han ber om råd inför det beslut han ska 

fatta. Att på detta sätt följa eller kartlägga diskurscykler för att frilägga 

relevanta samband är centralt inom MDA, liksom att därmed analysera hur 

diskurser byter form eller resemiotiseras (jfr Honkanen & Nissis bidrag i 

denna volym).  

3 Att skapa ett Youtube-klipp 

Vi har nu sett ett exempel på en relativt utzoomad analys av ett praktiknexus, 

som inkluderar praktiker på olika platser och olika tider. För att fokusera på 
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en avgränsad handlingssituation med samtalsmaterial, ska vi nu titta närmare 

på ett Youtube-klipp där tre gamers (dvs. deltagare i en gemenskap av 

datorspelare) deltar.
7
 Vi har kännedom om personerna utanför detta korta 

material, vilket berikar analysen. Klippet visar hur Gustav för första gången 

spelar ett visst datorspel inom genren skräckspel. I interaktionsordningen 

mellan dessa tre individer har Gustav blivit känd som en rädd person, och i 

denna handlingssituation relaterar de tre deltagarna till denna roll. Anton har 

spelat spelet förut och ledsagar Gustav genom det, medan David filmar och 

kommenterar lite. De skrattar åt att Anton verkar så rädd för monster, 

ljudeffekter och liknande. Här har Gustav just startat spelet, och han sitter 

hela tiden förhållandevis långt från skärmen:  

 

Anton: 

 

läs det här nu ”The world of [spelet] is dangerous 

and you are extremely vulnerable” 

Gustav: ja ja (sträcker sig mot högtalare)  

Anton: nej men du måste ha hög volym Gustav 

Gustav: ja men jag har tillräckligt hög 

Anton: nej nej nej (.) vi måste höja sen (.) så att alla hör 

Gustav: 

 

jag får så här kalla kårar redan nu (.) vänta nu vad 

st- ”and wear headphones for best effect” aldrig i 

livet 

 

[---] 

Gustav: jag vill inte spela det här  

Anton:  jo Gustav 

Gustav: nej det kom- nej det är jätteobehagligt (.) åh 

herregud (Anton: svagt skratt) [16 sek, går vidare i 

spelet] David hjälp mig (.) kommer det komma monster 

Anton 

Anton: 

  

nej det gör det inte här (.) dom säger till när det 

kommer monster (.) kan jag säga 

Gustav: lovar du 

Anton: Ja 

                               
7 Samtliga deltagare har givit informerat samtycke till att materialet används och är anonym-
iserade.   
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[---] 

[det blir plötsligt mörkt på skärmen] 

Gustav: ah men herregud 

Anton: (skrattar, text kommer på skärmen) läs ”Beware. When 

standing in darkness your sanity will slowly drain. 

Turn on the lights in the evironment using tender 

boxes or search for other sources of light” 

Gustav: 

  

(överlappande) det finns inget light aj det finns 

inget ljus (slår med armen, går runt snabbt inom 

spelet) 

Anton: men gå ut i ljuset då 

Gustav: herregud inte ens en sanity-mätare (.) är det där 

mörker 

Anton: alltså mörker är liksom allt mörker 

I den här handlingssituationen sammanstrålar åtminstone fyra praktiker: att 

spela datorspel, att producera en film för Youtube, att vägleda någon och att 

uttrycka rädsla. Att en och samma handlingssituation aktualiserar skilda 

praktiker på detta sätt är ingenting ovanligt, och MDA:s begreppsapparat är 

effektiv för att beskriva detta fenomen. Två av praktikerna, att vägleda och 

att uttrycka rädsla, är teatraliskt iscensatta i handlingssituationen, vilket har 

att göra med korsningen av de två andra praktikerna, nämligen att de både 

spelar datorspelet och ska göra en film om det. Gustavs iscensättande av 

rädsla inkluderar handlingar som att skrika till, att ställa frågor (”kommer det 

komma monster Anton?”) och att flytta sig ifrån skärmen. Antons väg-

ledning, i sin tur, iscensätts med handlingar som att kommentera vad som 

händer, att svara på frågor och att tala långsammare än annars i filmen. 

Praktikerna konstrueras också av andra deltagares handlingar, så att 

exempelvis Gustavs rädsla också konstrueras av att Anton och David skrattar 

när han ger uttryck för denna känsla.  

Samtidigt intar själva datorspelet med dess rörliga bilder, ljud och texter 

en stark diskursiv roll i situationen. De skriftliga texterna inom spelet är på 

engelska och innehåller diskursiva medierande redskap som det hör till 

interaktionsordningen att kunna använda (sanity-mätare, tender boxes etc.) 

och som uppträder både som ord och som visuella element. Själva 

datorspelet ingår i en diskurscykel med tidigare datorspel och andra kultu-

rella genrer som fantasy och hjältesagor, liksom framtida datorspel. I 

närmare detalj kan vi se hur diskurser som figurerar i spelet transformeras 

när deltagarnas interaktion med spelet används för att producera en film: 

Spelets texter går inte att läsa i filmen, men de inkluderas ändå i filmen 

genom en resemiotisering där Anton läser upp dem. Här får diskursen en ny 
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modalitet (från skrift till tal), men också en ny, mer specifik funktion 

eftersom Anton huvudsakligen väljer att läsa upp de texter som relaterar till 

skräck och rädsla, och på så sätt använder diskursen för att (re)konstruera en 

interaktionsordning där Gustav har positionen som rädd och i behov av 

vägledning. En annan diskurscykel rör Youtube som plattform för publi-

ceringen av filmen, eftersom utformningen av filmen påverkas av filmer 

deltagarna tidigare sett och publicerat på denna plattform. Att spåra 

diskurser bakåt och framåt i tiden på detta sätt är givetvis ett komplicerat 

arbete, och många diskursiva kopplingar kommer att förbli oupptäckta. Den 

viktiga finessen med begreppet är därför snarast att det öppnar upp för frågor 

om hur det som sker här hänger ihop med vad som skett tidigare, och att det 

samtidigt erbjuder ett sätt att beskriva och förklara relationen. 

Genom begreppet historisk kropp förklarar MDA hur diskurser genom 

handlingar kan ta plats i individer och senare ageras ut i framtida handlingar. 

Ett exempel är att Gustavs uttryck för rädsla hör ihop med en roll han under 

en tid spelat i sitt gäng. Tidigare erfarenheter, berättelser och resemio-

tiseringar inom t.ex. sociala medier har präglat Gustavs historiska kropp, 

åtminstone när han deltar i den här interaktionsordningen (han spelar till 

exempel knappast ut någon rädsla i sin roll som student på universitet). I 

filmen resemiotiserar han denna historiska kropp i kroppsliga signaler och 

yttranden som ”jag får så här kalla kårar”.  

Om vi sammanfattningsvis återvänder till modellen i Figur 1 och 

fokuserar på Gustav, så präglas den lokala handlingen att spela datorspel här 

av för det första de situationens diskurser som relevantgörs genom själva 

spelet och den framtida publiceringsplattformen Youtube, för det andra 

interaktionsordningens rollfördelning mellan vännerna och deras 

skämtsamma samtalsstil, och för det tredje Gustavs historiska kropp som 

ovanligt rädd, men även förstås hans kunskaper om spel, språk och 

datoranvändning. Alla tre elementen har påverkats av tidigare handlingar, så 

att Gustavs kunskaper, exempelvis, ingår i hans historiska kropp på grund av 

hans deltagande i interaktionsordningen och användning av diskursiva 

redskap över tid. De fortsätter också att påverka utifrån den studerade 

handlingssituationen in i framtiden. På detta sätt kan MDA konkret visa hur 

mänskliga handlingar aldrig är oberoende av diskurser. Så fort vi gör något 

ansluter vi till en eller flera diskurscykler, till vad människor tidigare sagt 

och gjort, och genom vår handling utvecklar vi i vår tur diskurscykeln. Detta 

är ju ett grundläggande dialogistiskt och etnometodologiskt antagande, men 

MDA kan mycket konkret visa hur det går till när diskurs och handling 

samverkar. Och på samma sätt som handlingar aldrig är oberoende av 

diskurser så är det en viktig poäng inom MDA att diskurser ska förstås i 

relation till de handlingar som utförs med dem. Spelet analyseras inte i sig, 

utan bara i relation till vad deltagarna gör med det.  
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4 Slutord 

Till slut ska vi lyfta fram några aspekter som kan vara intressanta för språk-

vetare som använder eller planerar att använda MDA.  

I denna korta presentation har vi bara kunnat beskriva MDA ytligt och ta 

upp endast ett urval begrepp genom att illustrera dem med två autentiska 

fallstudier. I en mer omfattande medierad diskursanalys kan man tränga in 

på djupet i olika material med t.ex. interaktionsanalytiska metoder, begrepp 

från kritisk diskursanalys och motivanalys (Burke 1969, enligt Scollon & 

Scollon 2004:175ff). Men man kan givetvis välja att, också med mer an-

språkslösa ambitioner, fokusera på endast någon eller ett fåtal analytiska 

redskap eller aspekter. Det påpekar Scollon & Scollon (2004:152) själva i 

inledningen till sin handledning i MDA eller nexusanalys, vilken vi förstås 

rekommenderar för den som vill gå vidare.  

Kontextbegreppet har inte någon systematiserad roll inom MDA. Detta 

kan verka paradoxalt, eftersom det som brukar avses med kontext, dvs. det 

sammanhang där det undersökta figurerar, har en mycket framskjuten roll i 

en medierad diskursanalys. Samtidigt är det den noggranna analysen av 

sådana aspekter som är själva orsaken till att kontextbegreppet ibland 

uttryckligen väljs bort (t.ex. R. Scollon 2001a:4, Jones & Norris 2005a:8). 

Att göra en medierad diskursanalys inkluderar långt mycket mer än att ta 

hänsyn till kontexten när vi analyserar en text. Kontextbegreppet kan näm-

ligen inspirera till en dualism mellan text och kontext, och det är en 

främmande idé för MDA att fokusera på en text och utifrån den avtäcka en 

kontext (jfr Goodwin & Duranti 1992; se även Karlsson & Strand 2012 och 

Blommaert 2013 för två diskussioner om kontextbegreppet i språk-

vetenskapen). Det har att göra med att analysen tvärtom börjar i handlingar 

och bara tar med de texter och andra diskurser som visar sig vara relevanta i 

handlingssituationen.  

Modellen i Figur 1 visualiserar hur MDA analyserar handling som en 

korsning av interaktionsordningen, deltagarnas historiska kroppar och 

situationens diskurser. Det är dock viktigt att komma ihåg att de tre 

elementen inte bör tolkas som så isolerade från varandra som illustrationen 

kan ge sken av. Tvärtom inbegriper den medierade diskursanalysen också en 

analys av exempelvis hur individernas historiska kroppar relevantgör vissa 

diskurser: publiceringsplattformen Youtube var i gamergängets handlings-

situation inte en diskurs som bara fanns där, utan något som deltagarna 

medvetet aktualiserade, men som t.ex. äldre personer med annan historisk 

kropp kanske inte hade valt. På motsvarande sätt kan situationens diskurser 

direkt relatera till interaktionsordningen, vilket vi såg ett exempel på i 

diskussionsforumet, där forumet tillskriver deltagarna olika formella 

statustitlar (nybörjare, senior medlem, forumgud etc.) beroende på hur aktiva 

de tidigare varit på forumet.  

I grunden är MDA en intervenerande och praxisnära forskningsinriktning, 

vilket innebär att ett syfte är att utveckla det som studeras genom samverkan 

mellan deltagare och forskare. Det innebär att större MDA-projekt alltid bör 

utgå från ett socialt problem, och utformas så att forskaren arbetar mycket 
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nära deltagarna. Forskningsinriktningen kan spåras till det arbete som Suzie 

och Ron Scollon fick i uppdrag att utföra rörande en ursprungsbefolkning i 

Alaska kring 1980 (se Scollon & Scollon 2004). Problemet var att en stor 

andel av de från denna folkgrupp som började på college hoppade av. Man 

antog att det hade med tvåspråkighet att göra, och anlitade därför dessa 

språkforskare. I stället för att isolera sitt arbete till traditionell interkulturell 

kommunikation började Suzie och Ron Scollon dock närstudera de verkliga 

situationer som omgärdade avhoppen, och kunde på så sätt åstadkomma 

förändringar i den pedagogiska praktiken och studentkulturen. Bland annat 

kom det fram att många av personerna var ovana vid att dela stora delar av 

dagen med andra, som i collegelivet. En åtgärd blev att studenterna kunde 

genomföra delar av utbildningen på distans med för den tiden nya digitala 

redskap.  

MDA, och särskilt begreppet historisk kropp, möjliggör en problema-

tisering av förment automatiska samband mellan information och handling. 

Konkret görs detta genom att analysera skärningspunkten mellan ”the day-

to-day common practices of social actors and the broad issue-based public 

discourses of our society” (R. Scollon 2001b:182). En intressant skärnings-

punkt att undersöka är den mellan myndigheter och medborgare, exempelvis 

den som uppstår i informationskampanjer som ska påverka medborgarnas 

beteenden. Ett exempel på en undersökning av en sådan skärningspunkt är 

Jones (t.ex. 2008) studier om aidsprevention och sexuellt risktagande. De tar 

sin utgångspunkt i samhällets handlingsförlamning inför problemet att alla i 

riskgrupper inte handlar utifrån den information de får om riskerna: de kan 

ju läsa, varför gör de då inte som vi skriver, dvs. använder kondom? 

Begreppet historisk kropp erbjuder ett sätt att individuellt ”diskursifiera” 

kunskap och information, så att det inte längre handlar om någon fixerad 

enhet som kanaliseras från en sändare till en mottagare, utan i stället 

fokuserar på den process där individer utför handlingar i relation till dis-

kurser – som exempelvis kan ha (eller ges) formen av ett informations-

material. För att förstå effekten av en diskurs måste vi nämligen förstå det 

komplexa nätverk av sociala praktiker i vilket den introduceras (Jones 

2008:251).  
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1 Introduction  

Professional practices are often accomplished by complex intertextual 

processes in which elements of prior discourses are recycled and 

manipulated for the purposes of new contexts (Linell 1998; Sarangi 1998). 

What is more, these processes often involve recycling elements from written 

texts into spoken interaction or vice versa (see Jönsson & Linell 1991). In 

this paper, we examine one such case in order to demonstrate how a group of 

city employees is involved in planning an organizational change. More 

specifically, we look at the development of a particular discussion on how 

the city services should be reorganized in the future.   

The data for the study originate from a Finnish municipality conducting 

large-scale organizational change in its service sector. For the purpose of this 

process, the city has set up a project group consisting of 30 city employees, 

further divided into several work groups of a smaller size. In addition, the 

project is coordinated by a project manager and some other management, 

including an outside consultant.  

The organizational change has been initiated by the Ministry of Finance, 

whose aim is to make public services more cost-effective and easier to use. 

In order to meet this aim, a group of municipalities is instructed to have their 

service sectors reorganized. However, the Ministry does not condition how 

the change should be accomplished. On the contrary, the decisions 

concerning implementation are left to the municipalities, which are expected 

to make the relevant decisions within the early phase of the process.  

In our target organization, one of the crucial questions concerning the 

mentioned change is whether or not the implementation should include 

setting up a service center where citizens can ask their questions face-to-

face. Further, decisions need to be made concerning how this kind of center 

should operate. Discussion on this topic is initiated at a phase in which the 

project group is supposed to take part in joint vision building. While the 

early phases of the project have been introductory in orientation, the vision-

related discussion on the service center turns out to be consequential for how 
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the project proceeds later on (Honkanen & Nissi, in preparation). Thus, for 

example, a memorandum written afterward characterizes it as having 

focused on “essential core issues”.   

This article aims to demonstrate how the discussion concerning the 

service center emerges and takes direction during the vision-building 

process. More specifically, it investigates how elements of prior discourses 

are recycled and manipulated for the purposes of new contexts when the 

discussion gradually takes shape.  

In order to address the intertextual characteristics of the discussion in the 

focus of the analysis, the article draws on prior studies of recontext-

ualization. According to Linell (1998), recontextualizations can be defined 

as dynamic transfers of something from one discourse or text to another, and 

especially, the transformations that take place in these transfers. In the 

present article, some of the transfers take place from written to spoken data. 

For this reason, we further address them by combining methods traditionally 

used for written and spoken data separately. In short, spoken data is analyzed 

based on the principles of ethnomethodological conversation analysis (CA), 

which examines how conversational turns are designed in their local context 

and how they are organized sequentially (see e.g. Drew 2012; Levinson 

2012). For written material, we draw on a tradition of dialogically oriented 

discourse analysis (see The emergence of a research tradition, this volume) 

recently advocated by many researchers in Finnish linguistics (e.g. 

Makkonen-Craig 2005; Tiililä 2007; Honkanen 2012). In this tradition, 

written texts, too, are seen as instances of sequentially organized social 

action in an interactional framework.  

From here, the article proceeds in the following way: Section 2 

investigates practices of recontextualization at two different places in the 

vision-building process. At first, we analyze the kinds of transformations 

that take place when a written report is orally presented in a meeting, 

suggesting that a service center be set up. Secondly, we examine the 

transformations that take place when the oral presentation is subsequently 

subjected to joint discussion in the same meeting encounter. In both cases, 

practices of recontextualization are approached from two different 

perspectives. On one hand, we investigate what social actions are 

accomplished when participants mention the service center for the first time 

in their different verbal contributions to the ongoing discussion. On the other 

hand, we investigate how the service center in the focus of the discussion is 

conceptualized as part of the social action in which it is embedded. 

The analysis focuses on recontextualizations produced by project 

members on the employee level. However, the concluding section discusses 

the empirical findings from the point of view of the organization on a more 

global level. In particular, we reflect on the role of project management in 

organizing the discussion in a certain way as part of their managerial work.
1
 

                               
1 This study was funded by the Academy of Finland. 
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2 Building visions through recontextualizations 

As mentioned in the introduction, the discussion on setting up a service 

center emerges during a phase in which the project group is expected to 

engage in joint vision building. This vision-building process is organized by 

project management in three stages: First, a written assignment is delivered 

to the project members by project management. This is done via a Power-

Point slide, in which all work groups are requested to envisage how their 

own services could be organized in the future. Secondly, as a response to the 

assignment, each work group produces a written report and sends it to 

project management.
2
 Thirdly, the reports are subjected to joint discussion in 

a meeting. 

Within the vision-building process, the service center is topicalized 

during the second stage, when the work groups write and send their reports 

to project management. It is important to note, however, that there is no 

reference to a service center in the assignment. Yet one of the work groups – 

the child welfare unit – mentions it as a potential future solution in their 

report. From here on, the discussion develops again in three stages (see 

Figure 1). 

 

Figure 1. Stages of discussion on the service center 

 

The service center is first mentioned by the child welfare unit, which 

suggests in their report that a center could be set up. Importantly, when the 

project group gathers together to discuss the reports in a meeting, the report 

of the child welfare unit gets the opening slot. More specifically, project 

management explicitly requests this particular group to present their ideas to 

                               
2 See Honkanen (2013) for a more detailed analysis on the intertextual relationship between 

the assignment and the reports.  
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the rest of the project members. Consequently, it is also the report of the 

child welfare unit that becomes the basis for the meeting discussion.  

In the following analysis, practices of recontextualization are addressed 

between the three stages of the discussion visualized in Figure 1. We 

investigate how elements of prior discourses are recycled and manipulated in 

the meeting, and how they may be related to the way the participants pursue 

their interactional goals in the meeting situation. Thus, in section 2.1, we 

examine the way the representative of the child welfare unit recontextualizes 

the written report of this particular group in the oral presentation. In section 

2.2 we then investigate how the other meeting participants recontextualize 

the presentation in their consequent turns.  

On both points of transfer, the social actions accomplished by the 

participants are examined by looking at the syntactic and sequential contexts 

in which the first noun phrase (NP) referring to the service center is 

embedded. At the same time, we investigate the way the center itself is 

conceptualized by different participants. This is done by looking at how the 

NPs referring to the center are formulated. As we will demonstrate, an 

analysis of the linguistic choices made within the central NPs further 

accentuate the observations made in the wider clausal and sequential 

analyses. In other words, looking at how different participants refer to the 

imagined entity illuminates that there is a connection between the way the 

entity is conceptualized and the way each speaker positions herself toward it.  

2.1 Recontextualizing the written report in an oral presentation 

As mentioned before, when the work groups start the shared vision-building 

process, the idea of setting up a service center materializes for the first time 

in the report written by the child welfare unit (see example 1).
3
  More 

specifically, it is mentioned toward the end of the document under the last 

subtitle, Support services provided by customer services (line 2).  

 

Example 1: Written report by child welfare unit  

 

01  Asiakaspalvelun tarjoamat tukipalvelut: 

Support services provided by customer services: 

 

>> ■ K:[n kaupungis]ssa olisi asiakaspalvelupiste,  

  In [the city of] K there would be a customer service point 

 

03  jossa työskentelevät henkilöt hallitsevat kaupungin palvelut  

whose employees master the city services  

 

04 niin hyvin, että he pystyvät 

so well that they are able to 

                               
3 To illustrate the data example in the text, we have added line numbers as well in the written 
and spoken data examples. In example one, the line breaks appear in different places 
compared to the original document. However, the way the document is organized under bullet 
points follows the original report.  
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05  antamaan tarvittavat yhteystiedot ja -- yhteydenottotavan --  

provide the necessary contact information and -- contact 

channel --  

 

06  ottamaan vastaan palvelupyynnöt ja vastaamaan niihin - -,  

accept service requests and answer them -- 

 

07 jos asiaa ei pysty selvittämään asiakkaan käynnin aikana 

if the matter cannot be solved during the customer’s visit 

 

08   arvioimaan asiakkaan tarvitseman palvelun - - kiireellisyyden 

evaluate the urgency of the service needed by the customer 

 

09   antamaan laadukasta asiakaspalvelua 

provide high-quality customer service 

 

 

10 ■ Asiakaspalvelupisteessä toimivat työntekijät  

  The employees at the customer service point 

 

11  ottavat vastaan myös  

  accept also 

 

12 puhelimitse ja sähköisesti tulleita palvelupyyntöjä. 

telephone- and computer-mediated service requests. 

 

13 (The text goes on to provide a scenario on 

  how the service point would function) 

 

As example 1 demonstrates, the report mentions the service center for the 

first time in an existential construction that uses the conditional mood 

(literally: In [the city of] K, there would be a customer service point, line 2). 

Here, the conditional mood invites the reader to step into a world of 

imagination. In other words, it is used to index an imaginary perspective, 

constructing the future existence of the center as a potential plan which 

exists specifically in the world of thought, vision, and planning (see VISK § 

1592–1593). As the NP referring to the center (customer service point) is 

rhematized by placing it in a clause-final position, it is treated by the writer 

as new or newsworthy information. From a sequential perspective, it is 

further worth noticing that the existential construction is placed under the 

subtitle, Support services provided by customer services. The subtitle 

literally echoes a question posed to the work groups on the assignment slide 

(What kinds of support services does the new customer service model 

require?) to which the document is a response. As a whole, the existential 

construction can thus be taken as a proposal (for proposals, see e.g. 

Houtkoop-Steenstra 1987). More specifically, it proposes that the ongoing 

organizational change would be realized by establishing a service point 

described in more detail later on in the same report.  

Analyzing the proposal in more detail, it can be noticed that the report of 

the child welfare unit specifically refers to the suggested center as a 
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customer service point (line 2). The singular form indicates that the child 

welfare unit wishes for future city services to be centralized into one center 

(instead of building up a network of several centers around the city). The 

service point is further conceptualized as a drop-in center where the citizens 

could come in person to address their questions face-to-face (see lines 6–7). 

After the proposal is made, the existential construction is elaborated upon 

by a series of minor clauses that concentrate on describing the desired level 

of know-how and capabilities of the center’s employees (-- whose employees 

master the city services so well that they are able to --, lines 3–9). The 

paragraph continues, presenting more details on what their duties would 

include. In this way, the report of the child welfare unit can be taken to 

suggest that supporting the unit to organize their services not only requires 

that a service center be established, but also that its personnel is properly 

educated and capable of taking care of a variety of relatively demanding 

work tasks.  

In the meeting, the idea of a service point is raised again by the child 

welfare group. The project manager allocates the turn to Vera as a group 

representative, asking her to present their results to other meeting 

participants as “an example”. When Vera starts her presentation (see 

example 2), she frames it as going through what her unit would hope for 

(lines 3–4). The idea of setting up a service center comes up immediately 

thereafter (lines 4–6).  

 

Example 2: Vera 
 

01 Vera:   joo eli hei vaan mä oon (.) Vera Smith ja (.) 

 yes so hello I am (.) Vera Smith and (.) 

 

02 lasten ja perheiden ↑palveluyksiköstä --- 

 from the ↑service unit of children and families --- 

 

03 mitä ajattelen että tuolta meiän palveluyksikös 

 what I think that we would hope in our  

 

04 mitä me toivottais että mä ajattelin tässä että  

 service unit that I was thinking here that 

 

05 on olemassa konkre(h)ettinen tällänen 

 there is this kind of concr(h)ete  

 

06 <paikka> mistä sitä tietoo saa --- 

 <place> where one can get the information --- 

 

07 ni aattelen että näitä sosiaalityön palveluita  

so I think that these services of social work 

 

08 niin ni se on tärkeetä että siellä 

it is important that in that  

 

09 asiakaspalvelupisteessä (.) ni on henkilöt 
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customer service center (.) there are people   

 

10 jotka ↑tietää mitä tarkottaa <lastensuojelun  

who ↑know what <child protection 

 

11 palvelut>  

services> mean     

When the child welfare unit responds to the request of the project manager 

by recontextualizing their report in the meeting discussion, the suggestion-

like characteristics observable in the report are downplayed. As 

demonstrated on line 4, the idea of setting up a customer service center is 

raised again by an existential construction (there is this kind of concr(h)ete 

<place>). However, the conditional mood of the original suggestion (would 

be) is now replaced by an indicative (is). For this reason, the group 

representative does not seem to propose as clearly that a service center 

should be set up.
4
 While her turn can still be interpreted as constructing an 

imaginary scenario, it rather orients to the future existence of the center as 

unquestionable. Interestingly, in what follows, the speaker then uses the 

constructed scenario as a basis for discussing the requirements involved in 

operating the center whose existence is first taken for granted. This is 

accomplished by framing the know-how and ability of the center’s personnel 

to provide organization-relevant information as what is important (line 8–

11). While the suggestion-like nature present in the report is backgrounded, 

the preconditions for running the center are thus relatively strongly 

highlighted. In other words, the center's future existence is used as a premise 

for delineating the demands that this particular way of reorganizing the city 

services will pose to customer service personnel.      

In her turn, Vera continues conceptualizing the service center as a 

centralized drop-in site. By naming the key referent as a concrete place, she 

even foregrounds its imagined nature as a customer service site which is 

physically available somewhere; in this way, she places the focus on the 

center’s tangible traits. This is also indicated by the use of the indefinity 

marker tällanen ‘this kind of’ (line 5), which is conventionally employed to 

bring the features of the referent into the spotlight (VISK § 1411). Similarly, 

it is indicated by an emphasis and slow pace on the word paikka ‘place’ (line 

6). Vera also specifies the nature of the center further by categorizing it as a 

certain kind of place, namely a place where one can get information. 

2.2 Recontextualizing the oral presentation in the meeting 

Once Vera’s presentation is completed, the project manager (Ellen) invites 

the recipients to ask questions. This leads to an extended discussion 

concerning the service center.
5
 In the following analysis, we focus on the 

                               
4 On constructing proposals in interaction, see e.g. Houtkoop-Streenstra (1987),  Tykkyläinen 
& Laakso (2010) and Stevanovic (2013).  
5 The turn is not given to other meeting participants straight away after Vera’s presentation. 

This is because the deputy mayor is visiting the meeting and his talk forces the project 
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contribution of four city employees from different departmental units – 

Karen, Susan, Anna, and Emma – whose turns are all directly sequentially 

related to each other. While Vera has presented her ideas explicitly from the 

viewpoint of the child welfare unit, the subsequent speakers approach the 

topic from various competing perspectives. However, importantly, they all 

again treat Vera’s preceding turn as a proposal. In particular, their way of 

responding shows that despite its formulation, Vera’s presentation is taken to 

project joint decision-making between the participants and the suggested 

future course of action is treated as being contingent on the approval of the 

recipients (cf. Stevanovic 2012).  

In the following example (example 3), the first one to take a turn after 

Vera is Karen, who frames her turn as doing something other than what was 

originally projected by the request of the project manager. Thus, instead of 

producing a question, she goes on to elaborate on something that Vera had 

brought up previously. The idea of setting up a service center is addressed in 

Karen's turn, beginning on line 5.   

 

Example 3: Karen 
 

01 Ellen: hyvä. ↑nyt jos Veera sinulta olis 

right. ↑now if there were 

 

02 olis kysyttävää ni vois tässä heti ottaa (1.3) jos  

questions to you Vera we could take them straight away (1.3) if 

 

03 tulis vielä mieleen (0.8) Veeran esityksestä. 

 there is still something in mind (0.8) about Vera’s presentation. 

 

04 (8.7)  

 

05  Karen: mulla ei oo oikeastaan kysyttävää mut se oli tosissaan toi (0.5) 

            I don’t really have a question but really the thing (0.5) 

 

06 mitä otit siinä esille et jos se on tämmönen yks tai (joku) 

that you brought up that if it is this kind of one single or (some) 

 

07 fyysinen paikka missä tää asiakaspalvelu  (0.6) tulis olemaan 

physical place where the customer service (0.6) would be 

 

08 niin sen pisteen se moninaisuus (0.6) ja sitten 

then the varied nature of that center (0.6) and then 

 

09 se että mitä se vaatii niiltä (0.4) niiltä ihmisiltä jotka siellä  

what it requires from those (0.4) those people who work 

 

10                   työskentelee --- niin (0.4) se on aikamoinen haaste.  

 there --- (0.4) then it is quite a challenge. 

   

                                                                                                                             
manager to reorganize the order of the meeting activities. The word hyvä (‘right’) at the 

beginning of Ellen’s turn in example 3 thus marks the transition to the new activity.   
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In Karen’s turn, the NP referring to the service center (this kind of -- 

physical place --, lines 6–7) is embedded in a conditional if-then 

construction. In other words, Karen first takes up the idea of a center (if it is 

this kind of one single or (some) physical place where the customer service 

(0.6) would be, lines 6–7) and then combines it with an imaginary situation, 

in which the features of and requirements for running the center are 

presented in a negative light (then the varied nature of that center (0.6) and 

what it requires from those (0.4) those people who work there --- (0.4) it is 

quite a challenge, lines 8–10). While Vera has treated the future existence of 

the service center as unquestionable, Karen orients to it again as uncertain. 

At the end of the turn, operating the center is evaluated as quite a challenge. 

By demonstrating that in real life the center might be too difficult to operate, 

the speaker adopts the perspective of the center’s future personnel. By doing 

so, she also establishes a negative stance toward the original proposal, 

treating the possibility of its establishment implied in Vera’s prior turn as 

‘arguable’ (Maynard 1985).   
Interestingly, Karen’s negative stance toward the imagined service center 

is also reflected in the way she refers to it as an entity. Addressing the center 

as a physical place (lines 6–7), her formulation is not all different from 

Vera’s way of referring to the same entity as a concrete place in her 

presentation. However, Karen now expands the categorization by adding the 

lexeme yks ‘one single’ in her description, thus foregrounding the imagined 

center’s centralized nature. As a whole, this can be taken to elucidate the 

problems that a drop-in center with various kinds of services under one 

premise might cause. Secondly, while Karen initially uses the indefinity 

marker tämmönen with the same meaning (‘this kind of’) as the marker 

tällanen used by Vera, she then produces self-repair and combines the 

referent with the marker joku ‘some’. While tämmönen ‘this kind of’ brings 

into focus the features of the referent, joku ‘some’ implies that the referent is 

not known to the speaker and can also be used to display indifference toward 

the discussed matter (VISK § 1410–1411). In this way, Karen not only treats 

the idea of setting up the imagined kind of service center as not yet decided 

but also as potentially problematic or even unimportant. 

The next to comment on the matter under discussion is Susan (example 

4), who refers to the possibility of setting up a service center beginning on 

line 1.  
 

Example 4: Susan 
 

01 Susan:  täs ehkä rupee silleen miettiin --- että et ollaanko ikään kun  

 one starts to kind of think maybe --- that are we in a way  

 

02 synnyttämässä jotakin (2.1) fyysistä pistettä tai kohtaa 

 creating some (2.1) physical point or site 

 

03 tai niinku tavallaan yhtä paikkaa --- vai vai --- et voisko se 

 or like in a way one place --- or or --- that could the  
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04 (0.8) kehittämissuunta ollaki se että  

 (0.8) direction for future development after all be that --- 

 

05 ((turn continues: Susan suggests that the current services are   

organized in a more integrated manner since they already  

function fairly well))  

 

  

While Karen’s turn already altered the focus of the discussion toward 

whether or not setting up a centralized service center is a good idea, Susan’s 

turn questions its future existence in an explicit manner. Susan begins her 

turn by framing it as a conclusion that results from the previous discussion 

(one starts to kind of think --, line 1). After that she problematizes the 

premises initially implied in Vera's turn and discussed further in that of 

Karen, namely, that setting up a concrete drop-in center is a goal toward 

which the organizational change in progress undeniably aims (-- that are we 

in a way creating some (2.1) physical point or site or like in a way one 

place, lines 1–3). Most importantly, Susan recontextualizes Vera’s original 

presentation as a proposal not only by questioning the direction that the 

project is about to take but also by offering an alternative for it. This is 

accomplished by a disjunctive question (or or --- that could the (0.8) 

direction for future development after all be that --, lines 3–4). Susan’s 

question can thus be taken as a new proposal, which is implied to be better 

than the previous one. In Susan’s turn the adopted viewpoint is less explicit 

than Karen’s. However, by bringing in another alternative the speaker makes 

visible the ongoing work process of the project group, and can thus be seen 

as approaching the topic from the organizational level.
6
  

Looking at the way in which Susan refers to the center on the NP level, 

her question can be seen as echoing the meanings conveyed in Karen’s 

previous turn. Most importantly, Susan refers to the customer service center 

in three different ways: some (2.1) physical point or site or like in a way one 

place (lines 2–3). These are brought into the conversation as a continuum of 

reformulations of the speaker’s own words, initiated by the particle tai ‘or’. 

In this way, they are not presented as each other’s replacements, but as 

alternatives that focus on different aspects of the referent (cf. Laakso & 

Sorjonen 2010). This recontextualizes the discussed drop-in center as a 

referent that is either not yet defined or potentially difficult to define. In this 

way, the speaker is also able to group the previous conceptualizations of the 

center together.  

After Susan, the turn is taken by Anna (example 5). In her turn, the 

service center is mentioned on lines 5–6.  
 

Example 5: Anna 
 

01 Anna:     niin (0.4) tuota (0.7) mehän ollaan tekemässä tätä 

yes (0.4) well (0.7) we are doing this 

                               
6 It should perhaps be known that unlike all the other speakers, Susan works in the innovation 

unit of the city organization.   
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02 asiakaspalvelumallia kuntalaisille ja heidän lukuisille 

customer service model for the citizens and for their various 

 

03  erilaisille (0.4) palvelutarpeilleen. (0.5) (kyllä) mää 

different (0.4) service needs. (0.5) I would  

 

04  jotenki näkisin (0.7) ↑kuntalaisen näkökulmasta niin että 

somehow see that (0.7) from the ↑citizen’s viewpoint 

 

05  (0.5) <pitäisi> olla yks paikka yks fyysinen paikka mistä 

(0.5) there <ought to> be one single place, one physical place where 

 

06  ohjaan- ohjaannutaan (1.2) eteenpäin myöski ↑fyysisesti  

one is di- directed (1.2) forward also ↑physically 

 

Similar to the previous speakers, Anna also orients to the center’s future 

existence as uncertain and undecided thus far. However, while Susan 

proposes that the center could be replaced by a better alternative, Anna treats 

it as a necessary future solution. This is indicated by embedding the NP 

referring to the service center again in an existential construction in the 

conditional mood (there <ought to> be one single place, one physical place 

--; line 5). The wording differs from the original suggestion produced in the 

report in that the predicate verb olla ‘to be’ is now modified by a modal verb 

expressing deontic necessity (pitäisi ‘ought to’). In this way, Anna’s turn can 

be seen as addressed to Susan, whose way of formulating the proposal as a 

disjunctive question has made choosing one of the offered alternatives an 

expected response. From the two alternatives available, however, Anna 

chooses the one marked in the original question as dispreferred. To provide 

an argument for this choice, her answer is warranted by referring to the 

perspective of a “citizen” (lines 2, 4). To put it differently, Anna takes the 

position of the service users and argues for the necessity of the center by 

constructing it as an entity that the customers need.    

Anna refers to the customer service center as one single place, one 

physical place (lines 5–6). This formulation treats both the concreteness as 

well as the centralized nature as equal and valid traits of the discussed 

center. Moreover, as Anna also particularly categorizes the center as a place 

from where customers may be directed (1.2) forward also ↑physically (lines 

5–6), her turn can be seen as orienting to the problems previously raised by 

Karen. More specifically, Anna expresses a scenario where the customers of 

the service center may also be referred to some other service site. By doing 

so, she is able to resolve the problems outlined by Karen which are 

connected to the center’s varied nature.    

Finally, we analyze a contribution made by Emma (example 6), who 

mentions the center on lines 2–3. 

 

Example 6: Emma 
 

01 Emma:  aattelin että kriisissä oleva ihminen nii (0.5) oisko (0.3)  

I was thinking that a person who is in crisis (0.5) would (0.3) 
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02 susta menemään jolleki asiakaspalveluluukulle  

you be able to go to some customer service hatch  

 

03 jossa on niinku hirvee määrä muutakin palvelua et tälläsen  

where there are also lots of other services with this kind of an 

 

04 asian kans joka koskettaa lastensuojelua.   

issue that has something to do with child protection --- 

Emma refers to the service center in a hypothetical question (would [0.3] 

you be able to go to some customer service hatch with this kind of an issue 

that has something to do with child protection). While continuing the 

discussion from the citizen’s point of view, Emma now affiliates with the 

perspective of a customer whose questions might be too delicate to deal with 

in an open space (a person who is in crisis, line 1). Moreover, she explicitly 

invites the meeting participants to identify with the experience of this 

particular group of customers by addressing her audience with a second 

person pronoun susta ‘you’ (in the singular form). While displaying the 

centralized drop-in center as a matter that has not yet been decided, Emma’s 

turn also functions as a counter-argument to the one provided previously by 

Anna. In other words, Emma argues that the project should not proceed 

toward making such plans.   

Similar to the previous contributions, the way in which Emma refers to 

the center itself is also connected to its position in the sequential flow of the 

meeting. By referring to the service center as some customer service hatch 

where there are also lots of other services (lines 2–3), Emma, too, seems to 

recontextualize the service center as a concrete drop-in center with 

centralized services. However, the lexeme luukku ‘hatch’ focuses on the 

physicality of the imagined center even more explicitly than any prior 

formulation. Importantly, the connotations of the Finnish noun luukku are 

slightly pejorative. Thus, Emma’s formulation also recontextualizes the 

center as a place where customer service activities may not only be difficult 

for the personnel, but also unpleasant for the customers. In this way, Emma 

can be seen as implying that centralizing the city services might even drive 

away those customers who need the help most. This conceptualization is 

further emphasized with the use of the indefinity marker joku ‘some’ 

discussed earlier.  

3 Results and discussion  

In this paper, we have analyzed a communicative chain through which  

members of a city organization take part in advancing a large organizational 

change. The article aimed at demonstrating how the discussion concerning 

the development of a service center emerges and takes direction during joint 

vision building, the purpose of which is to decide how city services should 

be reorganized in the future. In particular, our aim was to investigate how 

elements of prior discourses are recycled and manipulated into new contexts 
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when an idea presented by one particular work group in a written report is 

orally presented to the rest of the project members in a face-to-face meeting 

and then subjected to joint discussion. In this section, we first summarize the 

empirical findings and then discuss them further from the standpoint of the 

organization and organizational change. 

In the analysis section, we looked at how the original idea presented by 

the child welfare unit in a written report was taken and recontextualized in a 

face-to-face meeting. Our analysis showed that the written report from 

which the discussion started treated the idea of setting up the service center 

as a proposal. However, when a representative of the group presented the 

results of their work to other project members in the meeting, the idea 

originally treated as a proposal was recontextualized as an unquestionable 

premise for delineating the kinds of demands that this particular change will 

pose to customer service personnel. In the responses produced, however, the 

presentation was once again treated as a proposal. This was reflected in the 

counter-arguments and alternative proposals made. Thus, what was started in 

the meeting as a discussion about the hopes for a center turned into a debate 

on whether the center should be established at all. In this debate, the meeting 

participants took up different perspectives, thus bringing into the discussion 

a group of competing agendas.  

The analysis section also demonstrated how the ways in which the 

participants referred to the key entity – the customer service center – on the 

NP level were both motivated by and contributed in accomplishing the social 

action carried out. While the original written report simply named the center 

as a customer service point, its imagined nature as a physical drop-in center 

was implied in the description of its functions. In the meeting discussion, the 

participants then took up the physicality aspect at all stages of the chain 

consecutive to the original proposal in the written report. While doing so, 

however, they also added new features to the description of the center. This, 

in turn, generated divergent recontextualizations of its nature. Many times, 

the stances taken as to whether or not the center should in fact become one 

physical entity were reflected in the way the head noun of the NP was 

modified. For example, the turns with either a critical or negative stance 

were demonstrated to modify the head noun by the expression joku ‘some’.  

From the point of view of managing organizational change, the empirical 

findings of the article raise many further questions. In particular, it is 

interesting to reflect on the role of project management in organizing the 

discussion that we have described in a certain way as part of their 

managerial work. From a managerial perspective, one could ask why the 

child welfare group was chosen to present their results to the rest of the 

project members. Here, it is interesting to note that when the project 

manager allocates the turn to Vera as a representative of the child welfare 

unit, she describes their report as including “reflections” worth a closer look. 

By asking the child welfare unit to present their ideas to the rest of the 

meeting participants, project management may thus be able to direct the 

discussions toward matters possibly evaluated as more relevant than the ones 

taken up in the other reports.  
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Managerial influence might also explain why the original suggestion-like 

nature of the child welfare unit’s report is backgrounded in Vera’s oral 

presentation. Of particular interest here is Vera’s presentation of the contents 

of the report, when she actually produces the word konkreettinen ‘concrete’ 

with laughter. This implies that there may be something delicate in the 

conceptualization made (cf. e.g. Kangasharju & Nikko 2009). The inter-

pretation is reinforced by the observation that while expressing the hopes of 

the child welfare group, Vera also directs her gaze toward the project 

manager.
7
 The gaze establishes an interactional alliance or team between 

these two participants (cf. e.g. Djordjilovic 2012), which itself may be 

grounded in a prior communication between them, making Vera aware of the 

exemplary nature of her paper. Alternatively, Vera could be seeking 

approval from the project manager in order to proceed with her turn. In any 

case, she seems to be aware that the proposal may be problematic in the 

situation at hand. 

From a managerial standpoint, it is also interesting to reflect on the fact 

that the rest of the participants end up treating Vera’s presentation as a 

proposal regardless of how it is formulated. Looking at their responses, they 

can be taken to reinforce the interpretation of Vera’s gaze and laughter as 

indications of the matter at hand being a problematic one. In fact, while 

various syntactic formulations demonstrate the focus of Vera’s turn to be 

elsewhere (see example 2 and the subsequent analysis), the debate into 

which the discussion turns centers around the very detail – the center’s 

concrete, centralized nature – that Vera marks in her turn as potentially 

problematic by non-verbal means. From a managerial perspective, this 

observation may also be relevant for our interpretations on management’s 

intentions in choosing Vera’s group as a presenter in the first place. More 

specifically, when Vera brings up the center’s most tangible traits, the 

practical consequences of the ongoing organizational change become more 

detectable. In this way, Vera’s presentation enables the project members to 

envisage what it would mean, in terms of arranging their daily duties, to set 

up a service center as described in the presentation. For management, 

starting the discussion with Vera’s presentation thus not only functions as a 

way of presenting ideas endorsed by themselves as coming “from below”, 

but also acts as a tool for making the various perspectives and conflicting 

agendas of different employee groups visible. In this way, it also enables 

management to address these agendas in their own managerial work later on.  

As a whole, our paper demonstrates how organizations are sketched, 

negotiated, and settled through networks of interrelated written texts and 

face-to-face encounters. As such, it also calls for more empirical work on the 

relations of written texts and spoken interactions in professional contexts. In 

accordance, more work is needed to build methodological bridges between 

the research traditions within which written and spoken materials have been 

investigated. Obviously, any intertextual analysis requires concentrating on 

the comparable. As our paper demonstrates, both spoken and written data 

allow the researcher to embed an analysis of lexico-grammatical choices in 

                               
7 Not included in the transcript.  
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an investigation of their sequential and activity contexts. In order to connect 

the micro-level linguistic choices to larger organizational practices on the 

macro-level, the analytical focus next needs to be directed toward the 

managerial work after the meeting we have concentrated on. For example, 

an analysis could be presented of the ways in which the meeting interaction 

in the focus of this article is later recontextualized in the project’s official 

documents.  
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Appendix 

Transcription symbols 

.  Falling intonation 

?  Rising intonation 

↑  Rise in pitch 

word  Emphasis 

>word<  Faster pace than surrounding talk 

<word>  Slower pace than surrounding talk 

WORD  Loud talk 

word  Quiet talk 

wo-  Word cut off 

@word@  Change in sound quality 

$word$  Smile voice 

hhh  Outbreath 

hh(h)h Outbreath produced through laughter 

[  Beginning of overlapping talk 

=  No pause between two adjacent utterances 

(0.5)  Pause in seconds 

(.)  Micro pause (less than 0.2 seconds) 

(?) Speaker in doubt 

(word)  Item in doubt 

(-)  Talk not heard by transcriber 
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Membership Categorization Analysis – för 
analyser av kategoriseringar i tal och skrift 

Karin Hagren Idevall & Theres Bellander  

 

 
Membership Categorization Analysis, MCA, har under de senaste åren blivit 

en allt vanligare metod för att analysera hur kategoriseringar synliggör och 

reproducerar kulturellt bundna normer och kunskaper. Metoden har sin 

grund i Conversation Analysis, CA, och är således anpassad för samtals-

studier. MCA utarbetades av Sacks (1992) och har senare vidareutvecklats 

av andra CA-analytiker (bl.a. Hester & Eglin 1997, Housley & Fitzgerald 

2002 och Stokoe 2012). Metoden erbjuder en materialnära, detaljerad analys, 

som visar hur människor i interaktion med varandra använder sociala 

kategorier, såsom mamma, sjukpensionär eller invandrare, för att beskriva 

människor utifrån en gemensam kulturell kunskap. Denna kunskap handlar 

dels om vilka normer, egenskaper och krav som förknippas med kate-

gorierna, dels om hur olika kategorier förstås i relation till varandra.  

I en MCA-analys studeras hur kategoriseringar skapas sekventiellt, dvs. 

hur interaktionsdeltagare orienterar sig mot kategoriseringar lokalt i 

samtalet, tur för tur. Deltagarnas interaktionella samarbete ger en struktur 

som formar kategoriseringsprocessen vilket medför att en analys av 

kategoriseringar och en analys av sekventialitet görs parallellt (Watson 

1997:54). Dessa blir beroende av varandra och svåra att åtskilja (Hester & 

Eglin 1997:2).  

Att MCA hittills främst har tillämpats på samtal beror troligtvis på att 

metoden har sitt ursprung i CA. När Stokoe (2012) hävdar att MCA även 

fungerar för att studera kategorisering i skriven text exemplifierar hon med 

utdrag ur chatt, där inläggen organiseras på ett samtalsliknande sätt (s. 287). 

Detta skulle kunna tolkas som att MCA bara kan användas om materialet har 

en lokal sekventiell struktur och yttranden från olika deltagare presenteras 

tur för tur. Vi menar dock att det är möjligt att utgå från MCA i studier av 

kategoriseringar även i text där strukturen inte alls är samtalsliknande. Också 

i mer monologiskt uppbyggd skrift kan människor orientera sig mot andra 

och mot en kunskap som är kulturellt delad. Med utgångspunkt i antagandet 

att vårt språkande är dialogiskt oavsett medium argumenterar vi för att det 

avgörande inte är att samtalet eller texten har en tydlig lokal sekventiell 

struktur som kan analyseras med CA-verktyg. Vi utgår från dialogicitet som 

ett centralt begrepp för att beskriva hur språkliga instanser relaterar till 

varandra, bär spår av varandra och bidrar till att utforma varandra. Denna 

övergripande teoretiska ingång grundar sig på Bachtins (1981) syn på 
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språket som dialogiskt, vilken sedan har vidareutvecklats av bland annat 

Linell (2009).  

Utifrån detta perspektiv blir det relevant att tala om olika realiseringar av 

dialogicitet, där texters dialogiska, eller sekventiella, struktur kan skilja sig 

åt. Med sekventiell struktur menar vi hur yttranden organiseras, kronologiskt 

och visuellt genom ett specifikt medium. 

Samtalet, som traditionellt har varit studieobjektet i MCA-analyser, 

kännetecknas av en viss typ av sekventiell struktur. Vi har en diskurs-

analytisk utgångspunkt som medför att studieobjektet snarare är 

föreställningar och världsbilder, dvs. diskurser, än mediet där dessa 

realiseras. Vi använder MCA för att studera kulturella normer även i vad 

som brukar betraktas som monologiskt uppbyggda texter. Vårt syfte med 

den här artikeln är därför att visa hur MCA kan användas för att analysera 

kategoriseringar i olika typer av texter oavsett hur den sekventiella struk-

turen tar sig uttryck.  

Artikeln utgörs av en metoddiskussion, där vi föreslår en modell för 

MCA-analys med analysverktyg som passar både talad och skriven text, och 

en metodutprövning. Metodutprövningen innebär att vi gör MCA-analyser 

på tre olika material som har olika typer av sekventiell struktur. För att 

analyserna av kategoriseringar ska vara jämförbara ställer vi en och samma 

fråga till alla exemplen: Hur konstrueras normativ kvinnlighet och manlighet 

genom kategoriseringar? Frågeställningen är diskursanalytisk, det vill säga 

den syftar till att undersöka sambandet mellan hur språk och samhälleliga 

strukturer, i vårt fall normer, skapas och återskapas i samspel med varandra. 

Genom att använda MCA, som är en deskriptiv metod, studerar vi struk-

turerna från ett deltagarperspektiv. Fokus ligger på att se hur diskurser blir 

till i språkliga processer. Därmed angrips de underifrån, samtidigt som de 

också kan anknyta till en sociokulturell kontext på makronivå. 

Material 

Materialet utgörs av ett inspelat fokusgruppssamtal, tre skrivna inlägg från 

en kommentarsfältsdiskussion till en debattartikel på internet samt fyra citat 

ur elevtexter skrivna som lösningar på samma uppgift i det nationella provet 

i svenska i årskurs 9.  

Vårt urval har gjorts utifrån de uppenbara skillnaderna i sekventiell 

struktur som finns mellan de tre olika materialen. Skillnaderna gäller när 

bidrag kan göras och hur de organiseras. Figur 1 nedan illustrerar den sek-

ventiella strukturen i artikelns tre olika exempel. I samtalet kommer 

yttrandena kronologiskt och direkt efter varandra. I det internetbaserade 

kommentarsfältet är yttrandena svar på varandra eller ursprungsartikeln, men 

de kan komma efter lång tid. Flera parallella samtal kan pågå. Elevtexterna 

slutligen har ingen direkt koppling till varandra, men är allihop svar på en 

och samma instruktion. 
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Figur 1. Sekventiell struktur i samtalet, kommentarsfältet och 

elevtextdatabasen 

 
I det första exemplet som vi ska analysera, samtalet, sker turtagningen 

utifrån tydligt reglerande principer (se t.ex. Sacks 1992:32ff). Turerna är 

ganska korta och lämnar utrymme för deltagarna att avbryta och/eller backa 

upp varandra. Deltagarna orienterar sig sekventiellt mot varandra och 

konstruerar tillsammans samtalet tur för tur. Vårt samtalsexempel liknar den 

typ av material som vanligtvis används i en MCA-analys.  

De analyserade kommentarerna i vårt andra exempel kommer från ett 

kommentarsfält till en nyhetsartikel på internet. Där kan läsaren posta inlägg 

dels till artikeln, dels till tidigare inlägg som andra läsare har gjort. På 

skärmen syns inläggen i kronologisk ordning, sorterade utifrån när de är 

postade. Ibland inleds de med namnet på den skribent vars inlägg de 

besvarar. Det går därmed ofta att urskilja flera olika interaktionskedjor i 

kommentarsfälten. Genom att följa kommentarerna inlägg för inlägg är det 

möjligt att se hur skribenterna orienterar sig mot varandra, även om deras 

respons inte sker omedelbart. Interaktionen är asynkron vilket innebär att 

repliker kan komma både efter några sekunder och efter flera dagar. Det 

finns både skillnader och likheter mellan kommentarer i kommentarsfält och 

turer i samtal. I kommentarsfält finns det till skillnad från i samtal ingen risk 

för att bli avbruten. I kommentarsfältet liksom i samtalet kan dock själv-

reparationer förekomma; en skribent kan antingen redigera sitt inlägg eller 

posta ytterligare en kommentar direkt efter den första för att förtydliga 

något. Vårt exempel består av tre inlägg, där det andra är ett svar på det 

första och det tredje är just ett förtydligande.  

Elevtextmaterialet i vårt tredje exempel består av fyra utdrag från fyra 

olika elevtexter. Dessa är samlade i korpusen Skrivbanken som totalt består 

av 948 elevtexter skrivna inom ramen för det nationella provet i Svenska och 

Svenska som andraspråk i årskurs 9. Skrivbanken tillhör Linnéuniversitetet 

(www.skrivbanken.se 2014-05-31). Texterna i korpusen fördelas över fyra 

uppsatsämnen; Att byta skola, Lära för livet, Min syn på skolan – ett brev till 

skolministern och Mina skolår. Två aspekter av dialogicitet är synliga i 

elevtextmaterialet. För det första utgör alla texter respons på en och samma 

instruktion, den till ämnet Mina skolår. För det andra visar närläsningar av 

ett hundratal texter i databasen att elevernas erfarenheter av grundskolan 

påminner om varandra i många avseenden och att eleverna väljer att lyfta 

http://www.skrivbanken.se/
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fram liknande händelser som inträffat under de nio åren. Således knyter varje 

elevtext, genom sitt innehåll, an till övriga elevtexter och till de ämnen som 

behandlas där. Det är alltså inte i första hand textens sekventiella placering i 

relation till andra elevtexter som är relevant vid analysen av kategori-

seringar, utan de relationer som skapas i texternas innehåll.  

Samtliga exempel som ingår i vårt materialurval har en koppling till kön, 

dels genom sitt innehåll, dels genom de kontexter som de förekommer i. 

Detta är den gemensamma nämnaren, som möjliggör att samma fråge-

ställning, ”Hur konstrueras normativ kvinnlighet och manlighet genom 

kategoriseringar?”, används i analysen för att undersöka hur MCA kan visa 

på hur normer och kulturell kunskap reproduceras genom kategoriseringar.  

Membership Categorization Analysis, MCA 

Nedan presenteras MCA som en metod förenlig med en diskursanalystisk 

utgångspunkt för att studera ”culture-in-action” (Hester & Eglin 1997), eller 

”norms-in-action” (Housley & Fitzgerald 2002:65). Inledningsvis presen-

teras ett par centrala begrepp och därefter en analysmodell där dessa begrepp 

sätts i relation till varandra. I ett andra avsnitt redogör vi sedan för våra 

invändningar mot metoden och ger förslag på en utvecklad analysmodell. 

Centrala begrepp och analysmetod 

Att kategorisera inbegriper att lyfta fram vad som är gemensamt för det 

kategoriserade, det vill säga vad det egentligen innebär att vara till exempel 

en mamma, en sjukpensionär eller en invandrare, vid en viss tidpunkt i en 

viss kultur. På en högre nivå kan kategorier kopplas samman utifrån de 

gemensamma premisser de bygger på. Kategorierna mamma, pappa och 

barn kopplas samman utifrån en kulturell kunskap om vad som konstituerar 

en kärnfamilj. Kategorier som svenskar, invandrare och asylsökande skapas 

alla utifrån föreställningar om nationen Sverige. De sätt som samlingar 

bildas på när kategorier kopplas samman brukar kallas membership 

categorization devices (MCD). De kategorier som ingår i en samling kan ha 

olika typer av relationer till varandra. I samlingen familj, till exempel, utgör 

mamma och pappa ett standardiserat närhetspar, lillasyster och storebror 

har ett hierarkiskt förhållande till varandra och kategorierna tjejer och killar 

kan framställas som ett kontrasterande par (Stokoe 2012:281). Hela familjen 

kan betraktas som ett så kallat team, där varje kategori har sin bestämda roll 

och utesluter andra medlemmar (Sacks 1992:240,247).  

Enligt Sacks skapar språkbrukare sammanhang genom att kategorisera 

världen omkring sig. MCD är ett verktyg för att undersöka hur dessa 

sammanhang skapas genom att studera hur språkbrukarna relevantgör 

samband mellan kategorier. MCD består av två delar: samlingar av 

kategorier respektive regler för hur samlingarna upprättas (Sacks 1992:238). 

Ursprungligen betraktades samlingarna av analytikerna som mer eller 

mindre essentiella premisser för kategoriseringen av människor, med kön, 

etnicitet och ålder som exempel (Sacks 1992:40). Senare forskning har 
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kritiserat denna syn och lyfter fram ett deltagarperspektiv och kontextens 

betydelse; de samband som skapar en samling av kategorier betraktas 

numera som något som språkbrukarna gör lokalt och tillfälligt och i relation 

till den specifika kontexten (Hester & Eglin 1997, Housley & Fitzgerald 

2002:68). Oavsett samlingarnas storlek, varaktighet och utbredning kan 

analytikern urskilja hur språkbrukarna skapar samlingarna i enlighet med två 

regler: ekonomiregeln (the economy-rule) och konsistensregeln (the 

consistency-rule) (Sacks 1992:238f). Ekonomiregeln säger att det räcker 

med en enda kategori för att göra en giltig referens till en person, till 

exempel genom att presentera någon som ”doktoranden Alva”. Kon-

sistensregeln säger att om ytterligare en person sedan presenteras kommer 

den kategoriseringen att anknyta till den tidigare och därmed bilda en 

samling. Om nästa person presenteras som ”forskaren Lina” har enligt denna 

regel båda dessa personer i och med sina kategoriseringar samlats under den 

gemensamma premissen ”titel inom akademin”. Om den andra personen 

däremot hade presenterats som ”förskoleläraren Helena” hade samlingen 

snarare varit ”yrke”.  

En och samma kategori kan alltså ingå i ett flertal olika samlingar. Sacks 

beskriver det som att de är mångtydiga (Sacks 1992:239). Dessutom kan 

samlingar av kategorier ställas i relation till varandra; en person kan till 

exempel beskrivas som en kvinnlig kirurg, där två kategoriseringar från två 

olika samlingar (kön och yrke) samspelar (jfr det överlappande lärarinna där 

en och samma kategori kan hänföras till både samlingen kön och samlingen 

yrke). Ibland är samspelet mer utbyggt, exempelvis ”det är en kvinna men 

hon jobbar som kirurg”. Här kan vi se hur sambandet mellan könskategorin 

kvinna och yrkeskategorin kirurg framställs. Konjunktionen ”men” 

implicerar att det är något ovanligt med en kvinna som arbetar som kirurg, 

vilket konstituerar och återspeglar en kunskap om kön i den kontext där 

meningen framställs. Sacks beskriver denna typ av kombinationer som 

puzzles (Sacks 1979). 

För undersökningar som har intresse av att studera makt kan en analys av 

samspelet mellan olika samlingar användas intersektionellt för att studera 

multipelt förtryck. Exempelvis är det möjligt att studera hur individer får 

eller förlorar makt genom att de parallellt kategoriseras utifrån exempelvis 

kön, sexualitet och etnicitet, där kategoriseringsgrunderna förstärker 

varandra (se t.ex. De los Reyes 2005, Kahlin 2008, Lykke 2003). Att 

kategorier kan ha multipla tillhörigheter i olika samlingar är inte detsamma 

som att det skapas maktasymmetrier, och det är heller inte vad den mer 

samtalsinriktade MCA-analysen har intresserat sig för. Det är dock möjligt 

att studera hur en sådan överlappning kan positionera individer utifrån 

kulturella och strukturella föreställningar om kategorier som kön, etnicitet 

och sexualitet, och hur det kan resultera i förtryck, marginalisering och 

normalisering. För en sådan undersökning behöver dock MCA kompletteras 

med en teoriram som tillför ett förklarande syfte till det deskriptiva. Vår 

analys av könskategoriseringar stödjer sig på genusteorier för att koppla 

mikroanalysen till den sociokulturella makronivån.  

Ett sätt att närmre studera vilka normer och föreställningar som finns 

både om en samling och om de kategorier som ingår i samlingen är att 
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analysera påståenden eller beskrivningar av kategorierna (predicates). Dessa 

kan vara allt från aktiviteter (category-bound activities) som knyts till 

kategorier, påståenden om typiska egenskaper för kategorierna, 

förväntningar och krav på medlemmarna i kategorierna samt framställningen 

av kategoriernas rättigheter och skyldigheter (se t.ex. Stokoe 2012:281, 

Housley & Fitzgerald 2002:69, Jayyusi 1991:240).  

Ibland finns kategorier, samband och beskrivningar explicit uttryckta, 

men inte alltid. För att få syn på de komplexa samspelen mellan kategorier 

och samlingar kan vi därför studera de inferenser som görs när de kopplas 

till varandra i interaktionen. Sacks benämner detta tillvägagångsätt 

lyssnarens och betraktarens maximer (hearer’s maxim och viewer’s maxim). 

Det går ut på att om två eller flera kategorier används för att referera till två 

eller flera personer från ett och samma sammanhang, exempelvis dokto-

randen och forskaren, och kategorierna kan betraktas som tillhörande en och 

samma samling, titlar inom akademin, så bör vi förstå dem så (Sacks 

1992:239, 259f, Schegloff 2007:471). Denna maxim är giltig även om vi ser 

samlingarna som interaktionellt skapade snarare än redan befintliga. 

Samlingar skapas genom att kategorier nämns tillsammans utifrån ett 

underliggande antagande om att de hör ihop och delar vissa premisser. 

Genom att reproducera de antagna sambanden konstrueras kunskap om 

världen. Detta kallar Housley och Fitzgerald (2009) ”norms-in-action” och 

Hester & Eglin (1997) kallar det ”culture-in-action”.  

En undersökning som använder MCA som metod är alltså huvudsakligen 

inriktad på tre saker: 1) vilka kategoriseringar som görs, 2) hur dessa 

kategoriseringar beskrivs samt 3) hur de kopplas samman (både med 

varandra och i övergripande samlingar). Utöver detta kan man också intres-

sera sig för relationerna mellan olika samlingar. 
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Figur 2. Modell för analys av kategorisering enligt MCA 
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I figur 2 presenteras en översikt över de möjliga analysaspekter som MCA 

ger. Modellen bygger dels på Sacks introducerande föreläsningar om MCA 

(Sacks 1992), dels på Stokoes översikt där hon listar de centrala begrepp 

som vi redogjort för ovan (Stokoe 2012:281). Stokoe räknar upp begreppen 

linjärt och numrerar dem, vilket gör det svårt att se dels hur de olika 

begreppen hänger ihop, dels hur de verkar på olika nivåer och i olika 

analytiska skeden. Figur 2 är ett försök att illustrera kopplingarna mellan de 

olika begreppen och analysredskapen, något som vi saknar hos både Stokoe 

och Sacks.  

Membership Categorization Devices, MCD, utgör en övergripande enhet 

som de enskilda kategorierna, sambanden mellan dem och beskrivningarna 

av dem relateras till. I kolumnen längst till höger finns även samlingarnas 

samspel illustrerat. Detta steg i analysen handlar om att sätta analysen av 

kategorier och beskrivningarna av dessa i relation till samlingar som 

kategorin ingår i och/eller att se hur en relation skapas mellan två eller flera 

kategorier ur olika samlingar. 

Stokoe (2012:280) redogör för hur MCA-analysen går till stegvis. 

Processen som beskrivs utifrån fem principer kan sammanfattas enligt 

följande: Efter att analytikern har samlat in ett stort och varierat material av 

autentiska exempel från olika kontexter skapar hen samlingar av explicit 

uttryckta kategorier. Hen undersöker hur kategorierna grupperas utifrån 

gemensamma premisser och hur de beskrivs med exempelvis kategori-

bundna aktiviteter, egenskaper eller krav. Dessa två första analyssteg har 

med identifieringen av kategoriseringar att göra och går att tillämpa på både 

samtal och olika typer av skrivna texter.  

De återstående tre principerna i analysprocessen är mer anpassade efter 

analys av samtal eftersom det här handlar om att lokalisera kategoriernas 

sekventiella position. När undersökningsmaterialet är samtal kan CA-

verktyg användas för att se hur deltagare gemensamt i samtalet konstruerar 

kategorier. Lyssnarens och betraktarens maximer (Sacks 1992:239) tillämpas 

i de fall där kategorier, samband och beskrivningar inte uttrycks explicit. 

Sedan görs en analys av hur den sekvens där kategoriseringen görs förhåller 

sig till den kommunikativa situation där den ingår. Slutligen riktas fokus mot 

hur mottagare av det som sägs orienterar sig mot kategorin, mot samlingen 

eller mot den beskrivning som förekommer tillsammans med kategorin. 

Även här har CA varit den vedertagna metoden för att studera hur deltagarna 

orienterar sig mot varandra, exempelvis genom uppbackning. 

En reviderad analysmodell 

Att studera kategorisering är ett bra sätt att synliggöra hur normer och 

kunskaper skapas och återskapas i en kultur. Kategoriseringar förekommer i 

både tal och skrift varför det skulle vara önskvärt att kunna använda samma 

analysmetod för studier av olika typer av material. Av två skäl är MCA, så 

som den nu är utformad, svår att använda för texter av mer monologisk 

karaktär. För det första menar vi att den dialog i vilken kategorisering skapas 

inte måste vara sekventiellt uppbyggd på det sätt som samtal är för att det 

ska vara möjligt att analysera den. För det andra menar vi att MCAs 
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analysmodell behöver konkretiseras när det gäller analysverktygen, särskilt i 

undersökningar som inte kombinerar MCA med CA. Nedan behandlar vi 

båda dessa områden och föreslår tillägg till analysmodellen. 

Att analysera texter dialogiskt – sekventialitet och intertextualitet  

Även om Stokoe (2012) inte utesluter skriven text från analysen av sekven-

tialitet är det oklart hur detta analyssteg kan utföras när det rör sig om texter 

som inte har en samtalsliknande struktur, det vill säga där inlägg från olika 

deltagare görs någorlunda synkront och i nära samspel med varandra. I texter 

av mer monologisk karaktär går det visserligen att identifiera kategori-

seringar och den sekvens inom texten där de förekommer. Men det blir 

svårare att se hur texten relaterar till andra texter, särskilt om den inte ingår 

som en sekvens i en organiserad kedja av texter. Därmed går det inte heller 

alltid att se hur skribenter orienterar sig mot andra skribenter. För att kunna 

studera hur normer och kulturell kunskap skapas dialogiskt i relation mellan 

olika yttranden krävs ytterligare analysredskap. Inom textforskningen har 

denna typ av samband inom och mellan texter ofta studerats som 

intertextualitet.  

Intertextualitet är liksom sekventialitet ett begrepp som lyfter fram 

texten/samtalet som en gemensam skapelse där det mångröstade och 

heterogena synliggör hur varje yttrande (muntligt eller skriftligt) står i dialog 

med tidigare och efterkommande yttranden (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 

2003:203ff). Vad som kan sägas och sättet det sägs på, det sociala språket, är 

enligt Bachtin betingade av normer, synsätt och värderingar i en specifik 

social grupp (Bachtin 1981:291). 

Intertextualitet används ofta som ett textanalytiskt verktyg för att studera 

diskurser, där forskningsfrågorna brukar handla om normativitet och kultu-

rell praktik (se t.ex. Fairclough 1992a). Intertextualitet kan studeras både 

som tydligt markerade intertexter, exempelvis citat och anföringar som har 

en direkt relation till andra texter, och som mer implicita reproduktioner av 

diskurser, normer och genrer (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:225f). 

Båda dessa aspekter kommer att beaktas i analysen.  

 
Figur 3. Sekventiell struktur och möjliga intertextuella kopplingar mellan 

yttranden i samtalet, kommentarsfältet och elevtextdatabasen 
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I Figur 3 illustrerar vi återigen den sekventiella strukturen i artikelns tre 

olika material. Denna gång visar vi även en potentiell bild av hur dialogiska 

relationer skulle kunna upprättas intertextuellt.  

Kompletterande analysverktyg 

MCA utan en CA-analys ger inga verktyg för att närmare analysera 

relationerna mellan kategorier som ”förstås” som om de hörde samman. 

Detsamma gäller för sambanden mellan en kategori och dess beskrivning, 

samt mellan olika samlingar. Analysbegreppen lyssnarens och betraktarens 

maximer blir otillräckliga för att studera samband, särskilt i texter som inte 

är uppbyggda som samtal. Sådana texter ger heller inte möjlighet att studera 

hur deltagare orienterar sig mot varandra och mot kategoriseringar genom 

exempelvis uppbackningar och minimala responser. För material som består 

av både talade och skrivna texter anser vi att mer textanalytiskt anpassade 

metoder kan ersätta CA.  

De analysverktyg som vi föreslår, och som presenteras mer utförligt 

nedan, är inferenser, intertextualitet, logiska betydelserelationer och 

presuppositioner. Samtliga är väletablerade inom textanalysen och används 

för att studera samband av olika slag.  

För att studera outtalade samband utgår vi från begreppet inferenser (se 

t.ex. Hellspong & Ledin 1997:127f). Inferenser motsvarar det som Sacks 

(1992) kallar för lyssnarens och betraktarens maximer, där analytikern ”hör” 

att två kategorier kopplas samman i samtalet/texten, eller att en beskrivning 

konstrueras som kategoribunden. Vi studerar inferenser kontinuerligt på ett 

övergripande plan för att tolka hur kategorier kopplas till varandra och hur 

beskrivningar kopplas till kategorier som inte är utsagda. Inferenser görs ofta 

utifrån vad som redan har sagts eller skrivits. Följande citat från en av våra 

elevtexter får illustrera detta. Citatet inleds med: ”Ibland kunde det hända att 

vi lekte med tjejerna”. Därefter följer en redogörelse för vad aktiviteterna 

tillsammans med tjejerna gick ut på, och citatet avslutas sedan med: ”Efter 

det sket vi i tjejerna i våran klass och riktade in oss på rasterna på att slå våra 

parallel klasser i bandy eller i snöbollskrig”. Här kan vi dra slutsatsen att 

”parallel klasser” innebär grupper av killar, eftersom ”parallel klasser” 

kontrasteras mot ”tjejerna” som nämnts tidigare. Vi kan också dra slutsatsen 

att tjejerna inte deltar i bandy och snöbollskrig och att denna aktivitet 

därmed är homosocial
1
 och knyts till killar.  

Intertextualitet presenterades redan i föregående avsnitt som ett sätt att se 

hur en text svarar på och bär spår av andra texter. Det är ett verktyg för att 

analysera hur kategorier och/eller beskrivningar återkommer i flera olika 

texter eller på olika ställen i samma text. Exempelvis kan anföringar som 

”min gympalärare sa” skapa intertextuella samband till ett tidigare yttrande 

eller en annan kategori. 

För att studera samband mellan yttranden gör vi också en analys av 

logiska betydelserelationer (se t.ex. Holmberg & Karlsson 2006:121–132). 

Det kan handla om att studera konjunktioner eller subjunktioner för att se 

                               
1 Begreppet homosocial  betecknar sociala icke-sexuella relationer mellan personer av samma 
kön till skillnad från heterosexuell parbildning som sker mellan personer av motsatt kön. 
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hur två kategorier eller samlingar kopplas till varandra eller hur satserna där 

de förekommer är beroende av varandra. I följande mening skapar 

konjunktionen ”så” ett orsakssamband mellan aktiviteterna att kämpa om 

killarna och att sminka sig: ”Det blev en hård kamp om det snygga killarna 

så tjejerna tog till hjälpmedel som smink”. 

Slutligen studerar vi presuppositioner, framförallt modalitet och 

negationer, för att se hur ett yttrande orienterar sig mot en kategorisering. 

Att studera presuppositioner för att se vilka förgivettaganden som görs 

implicit är en vedertagen metod inom diskursanalysen (se t.ex. Fairclough 

1992b). Ett sätt att identifiera presuppositioner är att studera modalitet, som 

presupponerar förhållningssättet till en kategorisering, exempelvis pre-

supponerar ”skulle” en förväntan eller ett krav i satsen ”man skulle bara ha 

en pojk vän”. Även negationer kan presupponera förhållningssätt i ett 

yttrande. Negationen ”inte” i satsen ”i 4:an vet man inte riktigt vad kärlek 

är” presupponeras att ”man” förväntas veta det.  

Figur 4 nedan är en utveckling av modellen i Figur 1, nu med de 

kompletterande analysverktygen, som dels ersätter maximerna för att studera 

samband, dels gör det möjligt att studera relationer mellan texter som inte är 

uppbyggda som samtal.  
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Figur 4. Reviderad analysmodell 

 
Även om de redskap vi har valt är utvecklade för analys av skriven text, 

anser vi att de kan användas för analys av samtal. Eftersom textanalys och 

samtalsanalys traditionellt har varit åtskilda och haft olika analysmodeller 

har det varit ovanligt att metoder har lånats mellan fälten. Med en 

diskursanalytisk utgångspunkt är studieobjektet, diskurserna, intressantare än 

om materialet utgörs av samtal eller skriven text. Här skiljer sig alltså vår 

analys från de samtalsanalyser som Stokoe och Sacks gör. Vi behöver 
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därmed verktyg som kan användas på heterogena material. Nedan kommer 

vi att använda denna reviderade modell för att studera kategorisering av kön 

i våra tre olika exempel, som alltså skiljer sig från varandra när det gäller 

den sekventiella strukturen.  

Analys 

De tre materialen har gemensamt att de alla innehåller kategoriseringar av 

kvinnor och män. I det följande vill vi visa hur MCA kan användas för att 

studera hur normer om kvinnlighet och manlighet reproduceras. Vi 

undersöker hur kategorierna kvinnor och män konstitueras i de tre exemplen, 

bland annat genom att interaktionsdeltagarna förhandlar om vilka 

beskrivningar som ska förknippas med kvinnor, män, tjejer och killar. Det 

kan exempelvis röra sig om vilka aktiviteter och egenskaper som knyts till 

kategorierna och hur könskategorierna konstrueras i samspel med kategorier 

från andra samlingar, till exempel familj och sexualitet.  

Vi inleder med det exempel som är mest typiskt för MCA-analyser, 

samtalet, och presenterar därefter kommentarsfältsexemplet som till viss del 

har en samtalsliknande sekventiell struktur. Sist behandlas citaten från 

elevtexterna som skiljer sig från de andra exemplen när det gäller 

sekventialiteten. Avslutningsvis sammanfattar vi analysen av kategori-

seringar av kön och utvärderar hur MCA fungerar som metod för att 

synliggöra normer och kulturell kunskap. En utvärdering och diskussion av 

vår reviderade modell för MCA-analys ges sist i artikeln.  

Samtalet  

I det följande analyseras en sekvens från ett samtal mellan fyra personer som 

deltar i ett fokusgruppssamtal om queera perspektiv på kön, sexualitet och 

relationer. Samtalet spelades in i samband med en tidigare studie (se Hagren 

Idevall 2011). De fyra kvinnorna känner varandra sedan tidigare och talar i 

exemplet om erfarenheter från grundskolans idrottslektioner då tjejer och 

killar separerades och engagerades i olika idrottsaktiviteter. Ämnet initie-

rades genom att samtalsdeltagarna började tala om händelser som handlar 

om könsseparatism, dvs. att könen hålls åtskilda.  

 
Exempel 1. ”Killgrejer typ såhära spela fotboll”

2
 

 

1 Ida: a men jag tänker såhär för jag kommer ihåg det  

2 nu när du sa det såhär att när vi delade upp  

3 det så eller för vi gjorde också det tror jag 

4 [typ på  

5 Jen: [mm vi med 

6 Ida: (.) a mellan eller högstadiet eller nånting så  

                               
2 Transkriptionsnyckel: [överlappande tal], betoning, x ohörbart ord, ((skratt)), (.) paus <1 
sekund, : utdraget, *skrattande*, ºlåg röstº 
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7 va det som att såhära då var det också som att 

8 såhära killarna fick gör killgrejer typ  

9 hära[spela fotboll=  

10 Jen:     [ja absolut 

11 Maj:     [ja  

12 Ida: =tjejerna fick såhära hoppa plint 

13 Maj: [hoppa med (x) ((skratt)) 

14 Jen: [jag gick alltid] över jag gick alltid över till  

15 killgruppen kommer jag ihåg för att jag  

16 [ville spela fotboll 

17 Ida: [du fick det i alla fall 

18 Jen: a: [det va- 

19 Maj:    [det fick inte vi [göra 

20 Ida:           [nä jag tror inte vi fick det 

21 Jen:           [det va jävligt- 

22 Jen: det var ingen som gillade att jag gjorde 

23 [det men det- 

24 Ida: [((skratt)) 

25 Maj: du smög in *ändå* 

26 Jen: jag- jag tror jag- 

27 Ida: för ni hade det samtidigt i alla fall [jag tror= 

28 Jen:      [a 

29 Ida: =vi hade det på olika tider[också 

30 Jen:      [nä= 

31 Maj:      [ºvi hade det samtidigt 

32 men i olika rumº 

33 Jen: =vi hade det samtidigt men i olika- men jag krävde 

34 det mer eller mindre men det var liksom högstadiet 

35 så då hade jag ändå- (.) det var nog mest att jag 

36 var så arg för att det var uppdelat  

37 Maj: mm 

38 Eli: asså jag försökte såhär byta ehm nångång gick det 

39 väl men min gympalärare sa alltid a vill du spela  

40 cool eller typ (.) 

41 Ida: [((skratt)) 

42 Eli: [det var den reaktionen jag fick [såhär varje gång 

43 Maj:            [jaja (x) 

44 Jen:            [du vill va kille 

45 du vill va cool 

 
Nedan presenteras först kategoriseringarna av tjejer och killar, hur 

kategorierna beskrivs och hur de kopplas samman. Detta sammanfattas i 

tabell 1. Därefter kommenteras analysen av hur deltagarna på olika sätt 

orienterar sig mot varandra och mot kategoriseringarna.  

I samtalet konstrueras kategorierna tjejer och killar explicit. De 

konstrueras som kontrasterande kategorier som utför olika könsbundna 
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aktiviteter under skolidrotten: ”killarna fick gör killgrejer typ såhära spela 

fotboll” (rad 8–9) och ”tjejerna fick såhära hoppa plint” (rad 12).  

Utöver att tjejer och killar konstrueras som åtskilda kategorier så visar 

interaktionen också på vilka förväntningar som möter dem. För att få syn på 

förväntningar, krav och restriktioner kan vi göra en analys av pre-

suppositioner, till exempel genom att studera modalitet. Den förväntade 

aktiviteten realiseras av det modala verbet ”fick” i det återgivna yttrandet: 

”killarna fick gör killgrejer typ såhära spela fotboll” (rad 8–9). ”Fick” kan 

även realisera restriktioner: ”de fick inte vi göra” (rad 19, angående tjejer 

som ville spela fotboll på idrotten). Båda dessa exempel presupponerar 

upplevda normer knutna till kön. Den förväntade aktiviteten för kategorin 

killar är alltså att ”spela fotboll”, och för kategorin tjejer att ”hoppa plint” 

(rad 8–12). De bidrar också till att göra kategorin idrottslärare hierarkiskt 

överordnad eleverna som också kategoriseras som antingen tjejer eller killar. 

Det är idrottsläraren som ger eller inte ger tillåtelse att ägna sig åt vissa 

aktiviteter (rad 8–9 och 19–20).  

Normen antyds också i de reaktioner som tjejerna möts av när de inte 

uppfyller det förväntade beteendet. Samtalsdeltagaren Jen berättar att hon 

ibland gick över till killarnas idrottslektion, men: ”det var ingen som gillade 

att jag gjorde det” (rad 22). Detta referat av andras reaktioner är en typ av 

intertextualitet som visar på en upplevd norm. Detsamma gäller när Eli 

citerar sin idrottslärare: ”men min gympalärare sa alltid a vill du spela cool 

eller typ” (rad 39–40). Konjunktionen ”men” visar också på ett samband 

mellan handlingen att som tjej gå över till killarnas idrottslektion och den 

negativa reaktionen från idrottsläraren; det blir tydligt att detta av Eli 

upplevdes som ett icke önskvärt beteende.  

Det skapas också hierarkiska relationer mellan kategorierna. När en tjej 

vill spela fotboll anses detta av idrottsläraren, enligt Eli, som ett sätt att 

”spela cool” (rad 39–40). Att spela fotboll, en aktivitet som förknippas med 

killar, är alltså coolt, vilket sätter killar i en hierarkisk relation till tjejer. 

Samtidigt antyder ”spela” att det ändå inte blir coolt när en tjej gör det. 

Yttrandet följs upp av Jens tur som förtydligar sambandet mellan att vara 

kille och att vara cool: ”du vill va kille du vill va cool” (rad 44–45). När 

idrottsläraren tillskrivs dessa yttranden skapas en hierarkisk relation mellan 

idrottslärare och tjejer. Referatet av idrottsläraren reproducerar här normer 

om kvinnligt och manligt beteende och i samtalet framställs det som att 

idrottsläraren i sin yrkesroll begränsar tjejernas handlingsutrymme med 

hänvisning till dessa normer. Det felaktiga i att gå över till killarna 

presupponeras genom det modala verbet ”vill”; det rör sig inte om en tjej 

som gillar fotboll, utan en tjej som vill vara kille. Att normativa 

beskrivningar reproduceras genom att en kategori liknas vid en kategori den 

inte borde vara har uppmärksammats även av tidigare MCA-studier. Ett 

exempel är hur ett större barn kan tillrättavisas genom att sägas bete sig som 

en bebis (jfr Sacks 1992:249). 

Tabell 1 sammanfattar de olika kategoriseringar som görs i analys-

exemplet, hur kategorierna beskrivs, vilka samlingar de konstituerar och 

vika samband som görs mellan kategorier. Kategorierna presenteras i den 

ordning de görs i samtalet. I samtalet blir det uppenbart att deltagarna 
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orienterar sig mot varandra och mot kategoriseringarna. Eftersom exemplet 

utgörs av just ett samtal är det möjligt att med hjälp av CA-verktyg även 

studera hur detta sker sekventiellt lokalt i interaktionen; deltagarna ger 

varandra minimala responser och uppbackningar (rad 10–11) och komplet-

terar eller bekräftar varandras turer på olika sätt: ”det fick inte vi göra” (rad 

19) följs av ”nä jag tror inte vi fick det” (rad 20). Det finns även ett exempel 

på active voicing (Kahlin 2008:129), där Jen backar upp Elis yttrande om 

idrottslärarens reaktion (rad 39–40, se ovan) genom att härma idrottsläraren: 

”du vill va kille du vill va cool”. Denna typ av citat kan även studeras som 

ett intertextuellt samband där deltagarna orienterar sig mot en gemensam 

erfarenhet av hur idrottslärare reagerar på tjejer som vill spela fotboll. Även 

Elis första yttrande, ”min gympalärare sa alltid a vill du spela cool eller” (rad 

39–40) är då en del av denna intertextuella kedja, där deltagarna orienterar 

sig mot varandra och en delad erfarenhet av upplevda normer.  

 
Tabell 1. Kategoriseringar i samtalet 

 
Kategori Beskrivning Samling Samband mellan 

kategorier (och mellan 

olika samlingar) 

Killar Förväntad aktivitet: fick göra 

killgrejer (spela fotboll)  

 

Kön Kontrasterande grupper: 

killar + tjejer  

 

Tjejer 

 

Förväntad aktivitet: Fick hoppa 

plint 

Icke förväntad aktivitet: jag 

gick alltid över till killgruppen, 

jag ville spela fotboll, 

det fick inte vi göra, 

det var ingen som gillade att jag 

gjorde det, 

du smög in ändå, 

jag försökte byta 

Kön Hierarkiskt par: 

idrottslärare + elev/tjej 

Kontrasterande grupper: 

tjejer + killar 

Idrottslärare Bemötande av tjejerna: vill du  

spela cool eller,  

du vill va kille du vill va cool 

Yrke Hierarkiskt par: lärare + 

elev/tjej 

 

Kille Egenskap: cool Kön Hierarkiskt par: kille + tjej 

 
CA-verktyg som exempelvis uppbackningar och minimala responser kan 

alltså, på en mikronivå, visa hur det går till när deltagarna gemensamt 

producerar och orienterar sig mot kategoriseringar tur för tur. De text-

analytiska verktygen som vi använder, intertextualitet, modalitet och logiska 

betydelserelationer, är egentligen inte nödvändiga för att göra en MCA-

analys av samtalet. De möjliggör dock jämförelserna med de kommande 

analyserna av skriven interaktion och analysen av återkommande diskurser.  
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Kommentarsfältet 

Nedan presenteras tre inlägg hämtade från ett kommentarsfält till en artikel 

skriven av bloggaren Pelle Billing
3
 på Dagens Nyheters kultursidor på 

webben. Artikeln heter Mansfrågorna har försvunnit till förmån för 

kvinnorna och är en replik till en artikel av Maria Sveland
4
 om antifeminism 

och rasism. Billings artikel handlar om jämställdhet utifrån antagandet att 

män missgynnas i samhället. I kommentarsfältet finns sammanlagt 117 

inlägg. De tre kommentarer som analyseras nedan är skrivna av två olika 

personer, med 24 minuter mellan det första och det andra inlägget och sju 

minuter mellan det andra och tredje.  

 
Exempel 2. ”DET är mansförtryck om något” 

Sofia: Tex. om alla män som har intresse av att vara pappaledig redan är det 
idag, och vi därför kan låta folk göra som de vill. Då måste det ju betyda att 
majoriteten av alla män inte har något som helst intresse av att vara 
pappalediga. Så då vi ska inte tvinga dem att vara med sina barn som de inte 
är intresserade av. Att män inte är intresserade av sina barn: DET är 
mansförtryck om något. 

Jerker: Sofia: Du förväxlar gruppen ”alla MÄN” med gruppen ”nyblivna 
PAPPOR” Problemet i ditt resonemang är att kvinnor från början på 
KROGEN kan nobba män som är mindre karriärssugna till förmån för de 
män som är mer karriärssugna (och kan ha finare kläder, häftigare bil etc) 
vilket innebär en högre andel av männen som har barn har det för att de 
motsvarade flickvänners preferens angående vad som gör en kille sexig och 
attraktiv. 

Jerker: Sofia: Kort sagt så är det kvinnor som idag bestämmer vilken TYP 
av man som de dejtar, har sex med och slutligen skaffar barn med Det är inte 
”samhällsklimatet” som avgör vem Anna, 28 går hem från Riche med. Det är 
hon själv som bestämmer det. 

 

Resultatet presenteras enligt samma struktur som i samtalsexemplet; först 

presenteras kategoriseringarna, sedan tabellen och sedan kommenteras 

analysen av hur kategoriseringarna görs dialogiskt. 

Sofia konstruerar i första inlägget kategoriseringen män som är pappor. 

När denna könade kategorisering konstrueras med beskrivningar som 

”pappaledig” och relateras till kategorin ”barn”, inordnas den i samlingarna 

familj och kön. Sofia tillskriver kategorin egenskaperna att inte vilja vara 

pappalediga och inte vara intresserade av sina barn: ”majoriteten av alla män 

[har inte] intresse av att vara pappalediga”. Detta, menar Sofia, är ett 

mansförtryck. Negationen presupponerar också det önskvärda i att män 

borde vara intresserade av att vara föräldralediga och av att vara med sina 

barn. Män som är pappor och barn konstrueras här som del av en familj, ett 

                               
3 ”Mansfrågorna har försvunnit till förmån för kvinnorna”, publicerad på Dagens Nyheters 
webbplats 2012-02-15 09:22, hämtad 2014-06-05.  
4 ”Hatet som gör mig politiskt deprimerad”, publicerad på Dagens Nyheters webbplats 2012-
02-08 09:47, hämtad 2014-06-05. 
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team, och de negativa egenskaper som tillskrivs män som är pappor 

konstruerar deras föräldraskap som bristfälligt.  

I Jerkers första inlägg är det inte beskrivningen av kategorin män som är 

pappor som ifrågasätts, utan själva kategoriseringen: ”du förväxlar gruppen 

alla MÄN med gruppen NYBLIVNA PAPPOR”. Jerker gör istället en 

kategorisering av män där denna kategori särskiljs från kategorin pappor. 

Kategorin män delas sedan upp i ett kontrasterande par bestående av män 

som är ”karriärsugna” och män som inte är det. Den första gruppen av män 

tillskrivs attribut som ”finare kläder” och ”häftigare bil”. Dessa attribut 

konstrueras som avgörande för om en man blir pappa. De som avgör detta är 

kvinnor och flickvänner – två kategorier som konstrueras utifrån samlingarna 

kön och sexualitet. Flickvänner, som förutsätts ha heterosexuella relationer 

med män, presupponeras ha höga krav; de väljer män som motsvarar deras 

”preferenser angående vad som gör en kille sexig och attraktiv”, där ”finare 

kläder” och ”häftigare bil” alltså är något som gör en man attraktiv. Kvinnor 

tillskrivs egenskapen att de ”kan nobba män som är mindre karriärssugna till 

förmån för de män som är mer karriärssugna”. Det modala verbet ”kan” 

bidrar till att konstruera kategorin kvinnor som hierarkiskt överordnad 

kategorin män; kvinnor presupponeras ha makten att styra parbildningen och 

mäns möjligheter att bli fäder. I sitt andra inlägg orienterar sig Jerker mot sitt 

tidigare yttrande när han förtydligar: ”Kort sagt så är det kvinnor som idag 

bestämmer vilken typ av man som de dejtar, har sex med och slutligen 

skaffar barn med”.  

Tabell 2 illustrerar kategoriseringsprocessen och presenterar kategorierna 

i den ordning de kommer i interaktionen. Den första kommentaren har en 

intertextuell koppling till den skrivna artikeln då den är ett direkt svar på 

den. Vi kan också se det på konjunktionerna ”om” och ”då”. ”Om” följs av 

ett påstående som Sofia uttolkat från Billings artikel och som utgör villkoret 

för hennes kategorisering av män som är pappor: ”om alla män som har 

intresse av att vara pappaledig redan är det idag […] Då måste det ju betyda 

att majoriteten av alla män inte har något som helst intresse av att vara 

pappalediga”. ”Om” föregås dock av ”Tex” (”till exempel”) som indikerar 

att inlägget också kan vara en fortsättning på något Sofia skrivit tidigare, 

eller en respons på ett eller flera inlägg som går i linje med Billing. Inlägget 

har dock inte postats som svar på ett annat inlägg. I så fall hade det inletts 

med ett tilltal, så som Jerker gör då han direkt adresserar Sofia i båda sina 

inlägg. Jerkers andra inlägg orienterar sig dock implicit även till hans första, 

eftersom det förtydligar vad han redan skrivit.  
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Tabell 2. Kategoriseringar i kommentarerna 

 
Kategori Beskrivningar Samling Samband mellan 

kategorier (och mellan 

olika samlingar) 

Män som är 

pappor 

 

Egenskap: har inte något som 

helst intresse av att vara 

pappalediga, inte intresserade 

av sina barn, förtryckta 

Kön 

Familj 

 

Team: pappa, barn (familj) 

Kvinnor Aktivitet: nobbar män på 

krogen beroende på om 

männen är karriärsugna eller 

inte 

Kön 

Sexualitet 

Hierarkiskt par: 

heterosexuell kvinna + 

heterosexuell man 

 

Män/kille Egenskap: mindre 

karriärsugna, blir nobbade 

Egenskaper och attribut: mer 

karriärsugna, kan ha finare 

kläder, häftigare bil, är sexig 

och attraktiv, har barn om de 

motsvarade flickvännens 

preferenser 

Kön 

Sexualitet 

Kontrasterande grupper: 

män som inte är 

karriärsugna + män som är 

karriärsugna 

Närhetspar: heterosexuell 

kvinna + heterosexuell man 

Flickvän Egenskap: har preferenser 

angående vad som gör en 

kille sexig och attraktiv 

 

Kön 

Sexualitet 

Närhetspar: flickvän + 

heterosexuell man 

Kvinnor 

 

 

Aktivitet: bestämmer vilken 

typ av man som de dejtar, har 

sex med och slutligen skaffar 

barn med 

 

Kön 

Sexualitet 

Hierarkiskt par: 

heterosexuell kvinna + 

heterosexuell man 

Närhetspar: heterosexuell 

kvinna + heterosexuell man 

 
I Billings artikel räknas ett antal företeelser upp som Billing benämner 

mansfrågor, till exempel män som förlorar vårdnadstvister. Att detta tolkas 

som ett påstående om mansförtryck kan vi se i Sofias avslutande mening, där 

hon omförhandlar innebörden i mansförtrycket: ”Att män inte är intresserade 

av att vara med sina barn: DET är mansförtryck om något”. Även i Jerkers 

båda inlägg kan vi se intertextuella spår av kategoriseringen av män som 

förtryckta. Enligt Jerkers konstruktion ligger mannens underordning på ett 

stadium som inträffar innan han blir pappa, nämligen då det heterosexuella 

paret bildas utifrån flickvänners preferenser. I Jerkers andra inlägg kan vi 

också ana spår av en pågående debatt om hur pass fria kvinnor och män är i 

sina könsroller: ”Det är inte ’samhällsklimatet’ som avgör vem Anna, 28 går 

hem från Riche med. Det är hon själv som bestämmer det.”. Både 

negationen och citattecknen kring ”samhällsklimatet” presupponerar att 

ordet har använts tidigare i diskussionen – i en annan tråd än den ana-

lyserade – och att Jerker orienterar sig mot den med en ifrågasättande 

inställning.  

Analysen av intertextualitet visar hur deltagarna orienterar sig mot 

artikeln och andra (även egna) inlägg genom tilltal, citering och tolkningar 



FUMS Rapport nr 233  |  61 

av andras kategoriseringar. Även konjunktioner skapar dialogiska samband 

till tidigare yttranden. Skribenternas inställning till andras kategoriseringar 

syns i de omförhandlingar som görs, där användningen av modalitet och 

negationer samt användningen av citattecken skapar en relation mellan 

skribenten och yttrandet.  

Elevtexterna 

Det tredje exemplet utgörs av fyra citat ur fyra elevtexter. Författarna bakom 

citaten, som fått de fingerade namnen Adam, Bea, Cilla och Doris, har valt 

den skrivuppgift som har rubriken Mina skolår. Uppgiften ger eleverna 

anledning att minnas, sammanfatta och reflektera över sin skoltid och 

påbjuder en narrativ textstruktur. Utifrån ett berättarjag konstruerar eleverna 

identiteter åt sig själva och åt personer i sin omgivning. De fyra citaten rör 

homosocialitet och heterosexualitet. Homosocial vänskap samkonstrueras 

med heterosexualitet, d.v.s. socialt umgänge sker i samkönade grupper och 

relationer av romantisk och/eller sexuell art skildras som förekommande 

mellan personer av motsatt kön.  

 
Exempel 3. ”Många killar ville vara ihop med mig och många tjejer ville 

vara min bästis” 

Adam: I bland kunde det hända att vi lekte med tjejerna och då så fick dom 
jaga oss och när dom fick tag i en kille så skulle dom pussa den killen på 
munnen eller på kinden. Allt det gjorde vi hela ettan och fram till trean. Sen 
så kom fyran och då så var vi ju rätt stora tyckte vi så då var det inget 
pussande på tjejer utan då var det mera ta på tjejernas värdefullaste ägodelar 
men det tyckte tjejerna inte om så då blev det ett himla liv och vi fick jätte 
mycket skit av våra klassföreståndare. Efter det så sket vi i tjejerna i våran 
klass och riktade in oss på rasterna att slå våra parallel klasser i bandy eller i 
snöbollskrig och för det mesta så gjorde vi det.  

Bea: Det frågades chans hit och dit och alla var ihop med alla. Men i 4:an vet 
man inte riktigt vad riktig kärlek är för något. Så de 3 killar som jag var 
"ihop" med var jag egentligen inte ens kära i, utan man skulle bara ha en pojk 
vän eftersom man då fick man högre status bland de andra i klassen.  

Cilla: Vid den här tiden [mellanstadiet] började killarna få merinflytande, de 
"snygga" valdes ut och blev offer för "fråga chans epedemin". Det blev en 
hård kamp om det snygga killarna så tjejerna tog till hjälpmedel som smink. 
De som var ihop gav varandra en ytlig kram samt uppvaktade varandra på 
alla hjärtansdag, som en bekräftelse på kärlek och omtanke.  

Dora: I den åldern [åk 5] så var jag den populäraste tjejen i klassen. Det 
kanske låter som om jag skryter men det var faktiskt så. Många killar ville bli 
ihop med mig och många tjejer ville vara min bästis. 

 
Resultatet av analysen presenteras enligt samma struktur som i 

samtalsexemplet och kommentarsfältet. Vi redogör först för kategori-
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seringarna, sammanställer sedan dessa i tabell 3 och kommenterar till sist 

analysen av hur kategoriseringarna görs dialogiskt.  

I det första citatet konstrueras kategorierna tjejer och killar. Författaren, 

Adam, berättar om lek i stora grupper där tjejer och killar kontrasteras, ”i 

bland kunde det hända att vi lekte med tjejerna”. Adam identifierar sig med 

killarna genom att med pronomenet ”vi” inkludera sig själv i kategorin 

killar. Att det ”ibland kunde hända” att ”vi lekte med tjejerna” visar att det 

som Adam framställer som normalt under sin skoltid var att tjejer och killar 

lekte åtskilda på rasterna.  

I Adams citat förknippas kategorierna tjejer och killar med olika 

rastaktiviteter. Under lågstadiet jagar och pussar tjejerna killarna. I fyran 

”ta[r]” killarna ”på tjejernas värdefullaste ägodelar”. Under lågstadiet är 

tjejerna de aktiva i leken. I fyran är det istället killarna som är aktiva och det 

blir ”ett himla liv” när tjejerna och klassföreståndarna opponerar sig mot 

tafsandet. 

Adam ger också exempel på vad kategorin killar återgår till att göra i den 

homosociala gruppen efter att leken med tjejerna har upphört. Aktiviteterna 

att spela ”bandy” och ha ”snöbollskrig” presenteras som förknippade med 

kategorin killar. Identifikationen med den homosociala gruppen finns även i 

Doris citat. Tjejer och killar görs till kontrasterande par och tjejer och tjejer 

till närhetspar, ”många killar ville bli ihop med mig och många tjejer ville 

vara min bästis”.  

I Adams och Doris citat finns alltså exempel på hur tjejer och killar 

konstrueras som kontrasterande kategorier. I Beas, Cillas och Doras citat ser 

vi dessutom hur tjejer och killar närmar sig varandra och bildar par. I Beas 

text realiseras en förväntan om parbildning genom det modala verbet 

”skulle”: ”man skulle bara ha en pojk vän”. Bea berättar också att de tjejer 

som uppfyllde normen och skaffade pojkvänner blev belönade. De ”fick” 

högre status i klassen. Här hittar vi ett orsakssamband i konjunktionen 

”eftersom”. Attributet att ”ha en pojk vän” leder till egenskapen ”högre 

status”.  

I Doras text realiseras strävan efter social status genom det modala verbet 

”ville”: ”Många killar ville bli ihop med mig och många tjejer ville vara min 

bästis”. I citatet från Cillas text får vi veta att tjejerna ”tar till smink” för att 

vinna kampen om de snygga killarna. Denna orsaksrelation realiseras genom 

konjunktionen ”så”: ”Det blev en hård kamp om de snygga killarna så 

tjejerna tog till hjälpmedel som smink”. 

Bea beskriver att barnen under hennes skoltid trevande testar och 

försöker hitta former för parbildning mellan tjejer och killar, ”det frågades 

chans hit och dit”. Bea som nu går i årskurs nio kan konstatera att ”i 4:an vet 

man inte riktigt vad riktig kärlek är för något”. Själv var hon inte ens kär i de 

killar som hon var ihop med. Negationen ”inte” presupponerar i både ”vet 

man inte riktigt” och ”inte ens kära” att det var något som hon och 

klasskamraterna förväntades veta.  
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Tabell 3. Kategoriseringar i elevtexterna 

 
Kategori Beskrivningar Samling  Samband mellan 

kategorier (och mellan 

olika samlingar) 

Tjejer Aktiviteter: jagar 

killar och pussar dem 

Kön 

Sexualitet  

Kontrasterande grupper: 

tjejer + killar 

Killar  Aktivitet: tafsar på 

tjejer  

 

Kön 

Sexualitet  

Kontrasterande grupper: 

tjejer + killar 

Killar Aktiviteter: spelar bandy, har 

snöbollskrig 

Kön 

Vänskap 

Grupp av killar 

Tjej Förväntning: att ha en 

pojkvän 

Kön 

Sexualitet  

Närhetspar: tjej + kille 

Snygga killar Aktiviteter: väljs ut, blir offer 

för ”fråga chans epedemin”, 

utsätts för 

tjejernas hårda kamp 

Kön 

Sexualitet  

Närhetspar: tjej + kille 

Tjejer Aktivitet: tar till hjälpmedel 

som smink 

[för att få killarna 

intresserade] 

Kön  

Sexualitet  

Närhetspar: tjej + kille 

Heterosexuell

a par 

Aktiviteter: ger varandra 

ytliga kramar, uppvaktar 

varandra på alla hjärtans dag 

Kön 

Sexualitet  

Närhetspar: tjej + kille 

Tjej Egenskap: populär i klassen Kön  

Många killar  Aktivitet: ville bli ihop med 

Dora 

Kön 

Sexualitet  

Närhetspar: tjej + kille 

Många tjejer Aktivitet: ville vara Doras 

bästis 

Vänskap Närhetspar: tjej + tjej 

 
I de fyra citaten från elevtexterna blir homosocialitet och heterosexualitet två 

organiserande principer i samspelet mellan kön, sexualitet och relationer. En 

heterosexuell identitet konstrueras parallellt med en homosocial identitet (jfr. 

Cameron 1997) och de fyra eleverna skriver att de umgås med jämnåriga av 

samma kön och har kärleksrelationer med personer av motsatt kön.  

De fyra texterna är skrivna av elever som bor i olika delar av landet, som 

troligtvis aldrig har träffat varandra och som troligtvis inte heller har läst 

varandras texter. Sannolikheten för att det skulle finnas direkta kopplingar 

mellan skribenterna eller mellan texterna är mycket liten. Dock har samtliga 

skribenter genomgått svensk grundskola och det är denna, till synes 

gemensamma, erfarenhet som de berättar om i sina texter. Att de berättar om 

just sin skoltid beror på att de deltar i samma nationella prov och skriver sina 

texter utifrån samma instruktion som påbjuder det.  

Av analysen har det framgått att det finns många likheter mellan citaten 

vad gäller de kategoriseringar som görs och de samlingar som de görs 

utifrån. Samtliga skribenter orienterar sig mot den ena av de två kategorierna 

tjejer eller killar för att konstruera en egen könsidentitet. Detta sker genom 

pronomenbruk, exempelvis då Adam genom pronomenet ”vi” inkluderar sig 

själv i kategorin killar. Vidare visar de intertextuella kopplingarna att de fyra 
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skribenterna orienterar sig mot gemensamma erfarenheter av att ha varit 

tjejer och killar i svensk grundskola. I samtliga citat konstrueras kategorierna 

tjejer och killar som kontraster, och blir två tydligt åtskilda grupper som 

hålls ihop med hjälp av homosociala aktiviteter, till exempel då killarna 

spelar bandy tillsammans och tjejerna bildar bästispar. Samtidigt som detta 

sker närmar sig tjejer och killar varandra och bildar heterosexuella 

romantiska par eller utför aktiviteter som syftar till parbildning, till exempel 

att sminka sig. Att detta är något som sker i mellanstadieåren indikeras i alla 

citat, genom tidsangivelser som ”sen så kom fyran”, ”i 4:an”, ”vid den här 

tiden” och ”i den åldern”. 

 MCA används för att få syn på kulturell kunskap i form av etablerade 

normer i samhället. Analysen av intertextuella kopplingar mellan elev-

texterna visar att skribenterna verkar ha samma uppfattning om vilka 

aktiviteter och egenskaper som förväntas av tjejer och killar, och hur 

kategorierna förväntas relatera till varandra.  

Sammanfattning och diskussion  

Syftet med den här artikeln har varit att undersöka vilka möjligheter och 

begränsningar MCA som metod har för att studera kategoriseringar och 

normer i samtal och skriven text med varierad sekventiell struktur. Nedan 

kommer vi inledningsvis att sammanfatta analysen av konstruktionen av kön 

i de tre exemplen. Därefter diskuterar vi MCA:s användbarhet på texter med 

olika typer av sekventiell struktur och utvärderar vår reviderade analys-

modell. 

Konstruktioner av kön i de tre exemplen 

I våra tre exempel har vi kunnat se hur könskategorierna tjejer/kvinnor och 

killar/män särskiljs, kontrasteras och hierarkiseras, samt hur beskrivningarna 

av dem konstruerar normer för kvinnlighet och manlighet. I samtliga 

analyser står det klart att könskategorier konstrueras i samspel med 

kategoriseringar utifrån andra premisser. De samlingar som relevantgjorts i 

analyserna är yrke, familj, sexualitet och vänskap. Samspelet mellan olika 

samlingar kan säga något om den kontext kategorierna konstitueras i, till 

exempel familjen, och bidra till att positionera medlemmarna i en viss 

kategori i relation till varandra, till exempel i heterosexuella par. 

Samspelet mellan kön och sexualitet är framträdande både i kommen-

tarsfältet och i elevertexterna, där den heterosexuella kvinnan/tjejen och 

mannen/killen skapas. I kommentarsfältet konstitueras dessa kategori-

seringar också utifrån hur de inordnas i samlingen familj. Kvinnor och män 

blir ett närhetspar, sammankopplade av den heterosexuella ordningen. Denna 

ordning är ett exempel på vad Butler kallar för den heterosexuella matrisen 

(Butler 1990:151). Enligt matrisen finns det två könskategorier, kvinnor och 

män. Kvinnor är kvinnliga och män är manliga. Kvinnor och män begär 

varandra och förenas i heterosexuella par. Våra tre exempel kan sägas ha 

visat hur denna matris etableras. I samtalet och i elevtexterna görs det i 
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berättelser om hur barn beskrivs och särskiljs utifrån kön under skoltiden. I 

elevtexterna kan vi se hur de blir deltagare på den heterosexuella marknaden 

under förpuberteten. Eckert (1996) har beskrivit heterosexualitetens 

organiserande av den sociala ordningen i förpuberteten som ett inträde till 

”den heterosexuella marknaden”, den som är förgivettagen i samtliga tre 

inlägg från kommentarsfältet. Eckert menar att barn under mellanstadieåren 

skaffar sig social status i kamratgruppen genom att orientera sig mot 

heterosexuella könsidentiteter och relationer (Eckert 1996). I 

kommentarsfältet ges även en bild av hur den heterosexuella matrisen 

reproduceras genom konstruktionen av kärnfamiljen som outtalad norm.  

Vår analys av könskategoriseringar har kunnat visa hur normer knutna till 

tjejer/kvinnor och killar/män konstrueras i interaktion, både i beskriv-

ningarna av kategorierna och i samspelet mellan dem. Styrkan med MCA är 

att den möjliggör en systematiserad analys som är grundlig och starkt 

förankrad i materialet. Det gör att reliabiliteteten blir hög. Vi anser dock att 

en teoriram, exempelvis genusteori, behövs för att fördjupa resultaten om 

studien vill söka sig utanför de lokala språkliga processerna för att förklara 

strukturer och sociala mönster.  

Metodutvärdering  

Den diskursanalytiskt inriktade undersökningen av könskategorier har alltså 

tydliggjort att MCA i artikelns samtliga tre exempelmaterial fungerar som 

metod för att studera normativitet och kulturell kunskap som är knuten till 

kön. I alla exemplen görs kategoriseringar; de beskrivs, de kopplas samman 

och deltagarna orienterar sig mot dem, antingen i (explicit eller implicit) 

samförstånd eller i oenighet. Eftersom exemplen uppvisar olika sekventiell 

struktur finns det dock skillnader i de sätt som deltagarna orienterar sig mot 

varandra, eller mot varandras yttranden.  

I samtalet orienterar sig deltagarna sekventiellt mot kategoriseringarna 

och varandra tur för tur. I kommentarsfältet är interaktionen asynkron och 

repliker kan komma både efter några sekunder och efter flera dagar; 

inläggen ordnas här i svarskedjor genom att skribenten anger namnet på den 

tilltalade. Elevtextcitaten, slutligen, utgör svar på en instruktion i en 

skoluppgift och knyter genom sitt innehåll an till liknande elevtexter.  

Vår utgångspunkt har varit att materialen trots sina olikheter kan studeras 

med MCA, eftersom vårt perspektiv är att språk är dialogiskt oavsett hur den 

sekventiella strukturen ser ut. Vi har därför inte behövt frångå den princip 

inom MCA som säger att kategorisering och sekventialitet är analytiskt 

oskiljaktiga (se t.ex. Watson 1997). Däremot har vi vidgat definitionen av 

sekventialitet och utökat analysmodellen med textanalytiska redskap, 

närmare bestämt intertextualitet, presuppositioner och logiska betydelse-

relationer. Ytterligare en anledning att inkludera dessa analysverktyg har 

varit att kunna förankra sambanden språkligt. Framförallt har det varit 

nödvändigt i de skrivna texterna där vi inte har kunnat tillämpa CA-verktyg.  

Nedan utvärderar vi de textanalytiska verktygen utifrån vad de har kunnat 

visa när det gäller hur kategoriseringar görs och hur deltagare orienterar sig 

mot dessa kategoriseringar och mot andra yttranden och texter.  
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Analysen av intertextualitet har kunnat belysa dialogicitet och hur 

kulturella normer reproduceras i alla tre exemplen. Intertextualitet kan 

handla om att identifiera intertexter, såsom citat och anföringar. Det kan 

också vara ett sätt att analysera reproduktionen av könsbundna aktiviteter 

och normer. Ett exempel på en gemensam norm är att tjejer och killar 

särskiljs och kontrasteras i alla tre exemplen. En analys av intertextualitet 

visar alltså både hur deltagare orienterar sig mot gemensamma normer och 

hur de orienterar sig mot andras yttranden. Det är genom att få syn på 

intertextuella samband mellan olika yttranden som vi kan göra kopplingar 

till sociala strukturer och kulturella normer.  

I alla tre exempel har vi analyserat logiska betydelserelationer. Detta 

analysverktyg har kunnat synliggöra hur deltagare i samtal och komm-

entarsfält samt författare till elevtexter orienterar sig mot normer. Det har 

också synliggjort dialogiska samband inom och mellan turer/skrivna texter. 

Konjunktionen ”men” i samtalsexemplet visar på hur ett visst beteende inte 

anses vara önskvärt för tjejer, apropå att Eli går över till killarnas 

idrottslektion: ”men min gympalärare sa alltid”. I Sofias inlägg i kommen-

tarsfältet skapar den inledande konjunktionen ”tex” (till exempel) en 

koppling till diskussioner som har förts tidigare i andra inlägg.  

Slutligen har vi analyserat presuppositioner. Även dessa har bidragit till 

att visa hur normer kring könskategorier konstrueras, till exempel i samtalet 

när deltagarna ger uttryck för att de, eftersom de är tjejer, inte ”får” spela 

fotboll med killarna. Presuppositioner har också realiserat samband mellan 

yttranden, så som när Jerker i kommentarsfältet skriver att det ”inte är 

’samhällsklimatet’ som avgör” vem en tjej går hem med. Både negationen 

och citattecknen presupponerar här att Jerker går i svaromål mot tidigare 

yttranden i kommentarsfältsdiskussionen. 

Slutord 

Vi kan alltså konstatera att trots att den sekventiella strukturen skiljer sig åt i 

de tre exempel vi har analyserat så kan MCA användas som en metod för att 

studera hur normativitet konstrueras dialogiskt genom kategorisering. Vår 

slutsats är att de textanalytiska verktyg vi har använt som komplement till 

MCA-analysen har fyllt sitt syfte. De har gjort det möjligt att studera dia-

logiska relationer i samtliga material, trots att de skiljer sig åt vad gäller 

sekventiell struktur och medium, och de har även ytterligare förankrat den 

språkliga analysen av kategoriseringar och samband.  

I våra analyser har vi enbart tittat på ett fåtal korta utdrag, men för att 

styrka att de kategoriseringar som görs i exemplen är etablerade i vår kultur 

skulle det också vara möjligt att göra mer omfattande undersökningar. Till 

exempel skulle man kunna göra korpusundersökningar för att studera 

intertextuella samband i ett större material. Genom att söka på tjejer och 

killar i en korpus skulle vi kunna se vilka beskrivningar som knyts till de två 

kategorierna och hur de kopplas samman. Det skulle också vara möjligt att 

utvidga det diskursanalytiska ramverket och använda sig av olika etno-

metodologiskt inriktade diskursanalyser (se t.ex. Baxter 2003).  
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När syftet med en undersökning är att hitta samband som visar på normer 

kan man med fördel använda verktyg från både korpusstudier, diskurs-

analyser, textanalys och samtalsanalys.  
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Evaluering för alla? Eller: Den farliga skriften 

Anna-Malin Karlsson 

Inledning 

Denna artikel handlar om relationen mellan betydelse, mediering och social 

struktur. Närmare bestämt utforskas de resurser för interpersonellt 

meningsskapande som beskrivs inom ramverket Appraisal (Martin & White 

2005). Utgångspunkten är iakttagelser som gjordes i projektet Omsorg som 

språkarbete1, som bland annat undersökte hur läsande och skrivande 

påverkar arbetet inom äldreomsorgen. De omsorgsarbetare (vårdbiträden och 

undersköterskor) som observerades, intervjuades och vars texter analy-

serades var alla rädda för att vara personliga i skrift, särskilt i den sociala 

dokumentationen. De undvek formuleringar där de själva framstod som 

bedömare eller som personer som själva tänkte, kände eller tolkade. Detta 

var intressant eftersom vi vet att omsorgsarbete har en stor och viktig 

personlig komponent. Törnquist (2004) skriver att omsorgsarbete till stor del 

bygger på personlig erfarenhet och på kunskap som man tillägnar sig och 

utvecklar som människa. Ett privat äldreomsorgsföretag marknadsför på sin 

hemsida sina tjänster med följande formulering: ”Vi har ett stort och genuint 

engagemang i våra kunder. Detta uppvisas genom kompetens och empati i 

vårt arbete.”2  

I våra studier använde vi en modell hämtad från Roberts & Sarangi 

(1999, 2003) för att sätta in den personliga kunskapen i ett sammanhang, och 

kunde då skilja mellan en personlig, en professionell och en institutionell 

yrkesidentitet, var och en kopplad till en diskurs, dvs. ett sätt att använda 

språket. Vi kunde visa att skrivandet i många fall främjade den institutionella 

yrkesidentiteten, medan den personliga fick större utrymme i arbetets 

muntliga möten (Karlsson & Nikolaidou 2012, Nikolaidou & Karlsson 

2012). Iakttagelsen rymmer dock mer än ett konstaterande att om-

sorgsarbetare saknar tillgång till ett skriftspråk som gör hela deras 

yrkeskompetens rättvisa. Den antyder också att det är något med skriften och 

de skriftliga genrerna som förstärker vissa aspekter av den institutionella 

hierarki som avgör vem som får tycka, tänka, känna och bedöma. Våra 

                               
1 Projektet finansierades av FAS 2010–2012. Övriga medarbetare var Gunilla Jansson 
(projektledare) och Zoe Nikolaidou. 
2 http://akedoomsorg.se/om/ (tillgänglig 2014-03-19) 

http://akedoomsorg.se/om/
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resultat i projektet väcker också frågor om språket som resurs, och om 

subjektiva betydelser i synnerhet. 

Här står dock inte äldreomsorgens specifika diskursiva dilemman i 

främsta fokus. Istället förs, med detta fall som utgångspunkt, ett principiellt 

resonemang om tal och skrift som medieringsformer, liksom om hur 

subjektiva betydelser hanteras i hårt normerade diskurser i hierarkiska 

kontexter. Denna text har två huvudsyften. Det första är att utröna om den 

varierande acceptansen för personligt grundat meningsskapande kan 

förklaras av att olika interpersonella betydelser bygger på olika sorters 

subjektivitet. Det andra är att diskutera varför skriften gör vissa sådana 

betydelser särskilt problematiska ur ett institutionellt perspektiv. Ytterligare 

ett syfte är att diskutera appraisalmodellens möjligheter och begränsningar 

för analys av olika typer av texter och samtal. 

De analyser som diskussionen utgår ifrån har tidigare presenterats i 

Karlsson (2014). Här utvecklas dock analysen ytterligare. 

Tal, skrift och subjektiva betydelser i språket 

Det språkvetenskapliga perspektiv som valts som ram är den systemisk-

funktionella lingvistiken (SFL). En motivering till detta är att perspektivet är 

holistiskt, dvs. det inbegriper föreställningar om relationen mellan kontext, 

betydelse och form och den inkorporerar mediering (frågan om tal och 

skrift) som en del av teorin. Kommunikationsformen (”mode”) ses som en 

del av situationskontexten, och är en variabel som i flera fall anses leda till 

olika grammatiska val. 

Tyngdpunkten på den ideationella metafunktionen inom SFL gäller inte 

bara teoretiseringen kring tal och skrift, utan kan nog sägas var allmän i den 

grammatiska modellen (och för grammatisk beskrivning i allmänhet): den 

ideationella grammatiken framstår helt enkelt som mest utvecklad och 

finkalibrerad, möjligen för att ideationella betydelser är svårare att uttrycka 

på annat sätt än med verbalspråk (medan kroppsspråk kan uttrycka en hel del 

interpersonell betydelse). En annan förklaring kan vara att den ideationella 

grammatiken stått i centrum i de sociala domäner som utgjort den empiriska 

grunden för utvecklingen av SFL, nämligen skolan. I skolan talar man, och 

framförallt skriver, om ämnesområden. Man realiserar betydelser som har att 

göra med hur fenomen förhåller sig till andra fenomen, om hur en händelse 

leder till en annan och om vad olika fenomen består av. Det interpersonella 

har helt enkelt inte framstått som lika centralt. Ytterligare en förklaring är 

den som ges i Martin & White (2005): att evaluerande betydelser sprider sig 

i språkets alla stratum och kan inte fångas slutgiltigt i lexikogrammatiken (s. 

10). 

Martin & White menar också att den interpersonella metafunktionen i 

SFL till stor del har handlat om interaktion och mindre om känslor, detta 

eftersom Halliday modellerade sin beskrivning med utgångspunkt i talade 

dialoger (s. 7–8). Martin och Whites motiv för att utveckla appraisal som 

analytiskt ramverk kan förstås som en önskan om en mer utvecklad 
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analysapparat för interpersonella betydelser i skriven text, där interaktionella 

enheter är mindre centrala för analysen. Appraisalmodellen3, som är både en 

analysmodell och en didaktisk modell, har lanserats som en karta över 

interpersonella resurser: saker i språket som man kan använda för att ta plats, 

ha en egen röst och relatera till andra. I typfallet handlar det om skolelever 

som skriver (t.ex. Folkeryd 2006), och samtliga delar av systemet ska då 

uppfattas som positiva möjligheter – även om kontext och genre förstås 

alltid sätter begränsningar och ramar. 

Modellen består av tre system: Attityd (”attitude”), Dialogicitet 

(”engagement”) och Gradering (”graduation”), som i sin tur har under-

system:4 

 

Attityd (attitude) 

 Affekt (affect) 

 Bedömning (judgement) 

 Uppskattning (appreciation) 

Dialogicitet (engagement) 

 Monogloss 

 Heterogloss 

o Inskränkande (contracting) 

o Utvidgande (expanding) 

Gradering (graduation) 

 Styrka (force) 

 Fokus (focus) 

 
Attityd handlar om känslor, eller som Martin & White beskriver det, om de 

tre semantiska regionerna ”emotion, ethics and aestetics” (s. 42). Kärnan i 

detta system är den direkta upplevelsen av positiva och negativa känslor, det 

som går under beteckningen Affekt. Såväl Bedömning som Uppskattning kan 

enligt Martin & White förstås som en institutionalisering av de mer direkta, 

personliga känslorna. Bedömning handlar om känslor omsatta till förslag om 

vad som är riktigt beteende, alltså ett slags moralisk bedömning som går 

utanför den direkt personliga känslan. Uppskattning handlar om känslor 

omsatta till påståenden om någots värde. För den som är intresserad av olika 

typer av subjektivitet är denna tanke intressant. Medan Affekt kan uppfattas 

                               
3 ”Appraisal” kunde översättas till exempelvis evaluering, men eftersom det här används som 
namn på en modell väljer jag att inte översätta det. Vad gäller termer i själva analysmodellen 
följer jag Nord (2008) när det gäller svenska översättningar. Att termen engagement hos Nord 
(2008) översätts till dialogicitet innebär både för- och nackdelar. Till fördelarna hör att den 
lätt kan kopplas till intertextualitetsteoretiska resonemang, som den man finner i exempelvis 
Bachtins arbeten och studier i hans efterföljd. Till nackdelarna hör att dialogicitet som be-
grepp i dessa studier ofta är mer omfattande. I finska översättningar (se t.ex Shore 2012) 
används ordet “osallistuminen” som snarast betyder ’deltagande’ eller just ’engagemang’. Det 
har fördelen att det förhåller sig mer distinkt till dialogicitet, samtidigt som även engagemang 
kan uppfattas som ett vidare (och därtill värderande) begrepp. Jag väljer därför att här hålla 
mig till Nords översättning, men markera att det är systemet Dialogicitet jag talar om genom 
att använda inledande versal.  
4 Inledande versal markerar att jag talar om de analytiska systemen Attityd, Affekt, Dialogi-
citet etc, och inte använder orden i deras allmänna betydelse. 
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som en omedelbar och oreflekterad subjektiv evaluering innebär både 

Bedömning och Uppskattning att man ansluter till någon typ av normsystem, 

utanför en själv. 

Dialogicitet har snarare att göra med skribentens positionering i 

förhållande till andra. Här hanteras hållningar till det sagda och till 

interaktionssituationen snarare genom att andra röster förs in i diskursen. 

Dialogicitet är ett komplext system som först och främst skiljer mellan 

Monogloss (en röst, dvs. ingen explicit positionering i förhållande till andra) 

och Heterogloss (flera röster, dvs. explicit positionering i förhållande till 

andra). Det flerröstade kan i sin tur vara Inskränkande (dvs. minska 

möjligheten till ifrågasättande) eller Utvidgande (dvs. öka denna möjlighet). 

Var och en av dessa kategorier kan delas in ytterligare med avseende på mer 

exakt hur möjligheten dialog mellan meningar och ståndpunkter inskränks 

eller utvidgas. I de exempel som diskuterar här lyfts Attribuering fram, dvs. 

det explicita hänvisandet till en annan röst.  

Även Gradering handlar i högre grad om hur skribenten (eller talaren) 

positionerar sig både gentemot läsaren (lyssnaren) och i förhållande till det 

som sägs. Här skruvas enkelt uttryckt olika typer av värderingar upp eller 

ner (Martin & White 2005:135). Detta system får minst utrymme i min 

analys, delvis för att det är sekundärt i förhållande till annan evaluering. 

Appraisal har i första hand använts för att analysera skrivna texter. I 

Sverige har Jenny Wiksten Folkeryd (2006) skrivit om elevtexters 

evaluerande resurser, medan Nord har använt delar av modellen för att 

analysera trädgårdsboken som instruerande text i ett historiskt perspektiv 

(Nord 2008). Thelander (u.u.) gör appraisalanalys på skönlitterära texter. 

Medan Folkeryd och Thelander mestadels fokuserar på appraisal som en 

resurs för skribenten använder Nord analysen för att rekonstruera läsning 

och textanvändning, detta genom att ta fasta på hur texten positionerar 

läsaren. I Finland har forskning utifrån appraisal framförallt handlat om 

texter inom senare skolår och högre utbildning (t.ex Juvonen 2011). 

I Norge har Gunhild Kvåle (2005) analyserat muntliga samtal med hjälp 

av en tidig version av appraisalmodellen.
5
 Hon diskuterar i samband med 

detta modellens användbarhet på och relevans för talat språk och dialog. 

Särskilt uppehåller hon sig vid dialogicitetssystemet som hon menar är 

problematiskt. Bland annat pekar Kvåle på att frågor har olika funktion i 

muntliga samtal och i skriftliga texter: medan de i samtal bidrar till att dra in 

andra texter gör de inte det i en skriven text (s. 180). Problemet har i 

grunden att göra med vilken analysenhet man tänker sig: det enskilda 

yttrandet eller den samskapade texten. I det skrivna är gränsen mellan dessa 

mindre tydlig. Kvåles kritik antyder, förutom att appraisal är designat för 

skrift, att modellen inte är det symmetriska bygge som den lätt uppfattas 

som. Det är helt enkelt något särskilt med Dialogiciteten som gör att detta 

system skiljer sig från Attityd och Gradering. 

                               
5 Även Holmberg (2002) undersöker evaluering i samtal med systemisk-funktionella 
utgångspunkter, dock inte enligt appraisalmodellen. 
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Institutionell hierarki och erbjudna subjektspositioner 

Gemensamt för de flesta användningar av appraisalmodellen är alltså ett 

antagande om evaluering som en positiv, allmänt tillgänglig och användbar 

resurs.
6
 Elevtexter anses bli bättre och mer utvecklade om de utnyttjar de 

språkliga resurserna för att uttrycka Attityd, Dialogicitet, och Gradering. 

Likaså ses dessa som värdefulla tillgångar i massmedietexter, samt i 

skönlitteratur. Detta att skribenten visar engagemang och tar ställning, eller 

öppnar för diskussion förstärker relationen med läsaren. 

Inom den tillämpade språkforskningen om professionell kommunikation 

har Gabrina Pounds skrivit om läkares kommunikation med patienter utifrån 

ett appraisalperspektiv (Pounds 2010). Hennes poäng är att läkare i högre 

utsträckning bör ge uttryck för subjektivitet, dvs. känslor och åsikter, och att 

appraisalmodellen kunde användas i undervisningen av blivande läkare. En 

doktor ska enligt Pounds ha åsikter och bör dessutom i högre grad visa 

känslor och uppskattning. 

Att rätten att evaluera i en institutionell kontext är kopplad till formell 

hierarki blir tydligt i Emilia Jonassons examensarbete på Språk-

konsultprogrammet, där hon drar slutsatsen att Attityd och Gradering är 

problematiska betydelser, medan Dialogicitet, och i första hand Heterogloss, 

bör uppmuntras i högre grad (Jonasson 2010).  

Det problematiska i att vårdbiträden och undersköterskor ger uttryck för 

egna känslor och bedömningar kan i stor utsträckning kopplas till 

Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens riktlinjer för social dokumentation, 

som sammanfattas i följande punkter: 

 
1. Det ska tydligt framgå varifrån uppgifterna i informationen kommer. 

2. Faktiska omständigheter och bedömningar ska tydligt skiljas åt, och det 

ska tydligt redovisas vem som gjort en bedömning. 

3. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. 

4. Dokumentationen ska innehålla tillräcklig, väsentlig, korrekt och 

ändamålsenlig information. 

5. Det ska tydligt framgå vem som har skrivit dokumentationen. 

6. Dokumentationen ska vara tydlig och lättbegriplig 

Socialstyrelsen 2008:45–48 

 
Ytligt sett handlar riktlinjerna om tydlighet och källförankring i texterna, 

men kopplade till vårdens regler om legitimering och mandat blir de också 

en anvisning om vem som får säga (och skriva) vad. Medicinska 

bedömningar och beslut om läkemedel får fattas av läkare och sjuk-

sköterskor. Det innebär att den undersköterska som dokumenterar att 

medicin har getts eller att den boende har en infektion bör hänvisa till någon 

ur dessa yrkesgrupper som källa.  

På många sätt framstår appraisalmodellen som heterogen och 

asymmetrisk när man applicerar den på ett fall som äldrevårdens skriftliga 

                               
6 Martin & White (2005:161 ff.) talar visserligen om olika ”evaluative keys”, ett begrepp som 
närmast är att likna vid register. Exempelvis kan journalistiska och vetenskapliga ”keys” 
skilja sig åt när det gäller förekomsten och fördelingen av olika evaluerande resurser. Dock 
antas resurserna i grunden vara de samma och ha samma funktioner. 
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kommunikation. Medan framförallt Attityd och i viss mån Graduering är 

sådant som vårdbiträden och undersköterskor finner svårt att hantera i skrift, 

och som även Jonasson (2010) menar att de bör undvika, är Dialogicitet 

(Heterogloss) en resurs som snarare erbjuder möjligheter att hantera 

”förbjudna” betydelser, framförallt genom att koppla dem till andra aktörer 

(de boende, anhöriga, sjuksköterskor och läkare). Att ta in andra röster 

hjälper dem att komma undan den ensamma subjektsposition som skrivandet 

annars tvingar på dem.  

Jag kommer här att närmare utforska vilka interpersonella betydelser som 

upplevs problematiska i skrift och vilka som i dokumentationen läggs i 

andras mun. Exempel hämtas från olika genrer från äldreboendena: från 

daganteckningar, som utgör en del av den sociala dokumentationen, från 

arbetsplaner, som är en informell, arbetsgruppsintern texttyp, genom-

förandeplanen, deras formella motsvarighet, samt från avvikelserapporter, 

som är en del av det uppföljningssystem som ska fånga upp problem och 

missförhållanden i vården. Dessutom hämtas exempel från ett muntligt 

rapportmöte.
7
 

Diskussionen är organiserad under tre tematiska rubriker, för det första 

Att känna och tycka, för det andra Att veta, och för det tredje Att kalla in 

andra röster. Därefter återkommer jag till frågan om den sociala kontextens 

och den materiella medieringens roll, dvs. frågan om tal och skrift. 

Att känna och tycka 

Martin & White (2005) beskriver Affekt som en av de mer ursprungliga 

interpersonella semantiska regionerna: vi känner något omedelbart och 

direkt, och det naturliga är att ge uttryck för detta. Arbete inom 

äldreomsorgen inbegriper förstås känslor av Affekt, och att känna med de 

boende kan rent av ses som en aspekt av att ”vårda med hjärtat”. I 

intervjuerna återkommer dock de anställda till att deras egna känslor inte är 

relevanta, och att det är en del av yrkesstoltheten att inte bli ledsen eller 

upprörd om exempelvis en boende säger något kränkande. 

De anställdas känslor gentemot de boende, framförallt sådana som kan 

kopplas till empati kommer ofta till uttryck i den muntliga kommunika-

tionen. I exempel (1) formulerar en anställd sina känslor inför att en boende 

är sjuk. (Understrykning markerar de språkliga uttryck som realiserar den 

interpersonella betydelsen.) 

(1)   usch jag tycker bara att det är lite jobbigt faktiskt att hon [är så 
dålig] (rapportmöte) 

 

I skrift förekommer inga liknande direkta språkliga uttryck. I enstaka fall 

kan man dock se hur Affekt kan realiseras grafiskt eller visuellt, som i 

exempel (2) där en anställd med hjälp av dubbla utropstecken och en arg 

                               
7 För en analys av äldreomsorgens olika textgenrer, se exempelvis Karlsson & Nikolaidou 
(2013). 
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smiley uttrycker sitt (och kattens?) missnöje över att behöva ta hand om en 

boendes katt. 
 

(2)  Det finns nästan ingen sand i kattlådan!! Fick nya tidningspapper  

(daganteckningar) 

 
I exempel (3), hämtat från en avvikelserapport, ger en anställd, genom en på 

ytan neutral beskrivning av ett händelseförlopp, uttryck för de boendes 

känslor, och kanske samtidigt sina egna. Att händelsen upplevdes som 

obehaglig understryks av det avslutande utropstecknet. 
 

(3)  Xxx började skrika, slå med bestick på bordet och slängde tallrik. 

En av brukar började gråta, andra rädda och upprörda! 

(avvikelserapport) 

 

Mot bakgrund av vad Martin & White (2005) skriver om Bedömning och 

Uppskattning som en institutionalisering av mer direkta känslor, kunde man 

förvänta sig att dessa betydelser var mer frekventa i äldreboendenas texter. 

Så är dock inte fallet. I det muntliga förekommer dock dessa attityd-

kategorier flitigt, som i exempel (4) där en tre anställda bedömer en boendes 

sons ställningstagande, som de menar har negativa konsekvenser för hans 

mamma. Exempel (5) handlar också om Bedömning, men av den egna 

arbetsgruppens beteende, som beskrivs som slarvigt. Bedömningen 

konstrueras som ett påstående med jag som (underförstått) subjektet. 
 

(4)  B:  [...] men sonen 

C:  han vill inte prata om det 

A:  nej han vill ju inte det han vill inte göra en 

demensutredning 

B:  det är synd för hon skulle må mycket bättre 

  (rapportmöte) 

 

(5) tycker det är mycke som har blivit slarvigt asså (.) på mornarna 
(rapportmöte) 

 
Att känna och tycka är inget som omsorgsarbetarna ska ägna sig åt i skrift, 

enligt dem själva. När det ändå ges uttryck för känslor i skrift kan man se 

hur skribenterna använder olika tekniker för att undvika de mest direkta 

språkliga uttrycken. I det muntliga är det däremot tydligt att framförallt 

bedömning är viktig del av kommunikationen i arbetsgruppen. Genom 

bedömning förhandlas arbetsgruppens normer och en viktig del av den 

gemensamma professionella kunskapen etableras. 

Att veta 

Att veta är någon annat än att känna. Vetandets semantik motsvaras inte av 

något eget system i appraisalmodellen, men hör ändå till de viktigare 
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interpersonella betydelsedomänerna. Vetandet kan markeras genom modali-

tet (jfr Holmberg & Karlsson 2006:58–70), men också genom Dialogicitet. 

I äldreomsorgens skrivna texter hittar vi uttryck för omsorgspersonalens 

vetande framförallt i de mer informella genrerna, exempelvis arbetsplaner, 

ifrån vilka exemplen (6)–(9) är hämtade. I (6) och (7) används modala 

uttryck för sannolikhet och vanlighet för att markera att vetandet är förankrat 

i skribentens egen erfarenhet. Användningen av just dessa typer av modalitet 

öppnar yttrandet för dialog, Heterogloss, samtidigt som det blir klart att 

skribenten själv står för tillskrivandet av sannolikhet och vanlighet. I (8) och 

(9) används förpliktelsemodalitet, vilket istället skapar Monogloss. Det blir 

då mindre tydligt vilken källan för vetandet är. I samtliga fall handlar det om 

att hjälpa mindre erfarna kollegor att skaffa sig en bild av de boende och 

deras tillvaro, men i de två första fallen (Heterogloss) handlar utsagorna om 

de boende och i de två senare fallen (Monogloss) om kollegorna och hur de 

ska göra. 

(6) Hon kan vara väldigt orolig och aggressiv (arbetsplan) 

(7) Oftast får Xxx besök av släkt och vänner (arbetsplan) 

(8) Ska sitta på toaletten innan hon ska till sängen och vila. (arbetsplan) 

(9) Vid dusch ska du vara lugn och trevlig och försiktig med språket. 
(arbetsplan) 

 
I de informella arbetsplanerna kan alltså omsorgspersonalen själva vara 

normkällan, dvs. stå för den erfarenhet som ligger till grund för 

rekommendationerna. Så kan det inte se ut i exempelvis en formell 

genomförandeplan. I den mån förpliktelsemodalitet uttrycks där bör den 

förankras i en överenskommelse med den boende. Ofta är dock 

genomförandeplanerna skrivna på ett sätt som undviker direkta uppmaningar 

och rekommendationer (jfr Karlsson & Nikolaidou 2013). 

I en annan formell genre, avvikelserapporten, kan vi hitta förpliktelse-

modalitet som fyller en annan funktion. I (10) handlar det om att förklara 

varför den anställda försökte genomföra något mot den boendes vilja, vilket 

ledde till konflikt. Här är inte sakförhållandet (om det var nödvändigt eller 

inte) huvudfrågan, utan det handlar om att ge en rimlig motivering till sitt 

handlande. Intressant nog är det här inte fråga om Monogloss, utan om 

Inskränkande Heterogloss: skribenten argumenterar mot en implicit 

föreställning om att omvårdnadsåtgärden kanske inte var nödvändig och att 

incidenten därmed skulle kunna undvikas. Tolkningen ligger delvis i genren: 

denna typ av påståenden i en avvikelserapport syftar till att förklara och 

rättfärdiga, inte sällan som svar på en explicit fråga av typen ”Varför hände 

det?”. 

(10) Omvårdnadsåtgärd var nödvändig (avvikelserapport) 

 
I en gruppintervju formulerade sig de anställda tillsammans kring vad de 

uppfattade som en regel om att inte ge uttryck för sin egen personligt 
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baserade kunskap. De sa “vi ska inte skriva vad vi tror” och ”vi ska inte måla 

[upp en bild]” (Karlsson & Nikolaidou 2012:242–243). Att döma av de 

texter vi analyserat är de anställda oftast trogna sin övertygelse om att inte 

presentera tolkningar eller explicit markera att de tror eller vet saker. Detta 

gäller särskilt de formella, dokumenterande texterna. I exempel (10) ovan 

använder den anställda som fyllt i avvikelserapporten en interpersonell 

grammatisk metafor
8
 för att undvika att förankra utsagan i ett jag-subjekt 

(och exempelvis skriva ”jag menar att …” eller ”jag bedömde att …”). I de 

mer informella arbetsplanerna, som syftar till att underlätta arbetet för 

kollegorna, träder de anställda fram med både sannolikhets- och förpliktelse-

modalitet: de tar ansvar för hur det kan eller brukar vara liksom för hur 

kollegan bör göra. Inte heller här finns dock några jag-subjekt, utan 

utsagorna handlar antingen om de boende eller om kollegan (som tilltalas 

med du). 

Som kontrast kan vi se hur vetande hanteras på det muntliga rapport-

mötet. Här ges personligt grundade överväganden mer direkta uttryck, som i 

exempel (11) där en av de anställda resonerar sig fram till varför en av de 

boende inte fått sin medicin. Formuleringen avviker starkt från hur likande 

händelser normalt behandlas i avvikelserapporter.  

 
(11)  så hon [en kollega] har trott att hon bara ska ge henne den medicinen så jag 

tror att det här [misstaget] kan vara en missuppfattning (rapportmöte) 

 

Den typ av modaliserade uttyck för vetande som vi finner i exempel (11), 

med mentala processer som tro, eller modala hjälpverb som kan, 

förekommer knappast i den skriftliga dokumentationen. I de formella 

arbetsplanerna finner vi ibland, som visats ovan, uttryck för sannolikhets- 

och vanlighetsmodalitet, men inte med explicit jag-subjekt. Omsorgs-

arbetaren som reflekterande yrkesperson är inte närvarande i arbetets skrivna 

texter. Omsorgsarbetaren som vetande person är över huvud taget osynlig i 

det skrivna, återigen med undantag för framförallt arbetsplanerna. 

Avvikelserapportens interpersonella grammatiska metafor ”omvårdnad-

såtgärd var nödvändig” visar tydligt på strävandet att språkligt packa in eller 

utelämna den som bedömer subjektet. Ett annat sätt att ta undvika anspråk på 

eget vetande är genom att åberopa andra bedömnings- och kunskapskällor. 

Att kalla in andra röster 

Vi har redan sett exempel på hur yttranden i äldrevårdens texter kan vara 

heteroglossa, utan att någon annan röst explicit involveras. Mycket vanligt är 

dock att andra personer åberopas som källa till såväl känslor och tyckande 

som vetande. Det handlar då om Attribuerande, Utvidgande Heterogloss. De 

röster som åberopats är ofta de boendes, vilket går väl ihop med 

verksamhetens utgångspunkt att den enskildes önskan och behov ska stå i 

                               
8 En interpersonell grammatisk metafor är en inkongruent, eller förskjuten, realisering av 
interpersonell betydelse. Se exempelvis Holmberg (2011:103–105, 108–109). 
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centrum. I (12) ser vi hur boende får stå för vetandet, i det här fallet 

uppgiften att hon rest sig själv efter att ha ramlat och larmat. I (13), från den 

formella genomförandeplanen, handlar det om ett önskemål som fungerar 

som en anvisning (att jämföra med de informella arbetsplanernas ”du ska 

…”). 

 

(12) Larmat och sagt att hon tagit sig upp själv. (daganteckningar) 

 

(13) Xxx vill komma upp senast kl 9:00 (genomförandeplan) 

 

Känslor och tyckande kan som ovan nämnts behöva placeras hos någon 

annan för att få utrymme i dokumentationen. I exempel (14) är det 

framförallt bedömning (att en boende var otrevlig) men möjligen även affekt 

(”hotfull och skrek jättehögt”) som ges uttryck, men som hänförs till 

personalen vid en annan avdelning. På så sätt återger skribenten bara vad 

hen har hört, samtidigt som Attityd ges utrymme i det skrivna. 

 
(14) Han var väldigt otrevlig, hotfull och skrek jättehögt enligt B5 

personal i deras avdelning. (daganteckningar) 

 

Den anställda som skrivit anteckningen i (15) lyckas, genom att citera den 

boende, både ge uttryck för dennas irritation och (möjligen) för sin egen 

känsla efter att erbjudandet blivit avvisat. 
 

(15) Erbjuder dusch – ”Det kan jag väl göra själv!” Så jag plockar bort 

saker i duschrummet o lägger fram en handduk. (daganteckningar) 

 
Även anhöriga kan åberopas. I (16) förekommer så mycket som tre olika 

röster, utöver skribentens. I de två första fallen handlar det om Attributiv, 

Utvidgande Heterogloss, där först den boende, sedan dottern får stå för 

bedömningen att medicinen inte behövs. Därefter står att ”SSK” 

(sjuksköterskan) är ”informerad”. Utan att sjuksköterskans röst explicit förs 

in i texten kan man dra slutsatsen att hen samtyckte till beslutet, helt enkelt 

eftersom inget annat dokumenterats.  

 
(16) Vill inte ta sin 16-alvedon då hon tycker att hon inte har ont just nu. 

Dottern tycker likadant. SSK informerad. (daganteckningar) 

 
Olika varianter på ”SSK informerad” är mycket vanligt förekommande i den 

sociala dokumentationen. Det är inte självklart att detta ska tolkas som 

Utvidgande Heterogloss, vilket normalt är fallet med de attributiva 

formuleringarna. Snarare stängs diskussionen, eftersom den anställda dels 

hämtat stöd från andra i sin bedömning, dels gjort rätt och informerat den 

medicinskt ansvariga. Här handlar det inte så mycket om att bjuda in andra 

röster som om att legitimering sin egen ståndpunkt eller handling. 

 När subjektiva betydelser läggs i någon annans mun tenderar de snarare 

att förstärkas. Inte i något av de fall som tagits upp här har andras känslor, 

åsikter, bedömningar eller vetande modaliserats. Det verkar som att 
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Attributiv Heterogloss i dessa texter fyller en annan funktion än i exempelvis 

tidningstext. Här handlar det inte om att öppna för en diskussion mellan 

ståndpunkter, utan oftast om att svära sig fri för egen del. Skribenten 

framhåller de andra rösterna, men är inte intresserad av att skildra några 

motsättningar eller någon diskussion. Beteckningen ”Utvidgande” blir därför 

lätt missvisande. Om man jämför med hur de anställda känner, tycker, 

bedömer och hävdar på det muntliga mötet blir skillnaden tydlig. Där är ju 

också dialogen själva målet. 

Sammanfattning och diskussion 

Jag har här diskuterat interpersonella betydelser i förhållande till 

äldreomsorgens skriftliga kommunikation i termer av kännande, tyckande 

och vetande. Man skulle kunna se detta som en subjektivitetsskala som går 

från det mest direkt personliga och oreflekterade till något som delvis är 

förankrat utanför den egna personen. Martin & White (2005) resonerar på 

liknande sätt när de skiljer ut Affekt som det mest direkt känslomässiga 

medan Bedömning och Uppskattning ses som institutionaliserade känslor. 

Samtliga dessa betydelser är problematiska i äldreomsorgens skriftgenrer, 

men på olika sätt.  

Kännande som uttrycks som Affekt är en viktig del av omsorgsarbetets 

kompetens. Det är dock centralt att skilja känslor som kopplas till det egna 

jaget å ena sidan och empati med de boende samt de boendes känslor å den 

andra. Det senare kan ges uttryck i skrift, medan det förra bedöms som 

irrelevant. Intressant nog verkar egna känslor kunna projiceras som andras 

känslor, vilket vi sett exempel på. Känslor förefaller vara en betydelsedomän 

med oklara gränser, som lätt projiceras smittar av sig på interaktionspartnern 

och/eller den som man talar om. 

Tyckande handlar i dessa sammanhang framför allt om appraisalsystemet 

Bedömning. Till skillnad från Affekt förefaller Bedömning kunna uttrycka 

en relevant del av yrkeskunskapen och det finns gott om exempel på detta 

från det muntliga rapportmötet. I skrift aktualiseras dock arbetsplatsens 

institutionella hierarki, och omsorgsarbetarna blir medvetna om begräns-

ningarna för vad de får bedöma i sin roll. Därför används Heterogloss flitigt 

för att förankra bedömningar hos andra. Det samma gäller för vetande. 

Funktionsuppdelningen mellan tal och skrift i omsorgsverksamheten är 

slående. Den kan förklaras på flera sätt. En viktig faktor bakom detta är 

regelverket och lagstiftningen kring den sociala dokumentationen, som i sin 

tur samverkar med den allmänna dokumentations- och kvalitets-

granskningskultur som går under namnet New Public Management, och som 

genomsyrar allt större delar av samhället. Ett starkt ideal i denna 

granskningskultur är standardisering. I projektet har vi sett flera exempel på 

en strävan efter standardisering i arbetsspråket. Ett exempel är hur de 

informella arbetsplanerna, som ofta är personliga och individuella, 

omarbetas efter givna mallar så att formuleringarna blir alltmer lika, oavsett 

vilken boende det handlar om (jfr Karlsson & Nikolaidou 2013). Här 

erbjuder skriften lämpliga resurser, dels i form av typiskt skriftspråklig 
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grammatik (nominaliseringar, passiv etc.), dels genom sin materialitet: det 

skrivna finns kvar oavsett om den som skrivit det finns kvar i verksamheten, 

och det är förhållandevis kontextoberoende. Att skrivna texter är viktiga 

redskap i ett standardiseringssträvande är därför inte så konstigt. 

Men granskning innebär också ansvar, och även här bidrar skriften med 

lämpliga resurser. Den som skriver för i högre grad än den som talar en 

monolog, och måste formulera sig i självständiga påståenden. I en muntlig 

arbetskultur, där erfarenhet skapas gemensamt och där beslut och 

bedömningar åstadkoms kollektivt, blir detta problematiskt. Detta att den 

skriftliga kulturen ofta innebär att texter ska undertecknas bidrar till detta: 

någon kan ensam hållas ansvarig. Bland de strategier som utvecklats för att 

hantera detta finner vi framförallt att andra röster anropas för realiseringen 

av problematiska betydelser. Detta går helt i linje med Jonassons (2010) 

rekommendationer för äldreomsorgen, även om våra studier visar att 

strategin inte är helt oproblematisk. 

En annan strategi går ut på att två parallella kommunikationspraktiker 

utvecklas, en kring det skrivna, och en där de muntliga mötena är basen. På 

rapportmötena och i korridoren känns och tycks det, och vetande förhandlas. 

Ytligt sett kan detta förklaras av att talet är muntligt och därmed ”ofarligt”, 

men en sannare förklaring ligger förmodligen i samtalets grundläggande 

karaktär av dialog, där kännande, tyckande och vetande – liksom ansvar – 

kan arbetas fram gemensamt och distribueras i kollektivet. 

Sett i detta perspektiv blir appraisal inte en symmetrisk modell för hur en 

skribent kan välja mellan interpersonella resurser för att visa närvaro och 

engagemang. I själva verket är modellen asymmetrisk och består av åtmin-

stone två delar som delvis står i opposition till varandra: å ena sidan Attityd 

och Gradering, som båda handlar om hur ett skrivande (eller talande) subjekt 

ger utryck för subjektiva betydelser, förankrad i den egna känslan, 

bedömningen eller erfarenheten, å den andra sidan Dialogicitet, som handlar 

om hur skribenten (eller talaren) genom Heterogloss kan förskjuta källan för 

känsla eller bedömning bort från sig själv (jfr Holmberg 2011:110). 

Att beskriva det just så, att förskjuta källan bort från sig själv, går väl i 

linje med hur de omsorgsanställda använder Heterogloss i vårt material. De 

svär sig fria och bevakar gränserna för sitt ansvar. Det är svårt att säga att de 

genom användningen av Heterogloss öppnar texten för dialog med andra 

röster. Snarare sluter de texten. En term som Utvidgande (”expanding”) 

Heterogloss kan – lite tillspetsat – härledas till en prototypisk intellektuell 

diskuterande och resonerande texttyp, där en fri skribent för dialog med 

andra fria tänkare. 

Appraisalmodellen skapades för att bättre fånga det interpersonella 

meningsskapandet i skriven text, eftersom den systemisk-funktionella 

grammatikens språkhandlingsmodell ansågs bättre lämpad för att fånga 

samspelet mellan kortare yttranden i dialog. Följaktligen kritiseras modellen, 

bl.a. av Kvåle (2005), för att fungera sämre på samtal, åtminstone vad gäller 

dialogicitetsanalysen. Jag vill här gå ytterligare ett steg och hävda att det är 

den prototypiska förståelsen av såväl samtal som skrivna texter som är 

problemet. Det hela understryker vikten av att, i strävan att bygga 

systemiska modeller för språk, arbeta med en bred och varierad empiri, där 
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inte bara medieringen varierar, utan även genre, verksamhetstyp och de 

talandes och skrivandes sociala positioner. 
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Positionering och validitet i enkäter och 
fokusgruppssamtal 

Mats Landqvist 

Introduktion 

Om man som forskare är intresserad av hur benämning och kategorisering av 

personer och grupper skapar en bild av en verksamhet kan det vara en god 

idé att reflektera över om de data man har är representativa för den 

verksamhet man vill undersöka. Hur påverkar valet av dataresultat och 

tolkning i en kvalitativ analys? Får man exempelvis olika information av 

muntliga och skriftliga data? Validitet, dvs. hur väl data relaterar till 

undersökningsobjektet, är ett vanligt ämne för diskussion inom samhälls-

vetenskaperna, t.ex. i samband med intervjuundersökningar. Det blir dock 

alltmer angeläget att diskutera validitetsfrågor även i språkundersökningar, 

särskilt i takt med att intresset för normkritiska och tolkande inslag ökar. I 

den här artikeln närmar jag mig denna fråga genom att jämföra och diskutera 

den information om en verksamhets mångfald som man får via en enkät med 

den man får av ett fokusgruppssamtal. Syftet är att försöka fånga skill-

naderna i resultat som dessa två typer av data genererar.  

Utgångspunkten är en undersökning av diskriminering och språkbruk 

som genomförts inom en svensk polismyndighet inom ramen för ett 

forskningsprojekt om språk och diskriminering. Där ombads de anställda 

bl.a. att återberätta situationer med diskriminerande innehåll, t.ex. orättvisor 

och uttryck för asymmetriska maktförhållanden. Syftet var att försöka fånga 

polisernas uppfattningar om bemötande, diskriminering och kränkande 

situationer, särskilt när det gäller kommunikation och språkbruk. Några av 

informanterna deltog senare även i ett fokusgruppssamtal med samma tema. 

Genom enkäten kunde informanterna delge sina olika uppfattningar i 

flervalsfrågor och i fria svar, där de ombads återberätta sina erfarenheter. I 

dessa svar kunde vi se några systematiska skillnader mellan olika typer av 

uppfattningar. Med fokusgruppssamtalen kunde vi sedan följa upp några av 

de föreställningar som kommit upp i enkäten. Där kunde informanterna ge 

ytterligare information och även ta del av varandras erfarenheter. Under hela 

denna datainsamling kunde vi märka att de två metoderna enkät och 

fokussamtal skiljer sig åt på ganska grundläggande sätt, vilket föranlett den 

här metodundersökningen.  

Den fråga jag ställer mig är således vilka skillnader det finns mellan att 

som informant skriva ner sina erfarenheter i en enkät och att berätta dem 
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muntligt inför fokusgruppen, och vilka metodologiska aspekter som 

aktualiseras i analysen av dessa återberättelser. Det kan handla om att en och 

samma fråga får olika svar i enkäten och i fokusgruppen Det kan också 

finnas skillnader mellan typiska sätt att behandla de två typerna av data på, 

t.ex. deltagarorienterad analys av ett samtal respektive teoristyrd textanalys.  

För att komma åt de metodologiska förutsättningarna för enkät och 

fokussamtal jämför jag några situationer som återberättas i enkäten med 

några liknande som förekommer i fokussamtalet. Denna jämförelse kommer 

att koncentreras på hur olika aktörer i berättelserna framställs i olika ljus mot 

bakgrund av informanternas ideologiska ståndpunkter och personliga 

erfarenheter. Enkätsvaren och fokusgruppsamtalet har därmed jämförts i en 

analys av positionering av dessa aktörer, där grunden är ett konstruktivistiskt 

synsätt. Det innebär att analysen vill fånga hur situationens aktörer 

(inklusive berättaren själv) konstrueras ur olika perspektiv, exempelvis som 

diskriminerad anställd, som kritisk mot polisorganisationen eller som en 

person som diskriminerar andra.  

Frågor för analysen är följande: Hur används olika medel för positio-

nering i olika medier, t.ex. hur benämns och beskrivs personer och hur 

framställer sändaren sig själv och sitt bidrag? Vilket tal- respektive skrif-

tutrymme har eller tar informanterna, och vilken potential har mediet för att 

ge information? Vilka diskursroller blir tydliga i skriftsituationen och 

talsituationen? Vilka maktordningar normaliseras i enkätsvar respektive 

gruppsamtal?  

I artikeln diskuteras först skillnader i analys av tal och skrift och de 

grundläggande validitetsvillkoren hos de två datainsamlingsmetoderna. 

Därefter presenteras positionering som det gemensamma analysverktyget 

och de språkliga drag som valts ut för en jämförelse. Sedan presenteras 

analysresultaten, och till sist dras några slutsatser.  

 

Två typer av analysdata 
Både enkätmetoden och fokusgruppen är till för att samla in information från 

människor, och i båda fall är rollerna klara: forskaren väljer tema och 

informanterna förser forskaren med data. När dessa data är insamlade 

analyserar forskaren dem och relaterar dem till sin analysfråga. Skillnaderna 

är dock betydande. I enkäter används vanligen någon form av statistiska 

hjälpmedel för att sortera svaren, eftersom alla informanter besvarar samma 

uppsättning av frågor, oftast med en given uppsättning svarsalternativ. 

Fokusgruppen erbjuder däremot större flexibilitet, och informanterna kan 

variera sitt sätt att närma sig frågorna. I fokusgruppen måste forskaren 

använda sitt omdöme och sin tolkningsförmåga för att välja ut meningsfulla 

delar som svarar mot undersökningens syfte. När alla deltagare (inklusive 

samtalsledaren) är medskapare till betydelsen skapas samtidigt fler 

möjligheter till att positioneringar synliggörs, på olika nivåer och av olika 

typ (Morgan 1998). Generellt kan man säga att analys av skrift respektive tal 

använder liknande nivåer och kategorier, som att samtalstur och sekvens kan 

motsvara skriftens sats respektive stycke eller avsnitt. Men dessa kategorier 
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kan sedan vara utgångspunkten för många olika specifika analyser av 

språkbruk, inte minst som en aspekt av sociala förhållanden.  

 

Enkätmetodens möjligheter 
Enkäter kan vara utformade på olika sätt och därför elicitera olika typer av 

svar. I den här undersökningen har vi försökt att ta med den medvetenhet 

som informanterna visar om ämnet, utöver att bara fånga deras åsikt, 

inställning eller kunskap. En vanlig typ av enkät inom området mångfald och 

diskriminering i yrkessammanhang brukar emellertid endast bestå av 

konkreta och enkla frågor, där informantens ska ge korta svar eller t.ex. hålla 

med om olika påståenden (t.ex. Planstedt 2005, Strömberg 2008). Frågorna 

är ofta identiska med studiens analysfrågor eller till och med med 

forskningsfrågan.  

En mer sofistikerad enkättyp är attitydmätning (t.ex. Jakobsen & Hussain 

2008, Rudenborn & Landin 2003). Informanternas uppfattning av t.ex. hur 

kränkande en viss situation skulle vara ses då som något som kan mätas. De 

kan t.ex. ombes att bedöma ett givet scenario och skatta hur de tror att de 

skulle reagera om det var verklighet. Syftet är att svaren ska kunna användas 

för att förutsäga beteende i en viss population. Ett scenario kan dock 

innehålla flera olika faktorer som är potentiellt avgörande för hur någon 

väljer att besvara frågan, men alla dessa kan knappast finnas med explicit 

eller beskrivas tillräckligt detaljerat. Om dessutom frågorna blir så allmänt 

hållna att det är svårt att avgöra vad enkäten faktiskt mäter uppstår 

ytterligare validitetsproblem. Det är även besvärande från reliabilitets-

synpunkt när en forskningsfråga korresponderar med ett enda scenario. En 

viss variation av frågor och scenarion krävs för att man ska kunna fastställa 

(och förutsäga) informantens reaktion på det fenomen som studeras.  

Ett sätt att kontrollera för dessa validitetsbrister är att konstruera enkäter 

som mäter upplevelser och erfarenheter genom självskattning i en upp-

sättning frågor, där flera frågor relaterar till samma variabel (se t.ex. Nilsson 

2004). På det hela taget handlar det om hur man kan se på enkätrespondenter 

som en källa till information. Galasinski & Koylowska (2010) menar att det 

är viktigt att man förstår vilken typ av erfarenhet, åsikt eller attityd som låter 

sig formuleras i en enkät, eller om det ens går att uttrycka i ord. Den typen 

av konstruktivistisk och ideologisk grund för en undersökning reflekteras 

emellertid sällan i enkätundersökningar. Många gånger inser man kanske 

inte att inte bara enkäten och de givna frågorna är språkligt medierade, utan 

även svaren, något som bidrar till konstruktionen av betydelse på intrikata 

och ibland oförutsägbara sätt.  

Det ska emellertid sägas att brister i validitet finns inbyggda i så gott som 

alla språkbaserade test. Det är omöjligt att ha kontroll över informanternas 

olika uppfattningar, tolkningsramar, förutsättningar, erfarenheter och annat 

som påverkar hur en fråga tolkas och besvaras. Den enkättyp som efterfrågar 

upplevelser och erfarenheter är dessutom ofta teoretiskt baserad på 

beteendevetenskapliga och testteoretiska perspektiv, och därmed en 

positivistisk kunskapssyn. En etnografiskt baserad enkät, exempelvis, skulle 

däremot kräva en mer detaljerad kontextrelation och öppenhet för olika 

tolkningar av svaren. En (kritisk) diskursanalytisk enkät skulle kanske utgå 
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från insikten att alla svar är beroende på de språkliga resurser som 

respondenterna har tillgängliga och på diskurser som de har tillgång till, 

både när de läser och förstår frågorna och när de besvarar dem. 

Hur skrivna texters språkliga drag, t.ex. i enkätsvar, ska kopplas till en 

bakomliggande ideologi är inte alltid enkelt att svara på, eftersom språket 

sällan kan knytas till enbart en betydelse. En svårighet kan vara att 

ideologier saknar en systematisk språkteoretisk grund (Breeze 2011). 

Kontexten kan därmed vara svår att identifiera och definiera i analyser av 

skrift. Karlsson & Strand (2012:112) skriver att skriftforskare med intresse 

för textens samspel med sociala förhållanden har en ”förhållandevis statisk 

kontextsyn”. De ger också några förslag på hur en forskare kan förhålla sig 

till kontexten. För den här analysen är framför allt följande förslag 

intressant:  

”Analysen av verksamheten bör lokalisera texterna på ett sätt som gör att det 
går att skilja mellan texters olika status, funktioner och relationer: exempelvis 
om de är redskap, mål eller har andra roller. Analysen av texterna kan då å 
sin sida visa hur språket bygger (delar av) verksamheten, rimligen genom att 
utgå från hur betydelser realiseras.” (Karlsson & Strand 2012: 130).  

 
Detta kan förstås också gälla för själva den vetenskapliga undersökningen. 

Enkätsvar är ju ett exempel på texter med ett visst mål skrivna i ett syfte i en 

viss verksamhet. 

Fokusgruppmetodens möjligheter 

En uppenbar fördel med samtal som datainsamlingsmetod är att forskaren får 

tillfälle att lyssna på informanterna och att lära sig av dem (Morgan 1998). 

Såvida man kan hålla balansen mellan ett klart fokus på det tema som ska 

avhandlas och att låta gruppens fria dynamik utveckla teman i interaktion 

kan fokusgruppen vara en värdefull resurs i många undersökningar. Även 

Hesse-Biber & Leavy (2005) menar att fokusgruppen kan fånga aspekter av 

det sociala livet som annars skulle förbli osedda, t.ex. yrkesgruppers 

kollektiva erfarenhet, och Morgan & Krueger (1993) framhåller att fördelen 

är att man kan få värdefulla insikter i komplexa beteendemönster. Hur dessa 

insikter ska kunna materialiseras är däremot inte något som Morgan & 

Krueger diskuterar särskilt utförligt. De verkar se samtalet som forsknings-

metoden, till skillnad från att se analyskategorier för interaktion som metod, 

som i språkvetenskaplig samtalsanalys.  

I fokusgruppen kan dessutom aspekter komma upp som de övriga 

informanterna inte själva har tänkt på, som gör undersökningen mer 

deltagarstyrd än den forskarstyrda enkäten. I frågor som t.ex. har med 

diskriminering att göra är det inte säkert att informanterna är helt medvetna 

om hur de ska formulera sina motivationer, emotioner och åsikter. Men när 

de hör de andra deltagarna tala om ämnet erbjuds de en möjlighet att avgöra 

i vilken mån de själva kan dela upplevelsen. Dessutom kan en person lättare 

bli medveten om saker som hen kanske inte funderat på tidigare när det får 

besvara konkreta frågor i ett samtal. Men man kan inte utgå från att 

fokusgruppen alltid avslöjar de djupaste av insikter. Det kan ju hända att 

informanterna inte är så logiska, reflekterade eller organiserade som man 
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kanske förväntat sig. I sådana fall kan fokusgruppen ge forskaren 

indikationer på att problemet är mer komplicerat.   

I fokusgrupper, liksom i andra typer av samtal, tenderar deltagarna att 

färga sina uttalanden och anpassa dem till dem som lyssnar (Steyert & 

Bouwen 1994). Det är stor skillnad mellan att rikta sig till de andra i 

gruppen, som har relaterade erfarenheter, än till en utanförstående 

intervjuare. Känsliga ämnen ställer krav på forskaren att försöka få 

informanterna att öppna sig men samtidigt måste alltför stor öppenhjärtighet 

regleras – det är viktigt att fokusgruppen inte blir ett forum för terapi, 

utvecklingssamtal eller liknande. Man kan alltså förvänta sig att data-

insamlingen speglar informantens vilja att dela med sig. Skillnaden mot 

enkätmetoden, som även den är beroende av informanternas goda vilja, är att 

enkäten är betydligt mer begränsad när det gäller hur komplex den kan vara 

och samtidigt användbar. Ju mer sammansatt ett tema är desto svårare lär det 

vara att formulera frågor till informanterna. Dessutom kan urvalet av frågor 

och formuleringen av dem styra informanterna mot ett visst synsätt på 

problemet – som de kanske inte skulle ha utan denna styrning.  

Frågan om hur samtalskontexter ska analyseras har även det diskuterats 

på ett övergripande metodologiskt plan. En av CA-grundarna Emanuel 

Schegloff och diskursanalytikern Michael Billig polemiserade med varandra 

i D&S (1999), om olika utgångspunkter för en hållbar analys av diskurs. 

Teun van Dijk sammanfattar deras debatt genom att hävda att CDA sällan 

tillhandahåller en detaljerad analys av språkbruk, vilket CA brukar göra. 

Men en CA-studie innehåller å andra sidan sällan en analys på kritisk nivå 

(van Dijk 1999:459–460). CDA förknippas förmodligen oftast med skrift, 

och det är därmed möjligt att förstå skillnader i analytiskt fokus som en 

konsekvens av valet av data. Frågan är då om samma ambition, att analysera 

positionering, går att genomföra på samma villkor i enkäter och i 

fokussamtal.  

Om man vill förena analysen av skrift med tal, eller som här jämföra 

dessa typer av data med samma analyskategorier, kan det finnas skäl att 

använda begrepp på mesonivå, för att mediera mellan språkdata och 

ideologiska tolkningar. Meso-begrepp kan tjäna som ”länkar mellan texter 

och deras verksamhetskontext” (Karlsson & Strand 2012:130), och de kan 

samordna iakttagelsen av språkliga drag till ett visst perspektiv för den 

samhälleliga tolkningen (Riesigl & Wodak 2001). I den här analysen får 

begreppet positionering tjäna som denna sammanhållande länk mellan 

språknivå och sociala betydelser – liksom i enkätsvar och fokusgrupp.  

Social positionering 

Social positionering är ett samlingsnamn för några olika sätt att analysera 

identitet, vanligen med maktkritiska förtecken, bland annat i studier som 

fokuserar mötet mellan personer med olika bakgrund. Davies & Harré 1990 

introducerade begreppet social positionering som ett alternativ till andra 

besläktade termer, t.ex. roll och identitet, som de ansåg vara alltför statiska. 

Deras analytiska poäng är att positioneringen är relativ och att positionerna 
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är beroende av varandra. När en deltagare positionerar sig själv på ett sätt, 

blir andra deltagare samtidigt positionerade på ett annat. När social 

positionering används inom samtalsanalys görs det ibland för att urskilja 

diskursroller som utgår från den kategorisering som uppstår som en effekt av 

interaktionen (se Linell 209:365). Enligt Linell är därmed social positio-

nering något som sker inom kommunikativa ramar, där de närvarande 

personerna kontinuerligt konstruerar varandra. Av det skälet kan en analys 

av positionering ge en bild av organisationens olika positioner och meka-

nismer för positionering men även ge inblick i deltagarnas självbilder i 

förhållande till övriga medlemmar i organisationen, t.ex. i undersökningar 

där man intresserar sig för organisationsmedlemmars upplevelser, åsikter 

och erfarenheter kring diskriminering. 

Den typ av positionering som är intressant för den här undersökningen är 

den som kallas ”social”, dvs. främst de relativt beständiga privilegierande 

eller diskriminerande identiteter som tillskrivs kön, etnicitetet, ”ras” (dvs. 

konstruktionen av ras), funktionshinder etc. Men även institutionella 

positioneringar kan förekomma, t.ex. polisiära yrkesroller. Även så kallad 

strategisk positionering (Foucault 2004) respektive kritisk positionering 

(Foucault 1980) är intressant, särskilt i ett normkritiskt sammanhang. 

Strategisk positionering innebär att en person tillskapar eller tillskriver sig en 

position i ett sammanhang, vanligen för att betona någon privilegierad del av 

sin identitet, medan kritisk positionering innebär att talaren intar en 

analytiskt normkritisk utgångspunkt. Det handlar då om vilka självbilder 

som kan framkomma i materialet. 

De flesta studier av positionering bygger på samtalsdata och är 

genomförda med ett deltagarperspektiv. Ambitionen är att försöka fånga de 

diskursroller som blir relevanta genom interaktionen, t.ex. i ett led att sätta 

rollerna i relation till t.ex. normalitet. Många studier undersöker hur män-

niskor inom en viss verksamhet i samtal med andra identifierar sig med 

någon viss grupp, och hur det kommer till uttryck i kommunikativa praktiker 

(t.ex. Kirk & Macphail 2003). Det kan handla om möten, samtal i 

fikarummet, småprat i affären, i det privata eller offentliga, deltagande i 

sociala medier och alla möjliga andra tillfällen till social interaktion. 

Kategorisering är något som sker ständigt genom att människor lierar sig 

med en eller flera identifierade sociala grupper, men kanske på olika sätt och 

i olika konstellationer för varje social interaktion. En central diskussion 

inom olika typer av normkritiska studier (t.ex. kritisk vithet, queer-studier 

osv.) är däremot hur människor blir positionerade i förhållande till rådande 

normer om vad som ses som normalt (Ahmed 2011). Det som uppfattas som 

normalt behöver sällan omnämnas eller problematiseras utan kan tas som 

självklart (Shohat & Stam 1998), och omvänt, det normala är många gånger 

det som ges som standard eller rutin, medan andra möjligheter förblir 

outtalade eller till och med ”oföreställbara” (se Hornscheidt & Landqvist 

2014).  

En utgångspunkt är att aktörer skapar sociala positioner, där de 

framträder med mer eller mindre tydlig grupptillhörighet och där de olika 

positionerna ses som mer eller mindre legitima. Emellertid kan det variera 

hur och i vilket sammanhang som man tolkar vad som räknas som en 
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position och vem som ingår i en grupp, dvs. hur aktörerna auktoriseras och 

generaliseras (t.ex. Sighard Neckel & Ferdinand Sutterlüty 2005, 

Hornscheidt 2012). För att fånga dessa aspekter brukar det inte vara 

tillräckligt att analysera den lokala intersubjektiviteten i t.ex. ett samtal. Det 

handlar istället om att undersöka vilka ståndpunkter som kan, får och brukar 

framföras och vilka som förblir osynliga (Shohat 1998), t.ex. i relation till 

andra sammanhang, som i detta fall där samtalet jämförs med enkäten. 

Hur människor använder enkät och fokusgrupp liksom vilka förut-

sättningar som olika skriv- eller talsituationer medför kan ge intressanta data 

för en positioneringsanalys. Möjligen kan en analys av skrift inte utföras på 

samma mikrokänsliga nivå som analysen av ett samtal, utan snarare fungera 

på normkritisk nivå. I den här undersökningen används dock samma 

analyskategorier för både samtalet och för den skriftbaserade enkäten.  

 

Språkliga medel för positionering 
Den kanske mest uppenbara kategorin för en positioneringsanalys är 

benämningar och beskrivningar av personer, vilket inkluderar själv-

benämningar av talaren eller skribenten. Det kan vara hur grupper omnämns 

eller hur enstaka individer benämns utifrån någon grupptillhörighet. En 

annan kategori är evaluering, som kan visa hur återberättelsen i sig, eller 

någon del av den, signaleras som relevant, intressant, väsentlig eller viktig. 

Evalueringar kan också visa hur deltagare ser på varandra och hur de skapar 

positioner för både den som värderar och den som blir värderad. Det kan 

vara betydelsefullt, eftersom såväl enkäten som fokusgruppen uppmuntrar 

informanterna att dela med sig av sina subjektiva uppfattningar, åsikter, 

frågor och upplevelser. En central utgångspunkt är att den förväntade 

diskursrollen är en bedömare.  

En betydelsefull faktor kan vara undersökningssituationens grad av 

frivillighet och engagemang, t.ex. att man som fokusgruppsdeltagare avsätter 

betydligt mer tid än som enkätrespondent. Det finns inga särskilda språkliga 

drag som korresponderar med större eller mindre engagemang, men det kan 

förekomma yttranden som visar deltagarnas inställning till och upplevelse av 

uppgiften eller som visar varför deltagaren väljer att berätta något. 

Frivillighet kan ändå vara en metodologiskt relevant aspekt av enkäter och 

liknande metoder. Informanter som tvingas delta kan välja att göra det lätt 

för sig exempelvis genom att bekräfta det undersökningen verkar vara ute 

efter eller genom att svara knapphändigt på frågorna. Det kan därför vara 

värt att uppmärksamma återberättelsernas detaljrikedom och berättarens 

reflektioner kring det berättande. Däremot låter sig informanternas kunskap-

snivå i relation till undersökningsobjektet inte så lätt fångas och undersökas. 

Det finns inte heller något sätt att avgöra berättelsernas sanningshalt. 

Informanternas argumentation i ämnet (här diskriminering inom polisen) 

kan vara uttryck för självpositionering. Argument kan uttryckas påtagligt 

och explicit alternativt förbli antydda eller implicita. Även kommentarer och 

förslag på förklaring kring vad som antas ligga bakom det som händer i 

återberättelserna kan vara ett medel för självpositionering. Andra faktorer är 

i vilken grad resonemang som förs är konventionella, problematiserade, 
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intersektionellt komplexa, icke-nämnda aspekter, syn på normaliserade för-

hållanden osv. 

På en mer övergripande nivå ingår genre som en inramande faktor för hur 

diskursiva roller fördelas. Det blir tydligt i exemplen att såväl mediet som 

genren skapar förutsättningar för hur återberättelsen av den diskriminerande 

situationen inleds, avhandlas och avslutas, och även evalueras.  

Positionering i enkätsvar 

Med hjälp av ovanstående analyskategorier undersöks här några svar från en 

enkät som ställdes till anställda inom en svensk polismyndighet om 

diskriminerande situationer. Enkätfrågan var följande: ”Ange 3 situationer 

där någon blivit kränkt/diskriminerad i ditt arbete. Beskriv situationerna 

kort. På vilka grunder anser du att de var diskriminerande?”  

Svaren är i allmänhet återberättelser av diskriminerande situationer av 

den längd som exemplen nedan visar. Aktörer (de understrukna partierna) 

och diskriminerande handlingar (de fetstilta partierna) benämns på ett sätt 

som bidrar till social positionering. Här följer tre typiska exempel:  

 
(1) Från människor vi måste ingripa mot. Ej blivit tilltalad pga att man är kvinna. 

Ej blivit tilltalad pga att en äldre kollega funnits nära. Fått kommentaren ”är 

ni tre poliser för att ni är kvinnor?” (som polis får man stå ut med oerhörda 

kränkningar och skällsord)  

 

(2) I vissa kulturer har man svårt att det är en kvinnlig polis som tilltalar dem och 

vägrar att lyssna till henne. Eller svarar på frågorna hon ställer till en manlig 

polis  

 

(3) Vid ett tillfälle hade jag att göra med en äldre man som tyckte att jag inte hade 

tillräckligt med livserfarenhet att säga till honom hur han skulle bete 

sig/vad han skulle göra. Ungdomar som har svårt att lyssna på en kvinna. 

Invandrare som inte vill lyssna på mig som kvinna och är "vit". Ofta tar de mig 

inte på allvar.  

 

I dessa tre exempel består nästan hela texten av understrukna och fetstilta 

delar, dvs. det mesta är benämningar på aktörer och handlingar. I nedan-

stående tabell sammanställs dessa delar.  

I tabell 1 visas referens till de tre komponenter i de diskriminerings-

situationer som relateras, dvs. vem som anges som den diskriminerande 

parten, vilken handling som avses respektive vem som kategoriseras som 

diskriminerad. Där framgår att uttryck för diskriminerande handlingar ges 

störst utrymme i svaren. De handlingar som informanterna anger som 

diskriminerande är samtliga verbala eller exempel på mindre lyckad kommu-

nikation. 

Personbenämningarna representerar socialt igenkännbara kategorier 

utifrån grupptillhörighet. Den diskriminerande rollen benämns ofta som 

kollektiv (t.ex. ”ungdomar”), medan den diskriminerade rollen benämns som 

individuell (t.ex. ”mig”). Den positionering som blir tydlig här är den 
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sociala, dvs. man kategoriserar på en övergripande och beständig nivå, 

snarare än beskriver människor i ur andra aspekter. Det gäller såväl den 

diskriminerande som den diskriminerade parten. Institutionell positionering 

görs endast med ordet ”polis”. Exemplen visar också ett ganska typiskt sätt 

att använda korta, ibland dubbla, benämningar, som kombinationen ”kvinna” 

och ”polis”. Någon närmare karaktärisering av aktörerna förekommer sällan. 

Det verkar som om informanterna inte ser sig manade till några mer utförliga 

beskrivningar eller till klara ställningstaganden i förhållande till det som 

beskrivs. De sociala kategoriseringar som används är således kön och yrke, 

men även ålder och migrationsbakgrund. Benämningar för dessa kategorier 

används för att beskriva de olika aktörerna i en diskriminerande situation. 

 

Tabell 1. Sammanställning av benämningar av aktörer och handlingar i tre 

enkätsvar 

 
Diskriminerande aktör  

 

Diskriminerande 

handlingar 

Diskriminerad aktör 

- människor vi måste 

ingripa mot  

- en äldre man  

- ungdomar  

- invandrare  

- de  

- ej blivit tilltalad  

- ej blivit tilltalad  

- fått kommentarer  

- vägrar att lyssna  

- svarar på frågorna hon 

ställer till en manlig polis  

- oerhörda kränkningar 

och skällsord  

- tyckte att jag inte hade 

tillräckligt med 

livserfarenhet att säga till 

honom hur han skulle bete 

sig/vad han skulle göra  

- har svårt att lyssna  

- vill inte lyssna  

- tar inte på allvar 

- polis  

- en kvinna  

- mig som kvinna och är 

”vit”  

- mig  

 

 
Något som inte finns med i svaren är text som motiverar eller kommenterar 

situationen eller som utvecklar beskrivningen av personerna eller 

problematiserar händelsen. Det förekommer ibland antydningar till det, som 

ger mer generella betydelser av det som rapporteras, dvs. att polisyrket 

innebär en del kränkningar (”får man stå ut med”), bakgrund till var man 

finner de diskriminerande personerna (”i vissa kulturer”) eller förankring i 

skribentens egen erfarenhet (”vid ett tillfälle hade jag att göra med”).  

Informanterna positionerar sig själva ganska påtagligt som offer för 

diskriminering, oftast i den utsatta positionen som kvinnlig polis. Enkät-

svaren ser dessutom ut att vara starkt beroende av enkätfrågan. Texterna 

saknar tydliga ståndpunkter, argument eller motiv kring det som tas upp. Det 

är därför svårt att tolka in någon särskild vilja eller engagemang att meddela 

sig kring frågan ur ett mer kritiskt eller ens värderande perspektiv.  
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Positionering i fokusgruppssamtal 

Här jämförs återberättelserna i enkätsvaren ovan med liknande situationer 

och aktiviteter i fokusgruppen. De samtalsdelar som har valts ut består alltså 

av återberättelser av diskriminering, som i följande utdrag:  

 
(4) Ella: alltså jag har ett konkret exempel jag kan dra vi 

har en hög kvinnlig chef hos oss och hon är med på alla 

ledningsmöten så har jag träffat lite andra kvinnliga 

chefer som är under henne och dom säger så här att den 

här höga kvinnliga chefen då det är ingen som lyssnar på 

henne i ledningsgruppen man går laget runt och hon har 

massor av briljanta idéer men man liksom ignorerar man 

har otroligt mycket uppfattningar om hennes utseende hon 

är liten och tjock ja liten och tjock spelar det nån 

roll? och det här kommer från kvinnor vad männen säger 

det har jag ingen aning om och det är rätt hemskt alltså 

att höra och vad det beror på        

 
 

Tabell 2. Sammanställning av benämningar av aktörer och handlingar i en 

återberättelse i fokusgruppen  

 
Diskriminerande aktör Diskriminerande handling Diskriminerad aktör 

- kvinnliga chefer som är 

under henne  

- i ledningsgruppen  

- man (pron.)  

- man (pron.)  

- kvinnor  

- ingen som lyssnar på 

henne  

- ignorerar  

- har otroligt mycket 

uppfattningar om hennes 

utseende 

- den här höga kvinnliga 

chefen  

- en hög kvinnlig chef  

- har massor av briljanta 

idéer  

- är liten och tjock 

 
I tabell 2 återges de aktörer och handlingar som refereras till i sekvensen 

från fokusgruppen. Uttrycken för diskriminerande aktörer består av det 

generella pronomenet ”man” och några referenser till organisationens led-

ning med olika specifikationer. Den diskriminerade aktören är här en 

bestämd person, den kvinnliga chef som diskuteras. Av tabellen framgår att 

personbenämningar och handlingar upptar ungefär lika stor plats i samtalet. 

Benämningarna är i jämförelse med enkätsvaren mer utförliga, med flera 

specifika positioneringar, både sociala (t.ex. ”kvinnlig”) och institutionella 

(t.ex. ”chefer”). Både rollen som diskriminerad och diskriminerande är 

uttryckta i tredje person och ingår som delar av polisorganisationen. De 

centrala sociala kategoriseringarna som används är kön och maktposition, 

men även utseende är en viktig del av återberättelsen. Här förekommer även 

beskrivningar av aktörerna.  

Rapporteringen sker inte utifrån deltagarens egen upplevelse, vare sig 

som offer eller förövare. Här handlar det om andra personer och en situation 

som talaren bevittnat. Fallet verkar vara valt eftersom det är typiskt eller ett 

bra exempel. Talaren gör en tydlig bedömning av det, vilket samtidigt 

positionerar henne som en utanförstående person som ändå är berättigad att 

både ta upp och kommentera fallet. Komplexa benämningar är ganska 

vanliga, vilket beror på att fler referenser till samma aktör förekommer, som 
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att huvudpersonen är en chef, en kvinna, en hög chef och att andra chefer är 

”under henne”. Huvudpersonen konstrueras även med egenskaper, t.ex. 

idérik, liten och tjock, som legitimerar henne som huvudperson i en åter-

berättelse om sexism.  

Benämningar och diskriminerande handlingar utgör en mindre andel av 

återberättelsen i jämförelse med enkätsvaren. Den största delen av sekvensen 

består av andra kategorier, som metakommunikation (”jag har ett konkret 

exempel jag kan dra”), värdering av innehållet (”ja liten och tjock spelar det 

nån roll?”, ”det är rätt hemskt alltså att höra”), jämförelser (”så har jag 

träffat lite andra”) och referens till källan (”det här kommer från kvinnor vad 

männen säger det har jag ingen aning om”). Sammanfattningsvis kan man 

säga att såväl social som institutionell positionering sker på olika sätt, även 

om det finns ett gemensamt drag: de diskriminerande handlingarna är av 

ungefär samma typ och framför allt formulerade med liknande generalitet 

och utförlighet. Vilka handlingar som uppfattas som diskriminerande verkar 

alltså vara ett konstant tema som återkommer i olika typer av analysdata. 

Yttrandet i (4) inleder en längre sekvens där deltagarna kommenterar och 

utvecklar det som Ella återger. Ella dominerar sekvensen genom att ta 

varannan tur. Hon såväl inleder som avslutar ämnet och sekvensen, och hon 

utvecklar återberättelsen i sina övriga bidrag. De övriga deltagarnas bidrag 

bekräftar berättelsen som värdefull i olika kommentarer och frågor. Det 

finns gott om beskrivningar av omständigheter kring den rapporterade 

händelsen, och olika inslag (understrukna) där Ella positionerar sig själv i 

förhållande till den. 

 
(5) Ella:  (…) det är rätt hemskt alltså att höra och vad det  

   beror på  

Siv:  fysik mer än bara tanke alltså man blir fysiskt  

   bedömd  

Ella:  ja och då om man tänker sig om hon hade varit lång  

   och smal hade det gjort någon skillnad? 

Anna: kanske var nåt fel på det också  

Ella:  ja för lång och smal och då tänkte jag att dom här  

 andra kvinnorna för jag har pratat rätt mycket med 

dom ”vad håller ni på med? det hon säger är ju 

vettigt det är ju inga dumh- liksom det är ju 

klokt den här chefen”  

Mats:  var dom andra kvinnorna i hennes grupp?  

Ella:  inte deras chef hon har ju ändå rätt mycket streck 

på axlarna olika nivåer och hon skulle då kunna 

vara deras chef men då tänkte jag så här att det 

jag har hört många kvinnor tycker att det är okej 

så länge andra kvinnor inte kommer till samma nivå 

som jag men om de kommer ovanför då är man 

plötsligt kanske inte  

Siv:  det låter skumt det här att man återskapar 

maktbalansen kvinnor också  

Ella:  ja hur mycket sanning det ligger i men när jag 

hörde dom här kvinnorna dom hade kommentarer om 

utseende  

Anna:  dom kommenterade också henne? 

Ella:  dom kommenterade henne och det är ingen som 

lyssnar på henne men då frågade jag ”gör inte ni 

det då” och så jämförde jag då hade man ställt 
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henne och den som var polismästare bakom ett 

skynke och man hade inte sett båda är korta och 

tjocka hade man liksom brytt sig om hur han såg ut 

ja då hade man ju lyssnat på kvinnan hon har ju 

nåt vettigt att säga men man kommenterar aldrig 

pererik att han var kort och tjock det är pondus 

medan hon då lyssnar man inte ja det var en lång 

utläggning  
 

Omständigheterna är av varierande slag, med värderingar (”hemskt att 

höra”), jämförelser (”man kommenterar aldrig pererik”), kommentarer (”det 

låter skumt det här”) och mer utvecklade analyser, t.ex. den att fysiska 

bedömningar drabbar kvinnor oavsett hur de ser ut. Allt det som inte består 

av personbenämningar och diskriminerande handlingar bidrar därmed till en 

utvecklande analys av den återberättande situationen, men framför allt till att 

låta Ella utveckla fler aspekter och värdera berättelsen inom ramen för en 

gemensam analys av situationen. Ellas bidrag går ut på att uttrycka sin 

attityd till det som hänt och framför allt sitt motstånd till de diskriminerande 

aktörerna, snarare än att t.ex. ge fler exempel på vad som hände den 

diskriminerade chefen. Därmed kan man säga att det finns mer utrymme för 

andra sätt att positionera sig själv, andra och övriga deltagare på än med 

social och institutionell positionering. Ett klart kritiskt ”jag” framträder här – 

hos samtliga deltagare, något som får ett stort utrymme i samtalet. 

Återberättelsen blir på så sätt en utgångspunkt för den diskussion som sedan 

utgör samtalets huvudinnehåll.  

Olika analysdata – olika resultat 

Ur ett normkritiskt perspektiv är frågan om talarens eller skribentens egen 

normalitetsuppfattning mycket relevant, särskilt i en analys av diskrimi-

nering. I detta avseende finns vissa likheter mellan enkätsvaren och samtalet, 

eftersom en hegemonisk referensram framträder i båda. Alla grunder för 

diskriminering tas inte upp, utan egentligen endast en. Kön framstår som den 

maktdiskurs som alla förhåller sig till, som nämns explicit och som därmed 

är synlig och legitim att diskutera på olika sätt, även om informanter ibland 

framställer sig som offer för att vara t.ex. ”kvinna och vit”. Men de i andra 

sammanhang relativt vanliga diskrimineringsgrunderna funktionshinder, ras 

och språklig eller kulturell bakgrund tas nästan aldrig upp. Den 

intersektionella grunden för positionering framställs på ett mindre komplext 

sätt än vad som förmodligen är fallet, och informanterna tycks ha svårt att se 

utanför den egna normaliteten. Det gör att deltagarnas vithet, som är en 

potentiell källa till makt, inte problematiseras utan förblir normaliserad (eller 

konstruerad som en utsatt position), och omnämns därför heller inte. 

Jämförelsevis är enkäten mer varierad i detta avseende – men långt ifrån 

uttömmande.  

Det finns många former av och grunder för diskriminering, och flera av 

dem omnämns tydligt i enkätens inledande frågor och även i fokussamtalet, 

genom frågor från samtalsledarna. Det verkar emellertid finnas en inarbetad 

diskurs om just kvinnors situation som poliser, i synnerhet i lednings-
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positioner. Den upprepas i båda materialen och konstrueras som det genom-

gripande problem som polisen har (se även Haake 2011). Deltagarna verkar 

känna sig arga och frustrerade över detta, i båda materialen.  

Här har analyskategorierna dock använts främst för att jämföra 

skriftbaserade och en talbaserade analysdata. En av de grundläggande 

validitetsfrågorna här är ju hur väl dessa kategorier fångar de ideologiska 

perspektiven. Man behöver därför kunna förstå hur gångbara, frekventa, 

rimliga eller typiska de teman man undersöker är. Hur man avgör det skiljer 

sig mellan olika empiriska material. I fokussamtalet visar de lyssnande 

deltagarnas bekräftande respons att talarens val av återberättelse är ett 

relevant och förväntat drag. Det är också hens sätt att återge och värdera 

berättelsen. I enkätsvaren finns däremot ingen utveckling eller bekräftande 

respons från andra. Där kan istället antalet svar med samma tema visa vad 

som är det förväntade sättet att återge situationer. Frekvensen av liknande 

svar kan visa hur typiskt ett resonemang är inom den undersökta 

verksamheten. Skriftliga svar ger dock ändå en mer begränsad inblick i 

organisationen, och därmed ett annat svar på forskarens fråga. Vidare kan 

skriftens anonymitet i kombination med enkätundersökningens relativa 

tvång bidra till att organisationen framstår som ganska oreflekterad. Den 

motsatta bilden framkommer i fokusgruppen. Där reflekterar man istället 

ständigt, snarare än bidrar med nya återberättelser. Uppgiften som informant 

verkar alltså vara helt olika.  

Från en konstruktivistisk syn på framför allt enkäter kan informantens 

svar uppfattas som en rekonstruktion av forskarens idéer, normer och 

värderingar. En sådan epistemologisk utgångspunkt kräver att forskaren 

reflekterar över sin agenda redan i planeringen av en enkätundersökning. En 

tolkning av svaren verkar nödvändig, snarare än att enbart sammanställa 

dem i en tabell eller liknande. En möjlig tolkning skulle vara att utgå från en 

kritisk hållning till respondenternas svar, och inte enbart till den aktuella 

frågan utan till hela uppsättningen av frågor. För att denna tolkning ska bli 

möjlig behöver forskaren förstå vilka perspektiv som konstrueras genom 

enkätfrågorna, dvs. vilka aspekter som frågorna relaterar till och vilka frågor 

som skapar betydelse som formar grunden för hur respondenterna tolkar 

dem, och hur en fråga ligger till grund för nästa osv.  

Fokussamtalet är en social aktivitet med flera deltagare inblandade, 

medan enkäten är en ensamaktivitet. Det gör att deltagarna får mycket olika 

uppmärksamhet och uppbackning, vilket kan påverka valet av sätt att 

återberätta – och därmed positionera. Ett snabbt och anonymt nerskrivande 

av stolpar i enkätsvaren skiljer sig markant från fokusgruppens tillfälle till – 

och förväntan om – att deltagarna utvecklar och motiverar sina åsikter. 

Samtalet som arena verkar ge möjligheter för deltagarna att uttrycka sig 

relativt fritt, personligt och värderande. Den som bidrar med återberättelsen 

verkar kunna utveckla sitt resonemang under hela sekvensen, medan de 

andra bidrar med kortare synpunkter och frågor. När sekvensen sedan är 

över kan någon annan ta upp en ny situation och anta rollen som 

återberättare och positionera sig kritiskt som bedömare. Det är berättarens 

uppgift att sätta in återberättelsen i sitt sammanhang och att motivera den. 

Detta, liksom det faktum att deltagarna argumenterar med hjälp av klara 
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belägg utifrån en ganska tydlig ideologi, tyder på att deltagarna har en viss 

vana vid att diskutera ämnet, Det är också tydligt att de motiveras av 

organisationens anti-diskrimineringspolicy. Men samma deltagare har också 

besvarat enkäten, och i den finns inga svar som tillnärmelsevis innehåller 

lika rikliga beskrivningar och bedömningar av diskriminerande situationer. 

Samtalet verkar därmed medföra möjligheten för deltagarna att tillsammans 

aktualisera och etablera den institutionella kontexten och den diskurs kring 

diskriminering som finns där. Enkäten ger inte samma möjligheter.  

Förutsättningarna för deltagande i enkäten respektive fokusgruppen är 

alltså olika på flera sätt. Mediet verkar avgörande för hur stor plats 

återberättelsen får ta liksom hur lång tid den får ta. Det förekommer också 

olikheter i berättelsestruktur och fokus. Enkätsvaren domineras av den 

diskriminerande handlingen, medan värderingar, tolkningar och reflektioner 

knappast förekommer alls – trots att enkätfrågan uppmuntrar till utförlighet. 

I fokusgruppssamtalet verkar däremot åsikter, analys och kritik stå i centrum 

medan aktörernas handlingar är relativt allmänt beskrivna.  

En vidare fråga är vad de skillnader som framkommer här beror på: 

Skiljer sig samtalsmediet och skriftmediet från varandra i deltagar-

förutsättningar på ett mycket grundläggande plan? Har människor lättare att 

uttrycka sig t.ex. värderande i ett samtal tillsammans med andra än i skrift, 

eller beror talarens/skribentens benägenhet att uttrycka sig helt på 

kontextuella faktorer eller på de genrespecifika förutsättningarna? 

Informanterna har exempelvis haft begränsad tid att besvara enkäten och 

deltagarna i fokussamtalet har sannolikt funderat på vad de skulle ta upp 

eller förberett sig på andra sätt. Den typ av skillnader som här framkommer 

måste i så fall tillskrivas undersökningens val av data. Det innebär att 

datainsamlingsmetoden är en ganska avgörande validitetsfråga, eftersom det 

handlar om mer än bara olika sätt att skaffa information. Datainsamlingen 

ser således ut att vara något som behöver motiveras och reflekteras grundligt 

i undersökningar som intresserar sig för organisationer som polisen, liksom i 

alla andra undersökningar om ideologier, hållningar och kulturer.  
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Aspects of dialogicity: Exploring dynamic 
interrelations in written discourse 

Henna Makkonen-Craig 

1 Introduction 

As an ‘orientation towards the other’, dialogicity can be argued to be a 

quality that characterizes all human communication, including not only 

spoken interactions but also written (hand-written, print) and screen-based 

communications (see Linell 1998, 2009; Bakhtin 1986, 1991; Voloshinov 

1990). This paper has two goals. Firstly, it discusses one general and four 

more specific aspects of dialogicity with reference to newspaper discourse. 

Secondly, it connects them more generally with issues of research design in 

linguistics.  

Media texts are saturated with varying degrees and types of ‘inter-

dependencies’ that involve ‘others’ (Linell 2009:13). In depicting and 

analysing some of these dialogical, dynamic relations, this paper partly 

builds on and develops the results from two empirical studies (Makkonen-

Craig 2005, 2011). In particular, the paper discusses the following aspects of 

dialogicity: 

  

 dialogicity as a universal feature of discourse 

 dialogicity as perspectives and coerciveness 

 dialogicity in the sense of dialogical sequences in texts 

 dialogicity as a writer orientation, referring to the professional 

writers’ cognitive and practical orientation for the ‘other’ 

 dialogicity from the point of view of linguistic resources.  

 

The discussed first and second type of dialogicity can be traced back to 

twentieth-century writings by Mikhail Bakhtin and Valentin Voloshinov. 

Later scholars in many disciplines have become interested in the intellectual 

contributions of Bakhtin and Voloshinov. These researchers include 

Todorov (1984), Morson and Emerson (1990) and Lähteenmäki (for 

instance, see 2001, 2002). In particular, these two aspects of dialogicity have 

been further explicated and theorized in two seminal monographs by Per 

Linell (1998, 2009). The third and the fourth aspect, as well as the section on 

the specific linguistic resources, have been the focus of my empirical 

research on Finnish newspaper discourse (Makkonen-Craig 2005, 2011). 
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The term dialogicity, defined above as ‘other-orientation’, captures some 

essential characteristics of human life, communication, thought and action. 

Dialogicity is often distinguished from dialogism, which refers to a larger 

epistemological framework (on the history of dialogism, see Marková 1990; 

Linell 1998, 2009). If dialogism is a world-view, paradigm or an underlying 

theory where the role of the ‘other’ is essential and even definitional, 

dialogicity, then, refers to a quality (or perhaps qualities) of human actions 

and the human mind (Linell 1998, 2009; see also Makkonen-Craig 2005:28–

29). Dialogically oriented linguists who analyse texts or spoken interactions 

(or both) share a dialogist(ic) view on language and discourse. Furthermore, 

dialogical theory has enriched the ‘traditional’ concept of linguistics, so that 

linguistics can now be bridged with discourse, genre and literacy studies, 

without abandoning the label “linguistics”.  

A dialogical analysis of texts highlights the interactional and dynamic 

nature of written discourse. This type of research on texts has drawn 

inspiration from the Bakhtinian tradition and proceeded towards varied 

directions. (For a synopsis of this research orientation and its historical 

influences, see Makkonen-Craig, this volume).1 

2 Dialogicity as a universal feature of discourse 

As Linell (2009:13) points out, dialogism denies the autonomous subject: 

communicating humans do not speak, write, act or even think in total 

isolation. This means that written interactions, as well as spoken ones, are 

oriented towards the perceived, expected or assumed actions of other 

humans – what these other agents have done, said and thought in the past, 

what they might be expected to do in the future, and what they are in the 

process of doing (ibid.). 

Dialogicity in this very general, Bakhtinian sense means that all situated 

utterances, whether long or short, texts or text-segments, are shaped by their 

dialogical, “extralinguistic” (that is, other than language-systemic) relations 

with other utterances (e.g. Bakhtin 1986a:81, 1986b:109). For example, 

journalistic stories converse with previous media texts and other texts 

(spoken, written, screen-based) and utilize many forms of intertextuality. 

They use material from other texts, such as press releases and interviews, for 

new purposes. They build on existing genres (story types) and formats, and 

their writers use language and discourse that is never purely individual. As 

Bakhtin crystallizes this universal aspect of dialogicity, “something created 

is always created of something given” (Bakhtin 1986b:120).
2
  

                               
1 The author is indebted to Lauri Haapanen and Mikko T. Virtanen for their valuable 
comments on the manuscript. 
2 The Bakhtinian sense of dialogue and dialogicity is open and welcoming. Importantly, it 
covers also interior dialogue, resident in multi-voiced, polemic, stylized or parodic utterances 
(Bakhtin 1991). On the other hand, the dialogue in Bakhtin’s writings has also a very broad, 
global meaning as “a view of truth and the world” (Morson & Emerson 1990: 129–130). 
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The following extracts will demonstrate some concrete outcomes of 

dialogicity in media discourse. Extract 1 is drawn from a profile article 

published in the Helsingin Sanomat (HS), the largest and most widely-read 

national daily paper, published in Finnish in Finland. The interviewee in this 

article is a press officer for Svenska Finlands folktinget (The Swedish 

Assembly of Finland).3 The press officer was interviewed on a current event, 

the launch of a campaign that promotes the use of Swedish language in 

Helsinki. The focal points for the discussion of dialogicity have been 

italicized and are elaborated on below. The English translation is presented 

first and the original Finnish extract occurs below it.4 
 
Extract 1: 

Now, let’s all speak Swedish! (profile article | Names today | HS 7.5.2002) 

[…] Today, Folktinget will launch their campaign “Swedish on the town” in 
Helsinki, a campaign which will continue until Swedish Day in November. 
Hertzberg hopes that the campaign will reach every Helsinki resident and 
have a positive impact. 

The aim of the campaign is to encourage both Swedish- and Finnish-
speaking Finns to use Swedish in their daily life. 

As we know, the fact is that Finnish speakers prefer not to use Swedish, 
even though they could. Something keeps them from using it, and that is 
quite strange. 
 
Many [Finns] have Swedish-speaking colleagues and acquaintances. How 
many [of us] will, however, take this opportunity for free language 
immersion, even to say “hello” and “how are you” in Swedish? 

Let’s leave aside the historical, cultural and socioeconomical reasons that 
may have helped create the language barrier, both imagined, real and 
invented ones. We will not dwell on them now. Let’s just give the floor to 
Herzberg. Veronica, var so god [please]!  

Veronica Hertzberg has noticed that Swedish language is not used in cafes 
or restaurants that often any more. It is easier to begin a conversation in 
Finnish. […] 

The original Finnish extract:  

Nyt kaikki puhumaan ruotsia! (profiili | Nimiä tänään | HS 7.5.2002) 

[…] Folktinget käynnistää tänään tiistaina Helsingissä Svenska på 
stan -kampanjan, joka jatkuu marraskuun Svenska dageniin saakka. 
Hertzberg toivoo, että kampanja koskettaisi jokaista helsinkiläistä ja saisi 
aikaan positiivisen liikahduksen. 

Kampanjan tarkoitus on herättää uutta nostetta ruotsin kielen 
käyttämiseen jokapäiväisessä elämässä. Puolin ja toisin. 

Tosiasiahan on, että suomenkieliset eivät mielellään käytä ruotsia, vaikka 
osaavatkin. Jokin estää, ja se on aika kummallista. 

                               
3 Folktinget has the statutory task of ”safeguarding the Swedish language and the interests of 
the Swedish-speaking population in Finland” (http://www.folktinget.fi/en/).  
4 The first line of each text extract gives the headline. The bracketed information includes a 
general label for the journalistic story type, the section of the paper and the date of publishing. 

http://www.folktinget.fi/en/
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Hyvin monilla on suomenruotsalaisia työtovereita ja tuttavia. Siinä olisi 
kielikylpy ilmaiseksi tarjolla. Kuinka moni kuitenkaan tarttuu tilaisuuteen, 
edes sen verran, että tervehtisi ja kysyisi kuulumiset ruotsiksi? 

Jätetäänpä nyt kielimuurin syntyyn mahdollisesti vaikuttaneet 
historialliset, kulttuuriset ja sosioekonomiset sekä kuvitellut, todelliset että 
keksityt syyt. Niitä ei nyt jauheta. Annetaan vain puheenvuoro Hertzbergille. 
Veronica, vassoguu! 

Veronica Hertzberg on huomannut, ettei ruotsin kieltä enää kovinkaan 
usein käytetä kahviloissa tai ravintoloissa. On helpompi päästä juttuun 
suomeksi. […] 

 
Firstly, Extract 1 (and the original text) has a dynamic relationship with the 

genre-specific story format that prevails historically from one text (cf. 

situation) to another and provides an identity for the text, helping both 

readers and writers. This general frame involves both constraints and 

possibilities in relation to what types of contents are usually associated with 

a particular genre (in the sense of a journalistic story type), how it is 

commonly structured, and which layout is customary. For example, the 

profile article involves an interviewee (and only one interviewee), a person 

who is considered to be interesting and who is involved with a current event. 

Another common practice is that the text comprises many interviewee 

quotations and yet the author’s perspective organizes the whole; the profile 

is not simply a constellation of quotes. Furthermore, the interviewee is made 

prominent by means of a photograph that shows the upper half of the body 

(not visible in the example). These are all features that are typical to the 

story-type and the involved practices. 

Secondly, Extract 1 builds on shared topical knowledge. This extract 

resonates, responds to and also evaluates previous conversations on the same 

topic, the use of the Swedish language in Finland. The paragraph with Let’s 

leave aside… and We will not dwell on them now makes explicit the writer’s 

(narrator’s) awareness of these previous conversations:  

 
Let’s leave aside the historical, cultural and socioeconomical reasons that 

may have helped create the language barrier, both imagined, real and 
invented ones. We will not dwell on them now. Let’s just give the floor to 
Herzberg. Veronica, var so god [please]! 

 
The metadiscourse acknowledges these types of conversations as well as the 

involved tensions, but it is also used to limit the perspective of the article (cf. 

the discussion of perspectives below). On the level of the writer–reader 

interaction, this metadiscourse also anticipates the readers’ responses.  

The sharedness of topical knowledge is also indexed by more specific 

linguistic resources in this extract. A subtle linguistic device for indicating 

common background and shared knowledge in Finnish is the 

morpheme -han that occurs in the third and fourth paragraphs. Combined 

with an appropriate noun, -han indexes sharedness: Tosiasiahan on, että…  

(The fact is, as we all know, that…). This extract also incorporates 

references to ‘general others’ (Linell 2009) that the readers can identify 
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themselves with, such as Hyvin monilla on…, Kuinka moni… (Many [of us] 

have…, How many [of us] will…?). These types of references can be used to 

evoke further dialogicity. 

Dialogicity in the general, universal sense is an obvious characteristic of 

media texts. The text is an essentially dialogic, responsive act, and this 

general type of dialogicity can be seen as involving three principles or 

conditions: responsivity, addressivity and genre-belongingness (and related 

socio-cultural belongingness). These Bakhtinian points have been further 

elaborated on by Morson and Emerson (1990) and Linell (2009:167 ff.). The 

concepts of responsivity and addressivity capture the fact that each text is, 

first and foremost, responsive in relation with past, current and anticipated 

actions and utterances, and, secondly, the text is also addressed to someone, 

whether this someone is an actual person or a more abstract audience. The 

third aspect, the genre-belongingness, highlights the ‘givenness’ of the texts 

on a more general level. This concerns how the texts build on prior socio-

cultural ‘praxis’, including languages, genres and discourse routines (Linell 

2009:167).  

3 Dialogicity as perspectives and coerciveness 

The literature on dialogicity also highlights two points on which texts (and 

spoken interactions) can differ considerably in their degree of dialogicity as 

opposed to monologicity (Linell 2009:168–169). These points are 

perspectivity and voicedness (or vocality), on the one hand, and coerciveness 

(imposition of response) on the other (ibid.). These two points form the 

second aspect of dialogicity. 

A text is considered to be monologic or ‘monologized’ in its perspective 

when an author authorizes and legitimizes only one perspective in the topic 

discussed. In some cases, it is also apt to speak of ‘monologizing practices’ 

(Linell 2009) or of the monologizing goals and ideals of text production. 

One such practice is the pursuit of narrative coherency, which means that 

including many different perspectives and voices is not always an ideal to 

aspire to. Consider, for instance, that the author in Extract 1 (Section 2) used 

metadiscourse for controlling and suppressing the antagonistic perspectives 

on the topic, and this consequently ensured the coherency of the profile 

article. A common practice in this particular story type, the profile article, is 

to devote attention to the interviewed subject’s perspectives and to allow 

them dominate in the story. 

Some publications in media research have pointed out that even the 

newswriters essentially engage in constructing narratives that are coherent 

(Clayman 1990:80). In other words, all that is included in the story must 

serve the general point and the chosen perspective that is maintained 

throughout that story. On the other hand, to maintain and promote the goal 

of objectivity, multiple perspectives are often crucial in the news. A good 

example of this is the recent news reporting regarding the Ukraine conflict 
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where not only the involved parties, but also observers and reporters, offer 

diverging perspectives.   

Different story types can offer different prospects. For example, a news 

bulletin may conveniently and conventionally allow only one (dominant) 

perspective. In contrast, major news stories and feature articles (reportage) in 

a concrete sense allow more space for multiple perspectives, multiple voices 

and multiple sources of information. Yet the number of cited sources or the 

number of incorporated quotes is not necessarily informative in determining 

how dialogical the text is. As we know, quotes can be used in a monological 

(univocal) or a dialogical (multivocal) manner. In the former case, the 

quoted sources contribute to “one truth” that is usually the narrator’s 

viewpoint, the journalist’s. A more multivocal and dialogically more open 

text fosters alternative interpretations that are considered and discussed. 

If certain media practices are monologizing, other practices may in turn 

encourage dialogicity, creating a dynamic situation. For instance, one 

dialogizing practice is to write story-complexes where an otherwise rather 

univocal and ‘finalized’ news story is accompanied by an additional 

commentary or a background story that provides other perspectives for the 

same topic. This makes the story-complex less finalized and dialogically 

more open.  

Texts may also differ in their degree of coerciveness: how much room 

they allow for the respondent. An ‘authoritarian’ text is the most 

monological type in this sense. In other words, it imposes, or tries to impose, 

only one perspective and a single way of understanding and responding.
5
 

(Linell 2009:168–169.) Many editorials seem coercive in this sense, even in 

democratic societies. Furthermore, the key evaluations in some editorials 

may be monologically formulated, while other rhetorically key points 

recognize alternative positions and are more dialogical (White 2003). A 

more dialogical text is open to a wider range of responses and therefore 

allows the addressee to have more freedom. The new interactional media 

genres, such as the readers’ commentaries for news stories on the web, can 

be seen as potential contributors to dialogicity, as they provide an easy 

forum to express deviant voices and alternative viewpoints.  

The dialogicity of perspectives and the degree of their coerciveness 

reflect the values of the media organization and also more generally the 

values of the society and culture. If the media is committed to responsible 

behaviour and aims to promote public understanding, it needs to act as a 

gate-keeper of ethically problematic stances, perspectives and ideologies. To 

mention a concrete example, the racist and the bluntly sexist stances – at 

least in Nordic countries in the 2000s – are usually considered to be 

unethical and politically incorrect. These stances can be resisted simply by 

excluding them, but the journalists may also find alternative ways to resist 

them, such as by using irony. 

                               
5 The wording ”tries to impose” is probably more correct, as the writer can never (fully) 
determine how the readers receive the text, in terms of aspects such as which perspectives the 
readers add to the discursive whole when they read it and interact with it. 
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4 Dialogicity as dialogical sequences in texts 

 
The third aspect of dialogicity introduces a very different perspective to texts 

and their analysis. This perspective examines the texts as rhetorical products 

and analyses the dialogical unfolding of texts and their parts: the dialogical 

sequences (patterns). These dialogical sequences are often built around 

explicit citations that are assigned to a source, such as to the interviewed 

politician. On the other hand, the journalistic story may also utilize other 

forms of reported speech, as well as demonstrate implicit, “veiled” 

dialogicity.  

The dialogical patterns are most likely to be found in signed story types 

such as the major feature article (the reportage), the column and the cultural 

review. In these signed story types, the narrator’s voice tends to be more 

personal than in the common news story and the editorial, as the latter story 

types incorporate an institutional, collective or even anonymous narrator’s 

voice. 

Explicit dialogical sequences 

The most concrete type of dialogicity occurs in media texts that incorporate 

explicit and recurrent question–answer sequences. Prime examples are 

interviews that comprise two distinct and alternating voices. A series of 

questions is first formulated by the journalist, and the questions then 

accompany the interviewee’s respective answers. In the most straightforward 

case, the recursive question–answer sequence proceeds as typographically 

distinct, alternating slots in the published text, as in Extract 2.  

This extract is drawn from a series of Why-stories (Miksi-palsta) that 

were most popular during the 1990s in the Helsingin Sanomat. The 

published text covered five questions (presented here in bold, as ther are in 

the original text) and five answers (in double quotes as in the original). The 

following extract contains the first two question–answer pairs: 

 
Extract 2: 

Is IBM’s perception of women Hannah Homemaker? (interview | 
Domestic | HS 23.10.1994) 
 
An IBM advertisement was appended to a certain print media, presenting the 
electronic web by means of imaginary user examples with photos: Daniel 
Director leads with the help of people such as Erik Export, Isac IT-manager, 
Colin Consultant and Paul Programmer. Amongst the fourteen people there 
are three women: Anna Archivist who maintains the archives, Hannah 
Homemaker who uses the home computer, and Patricia Press-officer who 
takes responsibility for the public relations. 
[1] Veikko Mäkipää, the director of web services for IBM, is this the 
IBM’s image of women in modern Finland? Isn’t a woman good enough 
to represent your customers, instead of Carl Customer? 
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[2] ”We don’t mean anything. Absolutely nothing. Sorry. I’d actually blame 
the advertizing agency for not being aware of this.”  
[3] So, IBM had no power over the content of the advertisement? 
[4] ”Well, of course, some power – how does this sort of thing come out... 
Let’s take the stance that this (advertisement) by no means represents the 
view of the company but – as we say it – the product by the IT-boys... It just 
– as the stuff goes – gets through.” 

Onko IBM:n mielikuva naisesta Kaija Kotivalo? (haastattelu | Domestic | 
HS 23.10.1994) 
 
Erään lehden mukana tuli taannoin IBM:n mainos, jossa esitellään 
tietoverkkoa keksittyjen kuvallisten käyttäjäesimerkkien avulla: Timo 
Toimitusjohtaja johtaa apunaan mm. Esko Export, Arto Atk-päällikkö ja Kari 
Konsultti sekä Onni Ohjelmoija. Neljäntoista verkkolaisen joukossa on 
kolme naista: yrityksen arkistoa ylläpitävä Anja Arkisto, kotimikron äärellä 
työskentelevä Kaija Kotivalo ja tiedottamisesta vastaava Tiina Tiedottaja. 
[1] IBM:n verkkopalvelupäällikkö Veikko Mäkipää, tämäkö on IBM:n 
mielikuva naisesta nyky-Suomessa? Edes asiakkaaksi ei kelvannut 
nainen vaan Antti Asiakas? 
[2] ”Tässä ei ole ollut mitään tarkoitusta. Ei todellakaan. Anteeksi. Mä 
oikeastaan syyttäisin mainostoimistoa siitä, että ne ei ole huomannut mitään 
tämmöistä.”  
[3] IBM:llä ei siis ollut mitään sananvaltaa mainoksen sisältöön? 
[4] ”No tietenkin jonkinlainen valta – miten tämmöinen nyt syntyy... 
Lähetään nyt siitä, ettei tämä (mainos) ole missään tapauksessa yhtiön kanta 
vaan – niin kuin sanotaan – atk-poikien aikaansaannos... Se vaan – niin kuin 
homma kuuluu – menee läpi.” 

 
The sequence question–answer, as in [1–2] and [3–4], is the most basic type 

of dialogical pattern that occurs in media texts. It is interesting to note that 

when Bakhtin speaks of dialogical relations of utterances, he also refers to 

the question–answer sequence; his other examples include the pairs 

approval–disapproval and claim–elaboration (Bakhtin 1991:272). Further-

more, the question–answer pair is a well reported one in the studies on 

spoken interaction, so much so that it can be considered as a text book 

example of an ‘adjacency pair’ in the Conversation Analysis tradition (see, 

for example, Schegloff 2007; Raevaara 1995).  

The common quoting practices in the newspapers involve an extensive 

selection, re-organization, editing and stylization of the quoted material 

(Haapanen, submitted). It is therefore rare to find texts that demonstrate such 

long and relatively unedited stretches of reporter–interviewee interaction as 

in Extract 2. As observed by Clayman (1990), reporting temporally un-

folding sequences of talk (such as those in Extract 2) is a means to display 

the interviewee’s interactional conduct rather than merely report the content 

of the interviewee’s statement. The answers in Extract 2 were not as fully 

edited as one might expect; notice the numerous hesitations, reformulations 

and highly colloquial elements that have been preserved, such as the 

colloquial first-person pronoun mä (instead of the more expected zero 

reference [2]), the casual expression atk-pojat ‘IT boys’ and colloquial 

phrases such as niin kuin homma kuuluu ‘as the stuff goes’ [4]. The quotes 
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that appear to be verbatim with colloquialisms, hesitations and reformulation 

are cues for the readers to draw their own conclusions regarding the 

attributes of the interviewee and the company that he represents.  

In principle, the question–answer sequence may occur with or without the 

third part, the comment, which evaluates an answer and/or closes a topic. 

Moreover, these third-part comments are more frequently used in spoken 

interaction than in print media texts, even when they occur in the original 

reporter–interviewee interaction. One reason for this is that these types of 

explicit comments maximize the narrator’s (writer’s) visibility in the 

published article which consequently limits their usage to some specific 

story types and contexts. Extract 3 is an example of this and it is drawn from 

a personal account article.  

The third-part comments in Extract 3 are found in the numbered sequence 

in parts [4] and [6]: Yep, that does sound familiar, I hadn’t thought about 

that before (or: That I hadn’t thought about before). This article has a strong 

personal involvement in that the writer uses his own experiences and 

confessions as its building material (cf. I am a pagan), and the narrator 

becomes all the more visible along with the comments and the voicing of a 

plan [2] (italics are mine).  

 
Extract 3: 

What’s a Christmas star? (account article | Sunday | HS 22.12.2002)   
 
I am a pagan. I am not a member of the church. Still, the Christmas traditions 
are as familiar to me as to everyone else, because I have learnt them as a 
child. But I do not quite remember the story behind all these traditions.  

[1] Why do we buy a Christmas tree every year? Or give presents? Or 
invite Santa to visit? 

[2] Better call the local parish. 
[3] ”The star on the Christmas tree symbolizes the star in Betlehem”, 

states Pastor Martti Ajo from the Käpylä parish in Helsinki. 
[4] Yep, that does sound familiar. 
[5] ”And golden threads represent the rays of the star that radiate 

throughout the world. The flags on the Christmas symbolizes spreading the 
gospel to all peoples.” [6] I hadn’t thought about that before.  

Mikä ihmeen joulutähti? (selvitys | Sunnuntai | HS 22.12.2002)   
 
Olen pakana. En kuulu kirkkoon. Joulun perinteet ovat silti minulle yhtä 
tuttuja kuin kaikille muillekin, koska olen oppinut ne lapsena. En tosin oikein 
muista, mistä mikin perinne johtuu.  

[1] Miksi meille tänäkin vuonna hankitaan joulukuusi? Tai annetaan 
lahjoja? Tai kutsutaan joulupukki? 

[2] Parasta soittaa lähiseurakuntaan. 
[3] ”Joulukuusen tähti symboloi Betlehemin tähteä”, kertoo pastori Martti 

Ajo Käpylän seurakunnasta. 
[4] Jep, tuo kuulostaa kyllä tutulta. 
[5] ”Ja kultalangat merkitsevät tähden säteitä, jotka leviävät kaikkialle 

maailmaan. Joulukuuseen ripustettavat liput taas tarkoittavat, että Jeesuksen 
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sanoma pitää viedä kaikille kansoille.” [6] Tuota en ollutkaan tullut 
ajatelleeksi. 
 

The dialogical arrangement in Extract 3 contains the triad question–answer–

comment. This pattern, in turn, is incorporated into a larger rhetorical 

pattern, the problem–solution pattern (e.g. Hoey 2001). Within this pattern, 

the first paragraph provides the background (or situation) which is then 

followed by the problem that comprises not only the initiating question [1] 

but also the sentence before it. Between the question and the answer [3, 5], 

we find the narrator’s explicated plan [2] for how to search for the answer. 

Finally, the answers are evaluated in the comments [4, 6].  

The dialogical sequences in Extracts 1–3 have been distinct and 

condensed ones. Extract 4 provides a contrast in two respects. Firstly, the 

individual parts of the pattern involve several types of elaborations. 

Secondly, the rhetorical pattern as a whole extends well beyond the part of 

the story that includes explicit quotations. This type of extension is a 

common means for providing global coherence and rhetorical structure for 

the whole story.  

 
Extract 4:  

How in the world can one invest in the expertise of personnel in all this 
rush? [TITLE] 

 
The personnel are the most important resource for a company, and their 

contribution provides the income that enables the continuity of business. In 
addition, the personnel create and build the brand, customer relations and 
processes. The well-being of personnel is reflected in their productivity and 
creativity. [1] But how on earth can the employer and the employee ensure 
well-being at work when time and energy is used to keep up with the ever-
increasing competition and societal changes? 

The employees are almost drowning in work and in the constant rush, 
while the unemployed struggle to find employment. Yet, there are also jobs 
for which there is no work force available. 

[2] Stop, let’s pause for a moment! Let’s give the floor to Mikko 
Kivekäs, the executive customer manager in Edupoli. 

[3] – If we continually rush forwards, without ever stopping to think 
where we should be heading, we will never get there. In order to keep up 
with the change, we need to continuously increase our expertise at work. […] 

Kuinka ihmeessä tässä kiireessä ehtii panostaa henkilökunnan 
osaamiseen? [OTSIKKO] 

 
Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, jonka työpanoksella saadaan 

aikaan liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistava tulo. Henkilöstö myös luo 
ja rakentaa brändin, asiakassuhteet ja toimintaprosessit. Parhaimmillaan 
hyvinvoiva henkilöstö on onnellinen, mikä näkyy tuottavana ja luovana 
työpanoksena. [1] Mutta millä ihmeellä työnantaja ja työntekijä kykenevät 
huolehtimaan työhyvinvoinnista, kun energia ja työpanos käytetään 
kiristyvän kilpailun ja yhteiskunnallisen muutoksen mukana pysymiseen? 

Työssä olevat työntekijät ovat hukkua työmäärään ja jatkuvaan kiireeseen, 
kun taas työttömälle näyttää muodostuvan vaikeasti läpäistävä muuri päästä 
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työelämään. Toisaalta on myös työpaikkoja, joille on hankala löytää 
työvoimaa ylipäätään. 

[2] Seis, pysähdytään hetkeksi! Annetaan Edupolin asiakkuusjohtajalle 
Mikko Kivekkäälle puheenvuoro. 

[3] – Jos juoksemme jatkuvasti eteenpäin, pysähtymättä välillä 
miettimään, minne pitäisi mennä, emme koskaan pääse perille. Muutoksessa 
mukana pysymiseksi tarvitaan jatkuvaa työssä tapahtuvaa osaamisen 
vahvistamista. […] 

 
As in Extract 3, the rhetorical pattern first includes the background, which is 

subsequently followed by the foregrounded focal question (But how…?) [1]. 

However, the question in Extract 4 is an elaborated one: it includes a 

justification and an additional elaboration in the paragraph that follows. The 

narrator becomes increasingly visible in the plan [2], where the first sentence 

is a metadiscursive exclamation (Stop, let’s pause for a moment!). The 

Finnish exclamation Seis ‘stop’ functions as an attention-calling, focusing-

device, and occurs as a pre-segment in the dialogical passive sentence. This 

exclamation is a prefatory element, which is followed by another dialogical 

passive sentence (Let’s give the floor to Mikko Kivekäs, the executive 

customer manager in Edupoli). In this extract, the most extensive part of the 

rhetorical pattern is formed by the answer [3] which, in fact, extends over 

the remaining text. At the same time, the answer also functions as 

promotional material for the interviewee’s company. Again, the rhetorical 

pattern comprises the structure of background–problem(question)–plan–

answer–evaluation in which the dialogical sequence question–plan–answer 

forms an essential core. 

Extract 4 is from a commercial appendix entitled AsiantuntijaOpas 

(‘ProfessionalGuide’) that was delivered inside a weekly magazine on 

economics, and its style was similar to that of a common profile article as 

well as an account article. The question in the dialogical sequence was also 

paraphrased in the title. This constitutes another common means for 

attracting readers in media texts. 

“Veiled” dialogical sequences  

Media texts may incorporate not only explicit but also more implicit, 

“veiled” dialogical patterns. When this occurs, the text unfolds in a manner 

that assumes or evokes dialogue rather than shows it. Here ‘other’ party, the 

discussant, is not the interviewee as in previous extracts, but rather the 

current imagined reader or even the narrator her/himself (Makkonen-Craig 

2005:89–90; Bakhtin 1991:283–284; Kalliokoski 2006:222).  

Extract 5 provides a case in point. This extract is from a column where 

the writer discusses the role of the national, state-owned broadcasting 

company Yleisradio, YLE. The emboldened items Yes, Santa Claus and I 

know, I know are the focus of this analysis. These responsive utterances 

mimic interactive turn-taking in that they assume and build on an implicit 

turn by the imagined reader (cf. the third-part comments in Extract 3), as the 

text unfolds. They can also be perceived as the narrator’s responses to his 
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own blunt assertions and metaphors, such as Yleisradio is Santa Claus (cf. 

‘monoglossic bare assertions’, White 2005:265). 

 
Extract 5: 

Santa of public service (column | Radio & TV | HS 23.12.2002) 

[1] A number of reforms are taking place in digital and radio broadcasting, 
but even amidst all these reforms, the head of Yleisradio [The Finnish Public 
Broadcasting Company] needs to remember one thing: Yleisradio is Santa 
Claus. 

[2] Yes, Santa Claus. That big, benevolent man who enriches the lives of 
children everywhere. [3] The most relevant thing is not whether the reindeer 
bring us a neat box of digital content or a soft package of analogical 
entertainment, but that there is something in the sleigh for everyone. 

There should be many different kinds of presents, but some of them can 
be provided by Santa’s little helpers, who have a more commercial 
orientation. […] 

Santa and his little helpers should work together, so that they can fill the 
sleigh with as heavy presents as possible. […] We, the children, should not 
be given the same presents time after time – like playlists of new hit singles 
on every station. Santa has to be true to himself, as he is one-of-a-kind. 

 
[4] I know, I know, Santa is not real. Someone secretly pays Santa to be 
Santa. Someone buys the gifts in a shop. The gift sack is funded by TV 
license fees, and it is not a bottomless one.  

[5] However, we still harbour the idea of Santa that we can cherish. 
Basically, this means putting the children first in all things. [END] 

Julkisen palvelun pukki (kolumni | Radio & TV | HS 23.12.2002) 

[1] Digi- ja radiouudistusten keskellä on oikeastaan vain yksi asia, joka 
Yleisradion johdon täytyy muistaa: Yleisradio on Joulupukki. 

[2] Niin, Joulupukki. Tuo hyväntahtoinen suurikokoinen setä, joka 
rikastuttaa lapsukaisten elämää. [3] Oleellisinta ei ole se, tulevatko lahjat 
siisteissä laatikoissa digiporojen kyydissä vai hiukan pehmeämpinä 
paketteina analogisten punakuonojen voimin, vaan se, että kaikille löytyy 
pulkasta jotain mieluisaa. 

Paketteja pitää olla monenlaisia, mutta osan niistä voivat kantaa kekoon 
kaupallisemmin suuntautuneet aputontut. […] 

 
Pukin kannattaakin tehdä aputonttujen kanssa yhteistyötä, jotta ne jaksaisivat 
kantaa mahdollisimman painavia paketteja lahjapulkkaan. […]  

Meille kersoille ei myöskään kannata kantaa samaa lahjaa moneen kertaan 
– kuten nyt vaikka tuoreiden hittien soittolistoja. Joulupukin pitää olla 
omaleimainen, hän kun on ainoa laatuaan. 

 
[4] Tiedetään, tiedetään, oikeasti Joulupukkia ei ole olemassa. Joku maksaa 
salaa pukille, että hän olisi pukki. Joku hankkii lahjat kaupasta. 
Lupamaksuvaroin täytetty säkki ei ole pohjaton.  

[5] Olemassa on kuitenkin joulupukkiuden idea, ja sitä voi vaalia. 
Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa silkohapsisten kirkassilmien 
ajattelemista kaikissa askareissa. 
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The “veiled” dialogical patterns, as demonstrated in Extract 5, are highly 

charged rhetorically. Their tone is authoritative, and they used for building 

up tension between arguments and counter-arguments in a column, but they 

also construct a particular relationship between the author and the imagined 

reader (cf. White 2005:265).6 

5 Dialogicity as writer orientation 

Finally, as a writer orientation, dialogicity foregrounds the human 

perspective. Investigating the writers’ views, actions and understandings is a 

highly relevant perspective for a dialogically oriented inquiry because – in 

the strictest sense – it is the humans, the living persons, who are dialogical 

and who orient to other humans and their actions (Linell 2009:421). 

Therefore, to speak of the dialogicity of texts, discourses and language 

resources, as in previous sections, is something that can only be claimed “in 

some metaphorical sense” (ibid.). Although the writer’s emic perspective is a 

very important complement to the discussion on dialogicity, it is commonly 

ignored in the text research that is conducted by linguists. 

To investigate a writer’s conceptualizations, views and experiences 

obviously requires a methodology that differs from the common linguistic as 

well as from the above discursive and textual analyses of texts. In my work 

on newspaper discourse, I found semi-structured interviews and talk-around-

text useful for this type of enquiry. The focal feature of this investigation 

was the Finnish dialogical passive and the involved participant-oriented 

metadiscourse (see Section 6), but I was also more generally interested in the 

writers’ motivations and in the various types of constraints that shape their 

writing. I was concerned with the journalists’ rationale for their own writing 

as well as for the writing produced by their colleagues in the same 

community. (See Makkonen-Craig 2005:207–226, 2011.) 

Three semi-structured interviews were conducted and they lasted 1,5 to 

2,5 hours each. This investigation revealed various emic meanings that the 

professional writers assigned to this type of metadiscourse. The writers 

justified the metadiscourse in many ways and explained that it was used to: 

 
1. entice and hook new readers; due to their initial positioning and their 

visual prominence, these metadiscursive elements provided an entry 

point for the skimming reader (cf. typographic salience) 

2. simulate personal one-to-one communication, and to create a feeling 

of “intimacy” 

3. provide a mutual focus and to make transparent the structure and 

progress of the story 

                               
6 In addition, Extract 5 is a good example of dialogicity in a more general sense (see Section 
2). The chosen metaphors form a dynamic relation with the current socio-cultural event (the 
approaching Christmas Eve). On a longer time-scale, the text (the writer) responds to the 
discussion in Finnish society that concerns the role of the national broadcasting company. 
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4. provide pauses for and to clarify texts with a heavy cognitive load 

(heavy content matter or a great length) 

5. indicate that something different will follow 

6. make the texts more varied. 

 
One of the fundamental conditions for sharing any text is attracting an 

audience, a partner for dialogue (Marková, Graumann & Foppa 1995:xi), 

and these professional writers were concerned about their being “heard”. 

They introduced the topic of the competition between the texts (and their 

writers) and expressed how anxious they were to both hook their readers and 

to hold on to them (1 and 2, in particular).  

The mutual focus that the writers referred to (3) also calls attention to the 

‘synchronization of two streams of consciousness’ (Luckmann 1990:58). As 

we know, the writer and the reader are separated by time and place. The 

writing event and processes take place several hours (days, weeks, 

sometimes even years) prior to the reading event, which means that the 

writer cannot usually check the reader’s reactions, nor can the two negotiate 

intended meanings in the same manner as in many face-to-face spoken 

encounters. What the writers can do, however, is maximize the chances of a 

mutual focus by means of advance work. For example, the writers can tailor 

the text cognitively towards the assumed readers in deciding how to make 

the text more interesting and more pleasant to the reader. The practical 

linguistic and textual tools for achieving this include the use of the present 

tense (cf. dramatic present), the dialogical passive and dialogical sequences. 

These can be seen as rhetorical means to synchronize the two journeys: one 

offered by the writer and one taken by the reader(s).  

Returning to the second aspect of dialogicity (perspectives and imposition 

of responses), it is also important to mention a further point, namely that 

metadiscourse of the previously discussed type is potentially monologizing. 

This type of metadiscourse can be suppressive, because it not only imposes 

upon the reader pathways for reading, but also for thinking and responding.  

The reported study included only interviews of writers who were known 

to employ the dialogical passive in their writing. We should therefore 

complement these findings by interviewing writers who write similar articles 

for the same medium but who, for one reason or other, opt not to use 

participant-oriented metadiscourse. Their view may offer an alternative, 

complementary perspective not only to metadiscourse but also to dialogicity. 

6 Dialogicity as linguistic resources 

A discussion on the dialogicity of discourse always assumes an examination 

of situated utterances, language in use. Dialogicity is never a quality of an 

autonomous text, structure or lexical item. The current section highlights 

some specific linguistic resources that are frequently used in media discourse 

to enact and evoke dialogicity (see Makkonen-Craig 2005:234–235; 

Kalliokoski 2006:223–226). To illustrate further how a single linguistic 
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resource can be interesting for a dialogically oriented study of written 

discourse in linguistics, the second part of this section will focus on one 

linguistic construction, the Finnish dialogical passive. 

The most obvious group of linguistic constructions from the point of view 

of a dialogically oriented study are perhaps those that are associated with 

non-assertive communicative actions, because they tend to establish a 

dynamic interrelation with one or more utterances in the episode. These 

types of communicative actions include the following: 

 

 questions, expressed either in a conventional form or as verbless 

utterances or phrases (e.g. Hot? Hard to believe?)  

 directives, in the form of second person imperatives (Think! 

Look!), plural first persons, the (Finnish) dialogical passive (cf. 

English Let’s have a look!), modal zero constructions (cf. English 

One has to make further inquiries.) and modal verbless 

constructions (Quickly to the fax-machine!) 

 commissives, such as promises (Must find out.) 

 comments and concessions in various forms, for instance, in the 

form of interjections and dialogue particles (Oops, Hey, Okei, 

Yeah, Well, Yes but), adjective phrases (Too bad!) and evaluative 

clauses (This is enough!) 

 

Sometimes the use of the independent subordinate clauses, such as Because 

it was worth it (Kalliokoski 2006), can be explained in terms of dialogicity. 

In these analyses, as demonstrated in Section 4, it is crucial to examine both 

preceding and following elements that play a role in the dialogical sequence 

and also in the larger rhetorical pattern.  

Another essential group of language features in media texts are the 

various evaluative and persuasive resources that are involved in the writer–

reader interaction and argumentation in many story types (for instance, see 

White 2003; Martin & White 2005). Other relevant language resources 

include the references to the participants of the communicative event, as well 

as the references to the general others that the readers can identify 

themselves with (see Extract 1). 

The remaining part of this subsection will elaborate on only one 

construction, the dialogical passive in Finnish (Makkonen-Craig 2005, 

2011). This construction is of particular interest for several reasons. Firstly, 

it is conventionally used in dialogical sequences in Finnish media texts (see 

Extracts 1, 4, 5). Secondly, it is consequential for the writer-reader inter-

action, as it is a central means for participant-oriented metadiscourse. In 

addition, the dialogical passive is a rhetorical resource that professional 

journalists are highly aware of and use for enacting and evoking dialogicity, 

as discussed in Section 5. Finally, this construction is interesting from the 

linguistic perspective owing to its passive form and yet a distinctly indexical, 

context-dependent meaning. 

For purposes of the present analysis, the term construction has been 

borrowed from Construction Grammar, a branch of linguistics that studies 
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grammar and language use. A linguistic construction is an organized 

“chunk” of language. What makes it a construction, rather than merely a 

linguistic feature is that it is not only grammatically organized, but it also 

has certain semantic, pragmatic and discourse properties that make it unique 

and differentiate it from other constructions (see Kay 1995; Makkonen-Craig 

2005:42–66 and references therein).
7
 

A general, semantic characteristic of the Finnish simple passive is that it 

indexes human (-like) action and one or more human (-like) agents (actants). 

Who these agents are and how this is determined varies a great deal, 

however, especially in spoken interaction, but also often in written discourse 

(Hakulinen 1987, Makkonen-Craig 2005, Helasvuo 2006, Helasvuo & 

Laitinen 2006). In principle, the passive verb has an open reference, but in 

practice, the dialogical passive indexes first and foremost the current writer 

(narrator). Importantly, this construction also opens up a space for the 

‘other’, which is usually the imagined reader (evoking the meaning of ‘you 

and me together’) or the interviewee (or both). In other words, the Finnish 

dialogical passive usually indexes the participants in the discourse event.  

To make it simple, we could say that the dialogical passive refers to those 

meanings of the Finnish morphological passive that are close to the English 

Let’s (Swedish Ska vi… Vi ska…). Consider the following examples (a–e) 

and their translations: 

(a) Annetaan puheenvuoro Hertzbergille. – Let’s give the floor to Hertzberg. 
(see Extract 1) 

(b) Jätetään nämä syyt. Niitä ei nyt jauheta!  – Let’s leave these reasons 
aside. We will not dwell on them now! (see Extract 1) 

(c) Otetaanpa esimerkki. – Let’s take an example. 

(d) Palataan ajassa muutama hetki taaksepäin. – Let’s go back in time a few 
moments. 

(e) Tiedetään, tiedetään!  – We know, we know ~ I know, I know. (see 
Extract 5) 

 

As we can see from these examples, the dialogical passive has as its 

predicate verb a lexical item that is used to refer to a human action 

(communication, cognition or motion). That verb usually highlights an 

activity such as thinking, imagining, remembering, looking, trying, asking, 

going, leaving, returning, giving and taking.  

                               
7 This paper will not discuss many interesting aspects of the dialogical passive, such as its 
history, its structural details (morphology), the uses in spoken Finnish, and the Finnish 
passive(s) from a typological perspective. From the strictly structural perspective, the 
construction has passive morphology in the predicate verb, and the passive suffix incorporates 
the tense. The dialogical passive is always in the present tense, but it may refer to a present 
(current) or, more commonly, to a future action which is then typically performed in the 
world of discourse. (For further details, see Makkonen-Craig 2005 and 2011.) 
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A fundamental characteristic of the dialogical passive is that it occurs in 

an utterance that is used to perform a dialogical speech act. This may be a 

suggestion, a command, an invitation, a promise (a–d) or a comment (e). In 

common terms, we could say that the utterance then has dialogical 

“impulses” (Morson & Emerson 1990:55). This dialogical quality is 

associated with the sentence-initial position of the passive verb (as is 

common of imperatives); the verb can only be preceded by a presegment 

such as a dialogue particle or an utterance particle. Another common (but 

not obligatory) feature of the dialogical passive is its word-final suffix -pa, 

which functions as an additional indicator of the illocutionary force. 

A closer analysis of discourse reveals that the utterances that contain the 

dialogical passive are both responsive and initiative, and they are used for 

constructing the dialogical sequences in newspaper discourse (as in Extracts 

1, 4, 5). In these sequences, the dialogical passive commonly forms a 

dynamic relation with an initiating question, an answer, and a comment. The 

dialogical passive itself is most frequently used to communicate a plan or a 

goal which is accomplished later in the episode(s) that follow (a–d). In the 

remaining cases, the dialogical passive is used as a responsive comment (e). 

The dialogical passive appears primarily in story types such as the 

column, the causerie (‘witty story’), the profile article, the cultural review 

and the large feature article. These signed articles often employ a narrator 

with a strong personal perspective and a distinct voice, and it is primarily 

this narrator’s distinctive discourse that incorporates the dialogical passive. 

The Finnish dialogical passive constitutes a conventional means of 

participant-oriented metadiscourse in Finnish media texts. This type of 

metadiscourse is used for both guidance and interaction. It involves the 

current writer and the imagined current reader, but also connects the 

different parts of (and activities in) the evolving text (see Makkonen-Craig 

2011 and references therein). A similar use of participant-oriented meta-

discourse can also be found in genres such as children’s fairytales, talk-

shows on the radio and on television, sports commentaries and nature 

documents. In other words, this type of metadiscourse crosses the 

spoken/written or text/talk boundary and is not limited to one modality only. 

7 Dialogicity and research design 

The central focus of the current article has been dialogicity, a notion that 

resurfaces continually in the research literature and commentaries that 

discuss the contributions of Mikhail Bakhtin and his circle (see, for example, 

Bakhtin 1986a, 1986b and 1990; Linell 1998 and 2009; Morson & Emerson 

1990). This notion of dialogicity has also been useful in my own analysis of 

the Finnish dialogical passive and the participant-oriented metadiscourse in 

newspaper texts (Makkonen-Craig 2005, 2011). 

The above Sections 2–6 discussed the general aspect of dialogicity as 

well as some additional, more specific aspects and highlighted specific 

linguistic resources that are used for enacting and creating dialogicity in 
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media texts. In the current section, my aim is to relate the discussed aspects 

of dialogicity more closely with research design and methods. How are the 

different aspects relevant for researchers of written discourse (text research), 

and how do they relate to methods of inquiry, especially in the field of 

linguistics and language studies? I argue that the different aspects of 

dialogicity foreground their own research questions and, respectively, call 

for different methods.  

Dialogicity as a universal feature of discourse is fundamental for research 

design. Important concepts for understanding and capturing dialogicity in 

this sense include the responsivity and addressivity of utterances (texts, text-

segments), as well as the contextuality of language use (‘languaging’), the 

latter covering both situational and socio-cultural contexts and practices such 

as genre (Linell 2009). All the situated texts and utterances are dialogical in 

these respects. A researcher who is drawn to dialogicity in this general sense 

is most likely to approach discourse from a contextualist, functionalist 

framework that is in accordance with dialogism, a larger epistemological 

framework (see also Makkonen-Craig, this volume). 

Research that addresses responsivity, addressivity and contextuality often 

focuses on the analysis of dialogical phenomena such as intertextuality. For 

instance, a researcher who studies newspaper discourse may analyse the 

intertextual relations of a particular media text (segment) to other texts, 

focusing on how the text either explicitly or implicitly responds to, corrects, 

reinterprets or quotes prior texts, such as press releases (e.g. Fairclough 

1995).  

Dialogicity in terms of polyvocality and perspectives as well as their 

enforcement in the media calls for a rhetorical analysis of published texts. 

This analysis may focus on the use of citations and other forms of speech 

and thought representation in these texts. Such an analysis can, for example, 

reveal a historical change in a particular story type, such as the news article.  

In another direction, the researcher may aim for a discursive analysis of 

society, social groups, cultures and their representations by applying tools 

from Critical Discourse Analysis (CDA) (see, for example, Fairclough 2010; 

Gee 2014). For instance, the researcher may investigate how the media 

represent and construct a European identity as opposed to a national or a 

local identity, or how gender is communicated in the case of female and 

male interviewees. Furthermore, it is important that the analyst also 

investigate, describe and interpret the ‘textual silences’ (Huckin 2010) that 

occur in the various levels of representation and inscription, such as the 

systematic, recurrent absence of certain perspectives, voices and topics. 

These textual silences are relevant because they can be interpreted as 

directing and even inhibiting dialogue in society. In yet another direction, 

the researcher can investigate the confluence of specific perspectives and 

discourses by incorporating analyses of both text and talk, perhaps to address 

social issues such as the increasing segmentation of society in the 2010s. 

The relevant questions, therefore, include how the media represent 

inequalities, such as the individuals’ increasingly unequal access to labour 

and services (for instance, the health services, the police services and the 
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telecommunications services), but also, in a critical and an interventionist 

spirit, how the media can increase their readers’ awareness of various 

different perspectives, advance dialogue between these perspectives, and 

perhaps contribute towards solving the perceived problems. 

In contrast, dialogicity in the sense of dialogical sequences within a text 

necessitates a very different method of text analysis. Toward this end, the 

analysis will identify communicative acts and examine their dynamic 

interrelations (dialogical sequences). A recent Finnish tradition of written 

discourse has drawn inspiration from Conversation Analysis (see Makkonen-

Craig, this volume). A more multimodal approach to texts is needed when 

the focal dynamic interrelations involve graphic elements, as in studies of 

media pictures, picture captions and the main text body of the story (see 

Kress & van Leuwen 2001; Heikkilä 2006). 

The microscopic perspective on the language features in discourse is 

likely to attract those linguist-researchers who are interested in language in 

use and who aim for a ‘rich’ description of an individual linguistic 

construction or a resource (or a group of resources). Occasionally, a whole 

subsystem of language, such as the Finnish person system, is poorly 

understood and inadequately described in established grammars. Detailed 

qualitative analyses of authentic discourse can address this problem and 

contribute to our understandings of the complexities of how linguistic 

resources function in conversations and in texts. 

The aspects of dialogicity discussed thus far can be studied by means of 

linguistic and discourse/text analysis. In contrast, dialogicity as a writer 

orientation requires the use of additional methods because it aims to explore 

the involved human experience and agency in the text production. This type 

of research adopts methods such as semi-structured interviews and talk-

around-text (two-party discussions or focus group discussions). These 

conversational and interview data are then further analyzed for the specific 

purposes of the research. The research may also include retrospective 

accounts of writing, or the analysis of earlier drafts and versions of texts for 

a discussion (e.g. Haapanen, submitted). Methodologically, this type of 

research relates to the anthropology of writing (for instance, see Barton & 

Papen 2010) and to the ethnography of work, as well as to research on 

writing processes and practices (see, for example, Prior 2004). 

Considering dialogicity in terms of writer orientation highlights the 

writers’ actions, the decisions they make, their motivations, experiences and 

goals that affect writing, in addition to the various physical and other 

constraints of their specific writing situations. This type of research can also 

explore the constraints that extend across the specific writing situations. 

These socio-cultural practices and exigencies are concerned with the 

recurrent habits and norms of communities, institutions, society and culture. 

An important goal for research, therefore, is to investigate the double 

function of language (see Linell 2009:280). This means that language 

resources will be considered on two broad levels, to determine how the 

resources are used as a part of a situated writing (reading) event, on the one 
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hand, and how they are also embedded in socio-cultural, institutional and 

historical practices, on the other. 

8 Conclusion  

This paper has explored dialogicity in its general sense as well as in four 

more specific senses. Although all media (and other) texts are dialogical in 

the general sense, they differ in their degree of dialogicity in the more 

specific senses. For instance, some journalistic stories are more multi-

perspectival and/or dialogically more open than others, and some story types 

seem to have more dialogical potential than others. Media texts likewise 

differ in their rhetoric and in how they exploit specific linguistics resources; 

for example, some texts incorporate dialogical sequences of utterances, 

while others do not. Moreover, writers demonstrate varying degrees and 

amount of dialogicity in their orientations towards the writing situation and 

their audience. 

While not all of the above aspects of dialogicity are equally relevant to 

each individual research project, it is useful to be aware of the various ways 

dialogicity is used. Furthermore, the different types of dialogicity call for 

different research designs, different methods and theories.  

Although this paper has focused primarily on newspaper discourse, the 

same aspects of dialogicity are also relevant for research that concerns other 

domains of language use. In addition, these aspects can be used more 

generally as search lights for depicting the dialogically-oriented research of 

texts (and conversations). (For a discussion on this research orientation, see 

Makkonen-Craig, this volume.) 

After discussing dialogicity, further research and discussion is called for 

to relate dialogicity with other, partly overlapping concepts, such as 

‘interactivity’, ‘intersubjectivity’, ‘involvement’ and ‘engagement’ (or 

‘Dialogicity’, see Karlsson in this volume). An analytical, comparative 

dialogue needs to involve researchers who apply these very concepts in their 

own empirical analysis of authentic discourse – texts, conversations, or both.  
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The emergence of a research tradition: 
Dialogically-oriented linguistic discourse 
analysis 

Henna Makkonen-Craig 

1 Introduction 

This paper discusses a dialogical research orientation to written discourse 

(texts) that has been increasingly advocated by several Finnish linguists, 

especially in the 2000s and the 2010s. Here for the first time this particular 

research orientation is explicitly referred to as dialogically-oriented 

linguistic discourse analysis. As explained in the introduction by Karlsson 

and Makkonen-Craig, the history of this volume goes back to two recent 

workshops on texts and conversations organized by Finnish and Swedish 

scholars. The work with a more linguistic focus came from Finland, yet this 

focus strikes one as profoundly different from that generally associated with 

traditional text linguistics (cf. Karlsson & Makkonen-Craig in this volume). 

Furthermore, such research also departs from more widely-known branches 

of discourse analysis. In Finland, the dialogical research orientation can be 

located most clearly, albeit not solely, in Helsinki and in Finnish language 

studies.  

Two fundamental characteristics of the dialogical research orientation to 

texts are its interest in linguistic resources and dialogical phenomena 

primarily in written discourse, and its operation within a dialogistic frame-

work. This paper has the following four goals: 

 

(1) to outline the Finnish research orientation and explicate its five 

different lines of research, as well as open a window onto the 

historical context of this orientation; 

(2) to provide references to core Finnish research. Until now, the 

Finnish research has remained largely unknown to scholars who do 

not read Finnish, the original language of the research; 

(3) to point out some connections of this research with that in Sweden; 

(4) to raise some principal questions on methodology that are relevant to 

all approaches on written discourse and texts. 

 

As Karlsson and Makkonen-Craig point out, research sometimes takes a new 

direction in specific historical, intellectual and institutional settings, and 
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when a number of researchers have set foot on the same route and in the 

same direction, a distinctive path emerges. In the case of dialogically-

oriented linguistic discourse analysis in Finland, we do not see a single path 

but rather several intertwining paths going in the same direction, thereby 

allowing the observer to speak of a research orientation (or approach). 

Inspiration and influences have been drawn internationally from several 

intellectual and geographical directions, both from East and West. 

The paper will first characterise the different lines of research within this 

dialogical orientation in Finland. It will then discuss the larger epistemo-

logical framework for this type of enquiry and consider its consequences for 

research. It will also address the question of contributions: what kinds of 

contributions we may expect from this type of research, which often has a 

linguistic focus. Finally, a historical perspective is provided, in order to 

illuminate some of the institutional and intellectual conditions under which 

this research orientation has emerged.  

This paper is a discussion piece intended to initiate further discussion, 

critique and debate. In this way, its more general goal is to promote self-

understandings and meta-reflection in the rich field of text research, in 

Finland, Sweden and elsewhere.34 

2 Focus on written discourse and dialogical phenomena 

In a paper delivered at the twelfth Bakhtin conference organized in 

Jyväskylä, Finland, the Swedish scholar Per Linell proposed the term 

dialogical linguistics for dialogical approaches to language (see Linell 

2006). His paper and also his published volumes (1998, 2009), have defined 

spoken interactions as the primary scope and interest of dialogical 

linguistics, although his awareness of dialogical discourse does sometimes 

touch on written texts as well. In contrast, the research orientation under 

discussion here is devoted first and foremost to investigations of written 

discourse, texts. Nevertheless, the analyses of texts are sometimes combined 

with the analysis of other types of data, such as interviews, talk around text 

and even conversational interactions, although the primary interest usually 

remains in the written discourse. 

At the heart of this particular research orientation to texts are dialogical 

phenomena such as dialogicity, polyphony (polyvocality, multivocality), 

writer–reader interaction, recontextualization and intertextuality. These 

dialogical concepts are used in analyses, and also often appear in titles of the 

published articles and volumes.35 Based on these concepts and the methods 

and theories involved, I have identified a handful of research lines – or paths 

                               
34 I am indebted to Anna-Malin Karlsson, Mikko T.Virtanen, Suvi Honkanen, Riitta Juvonen 
and Jyrki Kalliokoski for their valuable comments on the manuscript, and to Toini Rahtu for 
prior discussions on this topic. 
35 The last concept, intertextuality, is employed in one way or another in nearly all text 
research these days. Therefore, it is not particularly characteristic of the orientation discussed 
here. 
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– within this research orientation in Finland. The grouping below is a 

tentative one and open to debate. Furthermore, it is important to 

acknowledge that the identified lines of research partially cross and intersect, 

so that an individual research project may follow and also contribute to one 

or more lines, especially in the case of doctoral dissertations. 

The first line of research investigates the sequential organization of texts 

and the dynamic interrelations of utterances within a text (see Makkonen-

Craig, this volume). Significantly, this line of research has been inspired by 

Conversation Analysis (e.g. Schegloff 2007; HCA 2013), and also by studies 

of written interaction (e.g. Hoey 2001) and genre analysis. The CA-inspired 

research focuses on patterned sequences of actions that are formed by 

questions, directives, answers, evaluative comments and the like in texts 

published in the domains of media, administration, science and education 

(e.g. Makkonen-Craig 2005, 2011, this volume, submitted; Tiililä 2007; 

Honkanen 2012; Virtanen, in prep.). This research has often highlighted 

common text structures for specific genres and has then been complemented 

by one or more types of genre analysis (e.g. Mäntynen 2003). Some of this 

research has also examined writer–reader interaction: the dialogical 

contraction and expansion in student essays (Juvonen 2010, 2014; cf. 

Karlsson, this volume), the uses of participant-oriented metadiscourse in 

newspaper texts (Makkonen-Craig 2011, and this volume), and the 

participation structure in day-care decisions (Tiililä 2000; cf. Goffman 1981, 

Prior 2004:169–171).  

The second line of research has foregrounded the dynamic interrelations 

of texts with other texts (e.g. Tiililä 2000; Makkonen-Craig 2008, submitted; 

Juvonen 2010, 2011, 2014). For instance, it has pointed out how some 

elements of responsive texts, such as student essays, are analysable only 

against the background of their initiating texts, such as writing prompts. A 

similar, recent development is to explore the dynamic interrelations of texts 

and spoken interactions. The latter type of research has highlighted issues of 

recontextualization in text-production processes and in chains of spoken and 

written interactions in organizations (e.g. Honkanen & Nissi, this volume, 

Haapanen, submitted).  

The third research line investigates polyphony and interdiscursivity, and 

its usual focus has been on speech representation (e.g. Kalliokoski 1996, 

2005a, 2005b; Tuomarla 1997; Mäntynen 2005; Mäntynen & Shore 2006; 

Rahtu 2005). Recent research has also analysed the hybridity of texts and 

genres (Mäntynen & Shore, in press). This particular research line is one of 

the most dominant lines in Swedish text research (e.g. Ledin 1997, Blåsjö 

2004, and numerous others), and it also appears to be the earliest research 

line in this dialogical tradition in both Finland and Sweden. It is 

characteristic of this line that it usually has a critical perspective associated 

with CDA. 

The fourth research line has highlighted numerous specific linguistic 

resources that are used to enact dialogicity, to create an ‘illusion of speech’, 

and in general to index both social and textual meanings in texts (e.g. 

Kalliokoski 1998, 2006; Makkonen-Craig 1999, this volume; Nordlund 
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2012, 2013). At the intersection of the third and the fourth lines is found 

research that addresses dialogue and speech representation in fiction (e.g. 

Kalliokoski 2011; Koivisto & Nykänen 2013), which takes a step towards 

literary analysis. 

Finally, some researchers have investigated the writers’ own 

conceptualizations and their dialogical orientations to writing and to their 

readers, and explored the different circumstances and constraints that writers 

face in writing situations (e.g. Makkonen-Craig 2005, 2011, this volume; 

Tiililä 2000, 2007; Haapanen, submitted). This fifth line of research 

discusses how writers experience and conceptualize their own orientation 

towards readers, how they justify the linguistic resources they have selected 

(over the other options; cf. the meaning potential of language), what kinds of 

dialogical processes were involved in the planning and production of the 

text, and how motivations, goals and constraints are meaningful and 

consequential in specific writing situations and more generally in the 

professional context of text production.  

As a whole, the Finnish research with a dialogical orientation to texts has 

investigated a multitude of genres and materials. To give some examples, 

these range from newspaper discourse (e.g. Makkonen-Craig 2005, 2011; 

Rahtu 2005; Kalliokoski 2006:223ff.) to school essays and their writing 

prompts (e.g. Kalliokoski 2005a, 2006; Makkonen-Craig 2008, submitted; 

Juvonen 2010, 2011, 2014), from benefit and day-care decisions (Tiililä 

2006) to institutional circular letters (Honkanen 2012), from letters written 

by self-taught writers in the 19th century (Nordlund 2012, 2013) to current 

academic book reviews (Virtanen, in prep.) and study dialogues in language 

course books (Tanner 2012). 

3 Positioning in dialogism 

As pointed out above, the dialogical research orientation operates within a 

larger epistemological framework of dialogism (Linell 1998, 2009; see also 

Makkonen-Craig, this volume). Dialogism has long been a standard issue in 

Swedish research and university education, while in Finland it is a more 

recent development in text research. The dialogistic commitment and 

positioning is, in fact, rarely explicated in Finnish research (for exceptions, 

see Makkonen-Craig 2005; Virtanen, in prep.), and yet much of the Finnish 

research operates implicitly in the dialogistic framework.  

A dialogist(ic) view on language and discourse can be seen as an active 

response to monologism36 and its many basic assumptions regarding 

language, discourse, cognition and human conduct in general (e.g. Linell 

1998, 2009). Importantly, this positioning in dialogism/monologism divides 

many research traditions that address texts and has fundamental 

                               
36 The monologist view is particularly prevalent in formalist linguistics and in what is 
sometimes referred to as ‘mainstream linguistics’ (Linell 2009:277). The most quoted and 
often paraded example is probably Chomskyan generative grammar. 
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consequences for planning and conducting research. Even many of the basic 

concepts are viewed differently, including language and context. 

For example, the dialogist view conceptualizes language as action, 

discourse, practice and communication, while the monologist view considers 

the abstract language systems (“code”) and the individual language users 

(often perceived as autonomous) and their intentions as fundamental and 

basic entities for study. Dialogistic research stresses interactional and 

contextual features, such as genre and other socio-cultural aspects, and it is 

concerned with naturally occurring authentic discourse (i.e. language use, 

‘languaging’ through linguistic resources, texts). (Linell 2009.) Furthermore, 

dialogism views context(s) as dynamic and reflexive rather than as stable 

and monolithic (e.g. Goodwin & Duranti 1992).  

4 Linguistic contributions 

The dialogical research orientation in Finnish linguistics is interested in 

language and even grammar, but not necessarily in the same way as 

grammarians. The research highlights the role that language and its 

resources play in specific writing situations and also in more general 

practices. Owing to these considerations, Finnish text research often focuses 

on linguistic resources and phenomena that do not necessarily constitute the 

primary interest of other scholars. The research includes detailed analyses of 

specific linguistic resources (or constructions) and/or discourse phenomena 

in the texts.  

The linguistic focus is perhaps most distinctive in the first line of 

research. In practice, this often means that the researcher enters the texts via 

the focal feature or phenomenon, which then becomes the centre and the 

focal point of the analysis (cf. the idea of figure and ground, or focal event 

and context, as in Goodwin & Duranti 1992). These studies have focused on 

a specific grammatical construction, or a group of semantically related 

features, and then expanded the analysis to cover discourse organization 

(etc.). Other studies have focused on a particular communicative action 

(activity) and then analysed its linguistic realizations and contexts. 

In accordance with dialogism, the underlying linguistic theories in these 

studies are always functional ones, and not of the formalist kind. Reference 

is commonly made to the descriptive Finnish grammar tradition, which is 

both functional and typologically-informed (e.g. ISK 2004).37 Many scholars 

are also familiar with the systemic-functional theory (as discussed further 

below), while some others have drawn from construction grammar (e.g. 

Goldberg 1995; Kay 1995) and/or cognitive grammar (e.g. Langacker 2008). 

This plurality has been fostered in the specific intellectual and institutional 

environment in Helsinki where many linguistic traditions have cohabited for 

years. 

                               
37 I am indebted to Maria Vilkuna for this incisive characterization. 
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Another characteristic of the dialogical text research discussed here is that 

it is not dogmatic in the sense that it strictly commits itself to a particular 

specific method or theory with a label and then, by definition, excludes all 

other options. Rather, the research begins with a question or a problem 

(which is sometimes a practical one), and the researcher then looks for 

different directions to explore appropriate frameworks and analytical 

concepts and tools in text research. This often entails familiarization with 

more than one research tradition, such as genre studies (which include 

several traditions), New Rhetoric, New Literacy Studies, Linguistic 

Anthropology or Genre and Register Theory. These are only some examples 

of the many influential traditions that are generally associated with British, 

North-American or Australian scholarly communities and adopted and used 

by Finnish researchers for purposes of their research. The goal is to obtain a 

powerful, yet coherent framework for analysis.  

Where the main foci and also the main contributions of each individual 

research project lie has varied considerably. For instance, some works have 

refined the grammatical descriptions of the Finnish language by producing 

detailed analyses of a specific linguistic construction and its discourse 

patterns in a selected genre; this applies in particular to the first research 

line. More commonly, the main contributions of the dialogical Finnish text 

research tend to be in the understanding of discourse phenomena, texts and 

communication in the central domains of society, for example in the domain 

of education, media or municipal services. In many cases, the contributions 

to the grammatical descriptions are seen as a welcome by-product of the text 

research. 

5 Fine-grained qualitative analyses 

In the essence of the dialogical research orientation is a fine-grained, 

detailed, qualitative analysis of authentic texts and language in use. This 

type of research has a strong empirical emphasis and tends to be more data-

driven than theory-driven, or it may combine these perspectives.  

Importantly, this type of research favours flexible tools of analysis over 

fixed models with ready-made, imposed categories that are often considered 

too mechanical. In practice, the researcher analyses in depth a relatively 

small collection of texts that demonstrate a highly interesting dialogical 

phenomenon, or the researcher may choose a small or intermediate size 

corpus of texts of a particular genre. Even when these corpora are used, the 

analysis makes a clear departure from the quantitative and statistical 

tradition associated with corpus linguistics. Instead, quantification is used on 

a small scale, if at all, for instance, to highlight what is or is not common in 

the data. 

Furthermore, the researcher is interested in a particular site of 

communication and therefore aims for a (more or less) rich understanding of 

this site. This, too, is a clear departure from linguistic analyses that prioritize 
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samples from various sites and where the goal is to investigate and describe 

“language in general”. 

6 A historical perspective 

The discussed dialogical research orientation to written texts and discourse 

in Finland has emerged gradually. Its emergence provides an interesting 

example from the point of view of the sociology of science – how ideas 

spread, how influences are gained and how innovations are fostered. 

With regard to its ‘dialogicity’ (see also Makkonen-Craig this volume), 

this research orientation has drawn inspiration and absorbed influences from 

several intellectual and geographical directions. Important contributors in the 

East have been the writings by the Russian philosopher and literary scholar 

Mikhail Bakhtin (e.g. 1986a, 1986b, 1991) and his circle. Bakhtin’s early 

writings date back to the 1920s, but Bakhtinian influences in general have 

reached linguists “slowly but surely” since the 1970s, after they were 

rediscovered, translated and published abroad (Nieminen & Dufva 2009). 

The Bakhtinian influence is perhaps most pervasive in the third research 

line, which investigates polyphony. 

It appears that be many ways how Finnish linguists found their Bakhtin 

and Voloshinov through various conduits. Some were introduced to Bakhtin 

as early as in the 1970s in their studies of literature. Later, in the 1980s and 

1990s, many Finnish linguists studied and discussed in detail Goodwin and 

Duranti’s chapter “Rethinking context: an introduction” (1992), which 

addressed ideas by Bakhtin/Voloshinov and many others. Since then, 

Finnish researchers in the field of Conversation Analysis and written 

discourse studies have referred to Bakhtin frequently in their own scholarly 

production.38 Still others appear to have found Bakhtin and Voloshinov via 

the writings of the sociologist Norman Fairclough (e.g. 1992). Fairclough’s 

works not only introduced Critical Discourse Analysis, but also defined 

intertextuality and interdiscursivity as fundamental concepts for the analyses 

of texts and discourses. Fairclough, Fowler and Kress (CDA) and Halliday 

(SF) in general have guided much of the Finnish and, perhaps even more, the 

Swedish research on the interpersonal and ideological meanings in texts.39 

Another impetus, albeit of a very different kind, towards the dialogical 

research orientation in Finland was and still is the rapidly growing research 

of spoken interactions, especially in the field of Conversation Analysis (e.g. 

Sacks et al. 1974; Schegloff 2007; HCA 2013). This seminal research and 

training since the late 1980s and early 1990s has guided many doctoral 

students in the field of Finnish linguistics, starting with the University of 

                               
38 I am indebted to Jyrki Kalliokoski for insights regarding the 1970s and the 1980s. 
39 Later, the SF-based Genre and Register Theory has contributed to the Finnish research on 
genre, along with several other traditions in genre analysis (Shore 2012; Juvonen et al. 2012). 
A recent development in the dialogical research orientation is to apply the SF-based Appraisal 
Theory (Martin & White 2005) without a commitment to SF (e.g. Juvonen forthcoming; 
Virtanen in prep.). 
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Helsinki and later expanding to other universities. Importantly, it has also 

influenced the thinking of those students and scholars whose primary interest 

lies in the analysis of written discourse rather than in spoken interaction. 

Most, if not all, of these dialogically- and interactionally-minded linguist-

researchers of texts have familiarized themselves with Bakhtin, the Finnish 

volumes on CA (starting with Hakulinen 1989, 1996 and Tainio 1998) and, 

most recently, with Linell’s two volumes on dialogism and dialogic(al)ity 

(1998, 2009).  

In addition, two Finnish dissertations should be mentioned as early mile 

stones for many researchers: the study by Pirjo Karvonen (1995) in Helsinki, 

and the study by Minna-Riitta Luukka (1995; also 1992) in Jyväskylä.40 

7 A closing comment 

This paper has reflected upon a research orientation that the author has 

characterized as a dialogically-oriented linguistic discourse analysis. As was 

discussed above, dialogical in this context points in two directions: this 

orientation takes a special interest in dialogical phenomena, especially in 

written texts (sometimes combined with talk), and it is positioned within a 

larger epistemological framework of dialogism. The attribute linguistic is 

justified because this orientation not only uses linguistic theories, but also 

frequently offers contributions to linguistic descriptions (even grammar), in 

addition to its more general goals as text research. Furthermore, discourse is 

appropriate as it highlights the social and interactive character of 

communication. 

Five different, yet partially intertwining lines of research were identified 

within the dialogical research orientation. The paper also illuminated the 

historical, intellectual and institutional settings that have given sparkle to 

this orientation.  

In closing, we may ask what type of construction is a research 

orientation. Dialogically-oriented linguistic discourse analysis is clearly not 

a method, nor is it timely to speak of a specific school of thought. We can 

simply acknowledge the facts: there is a growing body of research, this 

research is united in several senses, and it has a history and an institutional 

home in Helsinki. With regard to its future we may make guesses but no 

promises.  

It is sometimes only in retrospect, after years and even decades, that a 

research orientation and the paths trodden by researchers become more 

distinctive. The exchange of thoughts during the planning and writing of this 

joint volume on Swedish and Finnish research was one such primus motor 

that inspired the thinking that led to this paper. Such dialogue across both 

international and language borders has the ability to make more demands on 

a more explicit positioning of research than remaining local does, and this 

                               
40 Kalliokoski’s study (1989) in the field of pragmatics, semantics and text syntax should be 
noted for a different reason. Some of its analyses reveal thinking that is similar to that in both 
Bakhtin and CA (sequentiality). His later production builds extensively on Bakhtin. 



FUMS Rapport nr 233  |  129 

dialogue in turn has led to the re-thinking of a whole body of Finnish 

research. Finally, this process culminated in a verbalizing exercise – the 

search for a name that would highlight the essence of this research 

orientation. 
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