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Sammandrag  

Uppsatsen utforskar positiva värderingar i social interaktion under handarbetsträffar. Det 
teoretiska och metodologiska perspektivet är den samtalsanalys som kallas conversation ana-
lysis, CA. Merparten av samtalsanalytisk forskning har studerat värderingar som parvisa eller 
sekvensavslutande handlingar, och tidiga studier tog lite hänsyn till den sociala kontexten. 
Hur värderingar uppkommer ur och strukturerar sociala aktiviteter och hur värderingar formar 
och formas av den sociala kontexten är därmed mindre utforskat.  

Det övergripande syftet är att ge en mer nyanserad bild av positiva värderingars struktur 
samt sociala och multimodala organisation. Materialet består av videoinspelad interaktion 
som förekommer naturligt under träffar med tre olika handarbetsgrupper. Det videoinspelade 
materialet möjliggör för en multimodal analys, dvs. en analys av hur talad interaktion sam-
spelar med gester, blickar och närvarande objekt. Analysen fokuserar på hur positiva värde-
ringar initieras, samkonstrueras och bemöts samt vilka relationer som görs relevanta när sam-
talsdeltagarna värderar handarbete positivt.   

Av analyserna framkommer att positiva värderingar både uppkommer ur och formar den 
sociala kontexten. De positiva värderingarna är dynamiska värderingsaktiviteter som utformas 
med både talad och multimodal interaktion. I handarbetsgrupperna skapar positiva värde-
ringar gemenskap runt ett handarbetsintresse. Samtidigt uppstår olika kunskapsrelationer, då 
deltagarna kan positioneras och positionera sig som mer eller mindre kunniga. Att värdera 
positivt fungerar därmed som gemenskapande och kunskapande aktiviteter.  

 
Nyckelord: samtalsanalys, conversation analysis, positiva värderingar, värderingsaktiviteter, 
multimodalitet, gemenskap, kunskap, syförening. 
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Transkriptionsnyckel 

Uppsatsens transkriptionsprinciper är fritt hämtade från Jefferson (2004), Sidnell (2010), 
Hepburn och Bolden (2013) samt J. Lindström (2008). Sättet att återge kroppsorientering, 
gester, blickar och minspel samt samordningen av objekt i interaktionen är inspirerat av 
Näslund (2013). 

[ ]    Överlappande tal och handlingar 

=  Lika med-tecken anger dels en omedelbar övergång mellan två olika turer eller 
mellan två delar av samma tur, s.k. latching, dels att en talares tur fortsätter på 
en annan rad. 

(.)  Mikropaus, en paus under två tiondelars sekund 

(0.5)  Paus mätt i tiondelars sekunder 
.  Fallande intonation  

?  Stigande intonation (inte nödvändigtvis frågeintonation) 
,  Viss stigande intonation, fortsättningsintonation  

?,  Stigande intonation som är starkare än , med svagare än ? 
Ord  Betoning eller emfas 

ORD  Extra starkt och ljudligt tal 
O:rd  Understruket kolon anger uppåtgående och sedan nedåtgående intonationskurva 

i ett ord  
↑   Tydligt stigande tonfall 

↓   Tydligt fallande tonfall  
< >  Yttrandet som inramas sägs i långsamt tempo 
> <  Yttrandet som inramas sägs i snabbt tempo 

:  Utdraget ljud (ju längre, desto fler kolon) 
or-  Uttalandet av ett ord avbryts 

° °  Yttrandet som inramas sägs med tyst eller svag röst 
£ £  Yttrandet som inramas sägs med leende röst 

# #  Yttrandet som inramas sägs med knarrande röst 
Haha/hehe Skratt  

hh  Ljudlig utandning (ju starkare, desto fler hh) 
.hh  Ljudlig inandning (ju starkare, desto fler .hh) 

.ord  Ordet sägs på inandning  
pt  Smackande ljud 

(( ))  Metakommentar, t.ex. ((hostar till)) eller ((sjungande))  
( )  Osäkert eller ohörbart yttrande 
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?:  Talaren går inte att identifiera 

→   Fokusrad  
Nickar  Kroppsorientering, gester, blickar och minspel samt samordningen av objekt i 

interaktionen återges i grå färg. Gråmarkeringarna används ihop med hakparen-
teser om de sker överlappande med tal eller andra handlingar. Gråmarkeringarna 
som står på numrerad rad sker ensamt, medan gråmarkeringar som står på 
onumrerad rad sker samtidigt som en talad tur, vilken står på en numrerad rad 
ovan gråmarkeringen.  

((Fig. 1)) Markering för var en bild är tagen i samtalsutdraget 
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1  Inledning 

Värderingar (eng. assessments)1 innebär olika bedömningar och uppskattningar som delta-
gare i samtal riktar mot någon eller någonting, såsom att värdera någonting som tjusigt eller 
uselt. Genom att värdera kan samtalsdeltagare uppleva händelser och saker ihop och på så sätt 
skapa samhörighet; en grupp vänner kan till exempel tala antingen negativt eller positivt om 
en företeelse, och utifrån detta skapa en känsla av enighet och gemenskap. Samtidigt kan 
värderingar positionera samtalsdeltagare emot varandra eftersom det är möjligt att ha olika 
åsikter eller kunskaper om det som värderas, och värderingar kan därmed bidra till att forma 
samtalsdeltagare som mer eller mindre kompetenta. I stort är värderingar alltså ett samtals-
fenomen som har betydelse för de identiteter och relationer som konstrueras i interaktion.  

Hur värderingar kan skapa samhörighet och samtidigt positionera samtalsdeltagare som 
mer eller mindre kunniga visas i utdrag 1 och 2, som kommer från en inspelning av ett ameri-
kanskt vardagligt samtal mellan vänner. Utdrag 2 är en fortsättning på samma samtal som 
visas i utdrag 1.  

(1) [KC4:31] (Exempel 2c, Pomerantz 1978:102–103) 
01  F:   . . What ayou making? 
02  K:   It’s a blanket 
03  F:   Did yu weave that [yourself 
04  K:                     [I wove this myself 
05  D:   She wove [all of this herself 
06  F:            [Ya kidding 

(2) [KC4:35] (Exempel 2d, Pomerantz 1978:102–103) 
01  F:   That is [beautiful 
02  K:           [’N that nice 
03  R:   yah. It really is 
04  K:   It wove itself. Once it was set up= 

I utdragen värderar och berömmer fyra personer ett handarbete, en filt, som K har vävt. 
Genom att tillsammans värdera K:s filt och hens kunskaper skapar samtalsdeltagarna enighet 
och samhörighet. Inom detta gemenskapande formas också olika kunskapsrelationer. En av de 
fyra deltagarna, K, har gjort filten och hen har därför mest kunskap om det som värderas. D 
och F lyfter också K:s kunskaper och positionerar hen som expert när de berömmer att K gjort 
filten själv (rad 5 & 6, utdrag 1). Men när F därtill värderar filten positivt (rad 1, utdrag 2), 
gör hen anspråk på att också ha kunskap om det som värderas, det vill säga om K:s 
handarbete. Genom värderingarna i utdragen skapas alltså olika former av relationer, dels 
gemenskap, dels olika expertroller.  

Forskning inom den samtalsanalytiska tradition som kallas conversation analysis har 
visat att värderande yttranden främst fälls när samtalsdeltagare är engagerade i gemensamma 
aktiviteter, när en person berättar om någonting hen upplevt eller i nästa tur efter en första 
                                                
1 Assessment kan översättas till ’värdering’, ’evaluering’ eller ’utvärdering’. I tidigare svensk samtalsforskning 
har översättningen värdering främst används, och jag väljer därför det som motsvarande begrepp (Eriksson 
1997:17, not 2, Ridell 2008:167). Tidigare svensk samtalsforskningen har dock främst talat om komplimanger 
(Forsblom-Nyberg 1993, Ridell 2008), men jag använder värdering som ett bredare, överordnat begrepp.  
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värdering (Pomerantz 1984:57–59). I tidig forskning prioriterades studier av de två senare 
typerna av värderingar, det vill säga värderingar som avslutar berättande eller värderingar i 
form av parvisa handlingar.  

Under senare år har samtalsanalytisk forskning i större utsträckning börjat intressera sig 
för värderingar som uppkommer ur och strukturerar sociala aktiviteter som engagerar samtals-
deltagarna. Det har synliggjort värderingar som mer komplexa samtalsfenomen som har 
betydelse för hur relationer skapas och upprätthålls i social interaktion. Det har också visat att 
värderingar har en reflexiv sida, det vill säga att de både formar och formas av den specifika 
sociala kontexten och den aktivitet som deltagarna ägnar sig åt (Fasulo & Monzoni 2009, A. 
Lindström & Heinemann 2008, Mondada 2009). Det ger skäl till att utforska värderingar i fler 
sociala kontexter och i olika typer av aktiviteter.  

I den här uppsatsen studerar jag positiva värderingar i en specifik social kontext, 
nämligen i samtal mellan personer som träffas i grupp för att handarbeta. Gemenskaper som 
syföreningar och syjuntor har beskrivs som viktiga sociala gemenskaper och som mötes-
platser där kunskaper om handarbete kan delas och föras vidare (Waldén 1994b, Wejryd 
2005). De utgör alltså kunskapsbaserade gemenskaper (eng. epistemic communities, Heritage 
2013:371) och jag vill studera hur detta gemenskapande och kunskapande uppkommer och 
formas genom positiva värderingar.  

Genom att studera positiva värderingar i denna kontext är min förhoppning att ge en mer 
nyanserad bild av hur värderingar är organiserade i social interaktion och hur de både formar 
och formas av den omgivande sociala kontexten. Till skillnad från tidigare forskning, som 
antingen studerat institutionella eller vardagliga samtal, innebär handarbetsträffar en social 
kontext med inslag av både institutionalitet och vardaglighet. Träffarna har videoinspelats, 
och att ha ett material bestående av videoinspelade flerpartssamtal möjliggör för en multi-
modal analys, det vill säga en analys som tar fasta på hur mening skapas i samspelet mellan 
det talade ordet och gester, blickar samt närvarande objekt. En sådan analys gör det möjligt att 
synliggöra värderingar som komplexa och dynamiska, vilket kan komplettera den tidigare 
bilden av positiva värderingar i social interaktion. 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att ge en mer nyanserad bild av positiva värderingars struktur samt 
sociala och multimodala organisation. Mer specifikt undersöks positiva värderingar utifrån 
följande frågeställningar:  

• I vilka kontexter görs positiva värderingar till relevanta handlingar och hur initieras de 
av samtalsdeltagarna?  

• Hur utvecklas positiva värderingar som samkonstruerade aktiviteter? 
• Hur bemöts och hanteras positiva värderingar? 
• Vilka typer av relationer görs relevanta genom positiva värderingsaktiviteter?  

Min metod, conversation analysis, är induktiv och materialnära och både syftet och fråge-
ställningarna har utvecklats i samband med analysen av materialet.  
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1.2  Disposition  

I nästa kapitel, kapitel 2, beskrivs uppsatsens teoretiska och metodologiska perspektiv. I 
kapitel 3 presenteras tidigare forskning, dels om värderingar i social interaktion, dels om 
handarbetsgemenskaper. Uppsatsens material utgörs av videoinspelningar av naturligt före-
kommande interaktion i handarbetsgemenskaper, och hur materialet samlats in, bearbetats och 
analyserats beskrivs i kapitel 4. I samma kapitel beskrivs även de etiska överväganden som 
gjorts i samband med insamlingen och analysen av materialet. Kapitel 5 är uppsatsens analys- 
och resultatkapitel, där positiva värderingar om handarbete undersöks. Därefter följer en disk-
ussion om resultaten och om vidare forskning i kapitel 6, som till sist avslutas med ett slutord.  

2  Conversation analysis  

Den teoretiska och metodologiska ramen för uppsatsen är den form av samtalsanalys som 
kallas conversation analysis, som härefter förkortas CA.2 CA:s teoretiska utgångspunkter 
grundas i empiriska iakttagelser, och CA har därför beskrivits som en tradition där teori och 
metod är tätt sammanflätade (Nyroos 2012:18). I det här kapitlet gör jag dock en viss upp-
delning då jag i avsnitt 2.1 redogör för CA:s bakgrund och perspektiv på språkande, och 
därefter beskriver och förklarar CA:s metodologi i avsnitt 2.2.   

2.1  Perspektiv på språkande  

CA är en empiriskt inriktad samtalsanalys där social interaktion studeras i detalj för att synlig-
göra hur sociala handlingar utförs i samtal, det vill säga vad vi gör genom att samtala. 
Forskningstraditionen utvecklades i 1960-talets USA av Harvey Sacks, Emanuel Schegloff 
och Gail Jefferson. CA grundades med influenser från bland annat lingvistik, antropologi och 
filosofi, men den sociologiska bakgrunden, och främst den etnometodologiska, framhävs ofta 
som mycket tongivande (Maynard 2013:13). CA:s syn på språkande som social handling kan 
främst härledas till två sociologiska inriktningar, som båda ser social interaktion som 
betydelseskapande. Dels Harold Garfinkels etnometodologiska perspektiv, som fokuserar på 
hur människor genom social interaktion skapar och upprätthåller en gemensam, intersubjek-
tiv, verklighetsbild utifrån kunskap om den egna kulturen (Heritage 1984:101–102). Dels 
Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv, som inriktar sig på hur människor skapar och 
upprätthåller ett socialt ansikte i sociala situationer (Maynard 2013:15–17, Sidnell 2010:6–9).  

Genom empiriska studier av naturligt förekommande interaktion har CA synliggjort att 
social interaktion är organiserad och systematisk. Denna systematik syns på flera nivåer, till 
exempel i hur ett yttrande byggs upp, hur ordet fördelas, hur sociala handlingar utförs i samtal 

                                                
2 På svenska omnämns conversation analysis ibland som konversationsanalys eller etnometodologisk samtals-
analys för att tydliggöra inriktningens teoretiska och metodologiska arv och därmed skilja den från andra former 
av samtalsanalys (Norrby 2014:33). I uppsatsen använder jag främst förkortningen CA, då den idag är etablerad 
och välanvänd. När jag skriver samtalsanalys syftar jag också på CA. 
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och hur både yttranden och sociala handlingar är beroende av varandra och vad som är norm-
ativt prefererat. Social interaktion har därför liknats vid ett maskineri som utgör drivkraften i 
alla samtal (Schegloff & Sacks, 1973:293, Sacks 1984). CA fokuserar på hur samtalsdel-
tagarna ingår i och förhåller sig till detta sociala maskineri, snarare än att studera en enskild 
persons yttrande och hens bakomliggande intentioner, mål och ambitioner med yttrandet. 

När vi samtalar kan vi alltså på ett intuitivt sätt sägas förhålla oss till ett grundläggande 
ramverk för social interaktion, och detta ramverk formaliserade Sacks, Schegloff och Jeffer-
son (1974) i turtagningssystemet. Den grundläggande regeln i detta system är att en talare 
pratar åt gången, vilket minimerar både samtidigt tal och längre glapp. Turtagningssystemet i 
sig kan preciseras i två delar: turkonstruktionskomponenter (eng. turn-constructional compo-
nent), som beskriver turers uppbyggnad, och turfördelningskomponenter (eng. turn-allocation 
component), som beskriver tekniker för hur turer fördelas mellan samtalsdeltagare (Sacks 
m.fl. 1974, Hayashi 2013:186). Turen är samtalets grundläggande enhet, som kan bestå av 
lexikala enheter, ord, fraser, satser eller meningar. En tur byggs i sin tur upp av en eller flera 
turkonstruktionsenheter (TKE), som kan liknas vid samtalets atom. När en turkonstruktions-
enhet har fullbordats kan, men måste inte, ett talarbyte ske, och sådana platser i samtalet be-
nämns som möjliga turbytesplatser (TBP). I interaktion förutser samtalsdeltagare dessa 
pragmatiskt grundade övergångsområden och orienterar sig därigenom mot turtagnings-
systemet (Clayman 2013:151–152, Sidnell 2010:35–45). Sacks m.fl. (1974:703) urskiljer 
även två huvudgrupper av tekniker för hur turer fördelas mellan talare: 1) tekniker för att den 
nuvarande talaren utser nästa talare eller 2) tekniker för självnominering, det vill säga att 
nästa talare utser sig själv. I stort tydliggör turtagningssystemet en viktig aspekt av social 
interaktion: mottagaranpassning (eng. recipient design), det vill säga att samtalsdeltagare 
ständigt anpassar och organiserar sitt tal med hänsyn till de andra samtalsdeltagarna, både 
strukturellt och innehållsmässigt (Sacks m.fl. 1974:727).  

Alla bidrag i ett samtal produceras i förhållande till vad som tidigare skett samtidigt som 
de lägger grunden för den fortsatta interaktionen. Det innebär alltså att turer och de sociala 
handlingar som utförs genom dem både är kontextberoende och kontextförnyande (Heritage 
1984:242, Goodwin & Heritage 1990:289). Eftersom detta lokala kontextuella förhållande 
finns studerar CA hur turer och sociala handlingar följer gruppvis efter varandra i sekvenser. 
En av de mest grundläggande sekvenserna är så kallade närhetspar (eng. adjacency pair). Ett 
närhetspar består av parvisa yttranden, där det första yttrandet gör ett annat yttrande villkorligt 
relevant (eng. conditional relevence, Schegloff 1972). Den villkorliga relevansen innebär att 
ett efterföljande yttrande av en viss typ är socialt önskvärt, men inte nödvändigtvis tvunget, 
och att samtalsdeltagarna orienterar sig mot denna relevans. Om en talare till exempel ställer 
en fråga gör det ett svar från en annan talare villkorligt relevant. Om den andra talaren inte ger 
ett svar tenderar det ofta att uppmärksammas, till exempel genom att den första talaren 
upprepar frågan. (Sidnell 2010:63, Levinson 2013:107, Stivers 2013:192).  

Systematiken i social interaktion blir även synlig genom att det finns principer för vad 
som är prefererat i samtal. Preferensorganisation syftar på det normativa förhållandet mellan 
turer och sociala handlingar snarare än enskilda samtalsdeltagares känslor eller viljor (Sidnell 
2010:77–94, Pomerantz & Heritage 2013). Schegloff (1988:453) urskiljer två huvudsakliga 
former av preferens. För det första går det att tala om preferens i förhållande till den sociala 
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handling som utförs genom en sekvens (eng. practice-based preference). Om det första ledet i 
ett närhetspar består av ett erbjudande är det prefererade andraledet till exempel att accepera 
erbjudandet. För det andra finns det preferenser som är kopplade till en turs utformning (eng. 
structure-based preference), vilket innebär att det finns systematiska sätt för hur samtals-
deltagare konstruerar en tur som prefererad eller disprefererad. Prefererade responsiva hand-
lingar tenderar exempelvis att vara explicit formulerade, medan disprefererade responsiva 
handlingar tenderar att vara fördröjda eller innehålla någon form av förklaring till den 
disprefererade responsen (Atkinson & Heritage 1984:53, Pomerantz & Heritage 2013:210).  

Forskning om preferensorganisation har utvecklats och är idag tätt sammankopplad med 
forskning om affiliation, vilket är ett övergripande begrepp som dels står för att ”vara med” 
någon genom att visa stöd för den handling som utförs, dels innebär att skapa solidaritet och 
samhörighet med någon (A. Lindström & Sorjonen 2013:368).3  Preferens och samhörighet är 
sammanlänkade då solidariserande handlingar även tenderar att vara utformade som pre-
fererade, medan icke-solidariserade handlingar tenderar att vara utformade som disprefererade 
(Heritage 1984:269, Lindström & Sorjonen 2013:350).  

CA:s explorativa och materialnära perspektiv på social interaktion har betydelse för både 
synen på samtalsdeltagare och på kontext. CA söker ett inifråndefinierat, emiskt perspektiv 
(eng. emic perspective, Duranti 1997:172–174, ten Have 2007:34–35) på interaktion. Det 
betyder mer konkret att de tolkningar som görs ska vara relevanta och meningsfulla för 
samtalsdeltagarna själva, och att en CA-forskare därför undviker att utgå från på förhand 
bestämda positioner och kategorier för samtalsdeltagarna. I stället studeras hur personer 
uppvisar, skapar och förhandlar om särskilda positioneringar och identiteter i en specifik 
samtalskontext (Sidnell 2013:86). Om kontextuella faktorer i form av sociala kategori-
seringar, såsom kön och klass, ska tas med i analysen måste de alltså göras relevanta av 
samtalsdeltagarna själva i interaktionen och ha procedural consequentiality, det vill säga 
betydelse för det fortsatta samtalet (Schegloff 1991:51, Sidnell 2010:245–246, Speer & 
Stokoe 2013:10). Istället för att se kontext som någonting statiskt som omger personer 
fokuserar CA således på hur samtalsdeltagarna själva skapar och upprätthåller en kontext 
genom att vara just deltagare i en form av samtal (Goodwin & Heritage 1990:287–296).  

2.2  Metodologiska utgångspunkter  

Ett mål med CA är att beskriva och förstå social interaktion som något grundläggande för 
människan, och en avsikt med analyserna är att hitta regelbundenheter i social interaktion som 
tidigare varit oupptäckta (Sidnell 2010:1, 77). Därför är det viktigt att grunda analyserna på 
ljud- eller videoinspelningar av naturligt förekommande interaktion, det vill säga icke-arran-
gerade samtal som skulle äga rum även om en forskare inte observerade dem, och som vidare 
gör samtalsdeltagarna ansvariga för de social handlingar som utförs (A. Lindström 2000, 
Mondada 2013:32–34, Ottesjö 2015:77). Utifrån ljud- eller videoinspelningarna är det sedan 

                                                
3 Affiliation har ingen konventionell översättning till svenska, men solidarisera sig med eller skapa samhörighet 
har tidigare används (Näslund 2014:8, A. Lindström & Sorjonen 2013:368, fotnot 2, personlig kommunikation 
med A. Lindström 2015-04-23). I uppsatsen talar jag både om solidariserande och icke-solidariserande hand-
lingar samt om samhörighet.  
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möjligt att lyssna eller titta upprepade gånger på den interaktion som studeras, vilket ger en 
materialnära och empiriskt grundad analys (Pomerantz & Fehr 1997:70, Mondada 2013).  

Ett första steg i databearbetningen och analysen är att transkribera utdrag från ljud- eller 
videoinspelningarna av naturligt förekommande interaktion. En CA-transkription kan ses som 
ett komplement till ljud- eller videoinspelningen genom att påminna om vad som sägs och 
görs där, samtidigt som en transkription alltid bör ses som en tolkning av materialet (Hepburn 
& Bolden 2013:57, Pomerantz & Fehr 1997:70). CA:s transkriptionskonventioner utarbetades 
först av Gail Jefferson (se t.ex. Jefferson 2004), och har sedan vidareutvecklats och anpassats 
efter enskilda forskares behov. En CA-transkription är mycket detaljerad och återger både vad 
som sägs och hur någonting sägs och görs. Inga drag ses som på förhand slumpmässiga eller 
irrelevanta eftersom även små nyanser kan ha betydelse för hur interaktionen förstås av 
samtalsdeltagarna (Heritage 1984:241). Därför innehåller transkriptionerna information om 
till exempel överlappande tal, pauser, betoning, röstkvalité, intonation samt in- och utandning. 
Om det är en videoinspelning som analyseras kan transkriptionerna även innehålla infor-
mation om kroppsorientering, gester, blickar och minspel. Hur sådana så kallade multimo-
dala4 resurser transkriberas varierar dock något. Det kan till exempel synliggöras med hjälp 
av kommentarer i transkriptionen, speciellt utvecklade notationssystem eller med hjälp av en 
stillbild eller ritning från videoinspelningen (Hepburn & Bolden 2013:70).  

CA är en induktiv metod med materialnära analyser, och inledningsvis handlar analysar-
betet om observation och närstudier av materialet (Sidnell 2010:28–35, 3013:77). Det inle-
dande målet med observationerna är att hitta ett fokus och intressanta, återkommande detaljer 
i interaktionen som kan ligga till grund för en samling (eng. collection, Sidnell 2013:88–92, 
Schegloff 1996:176). Att skapa samlingar av en form av fenomen, till exempel av en viss 
social handling, gör det sedan möjligt att studera likheter och skillnader inom samlingen som 
slutligen kan ligga till grund för en mer generell beskrivning (Sidnell 2013:89). Det är alltså 
utifrån observationer av empirisk data som det är möjligt att teoretisera (Sacks 1984:25). 

En central fråga som en CA-analys utgår från är varför detta nu? (eng. why that now?, 
Schegloff & Sacks 1973:299), det vill säga varför används en viss språklig paketering för att 
utföra en viss social handling i denna specifika kontext? Ett mål med analysen är därmed att 
urskilja sociala handlingar i samtalet och beskriva de språkliga praktiker som deltagarna 
använder för att utföra dem (Sidnell 3013:78). Praktik kan definieras som stabila språkliga 
drag som återfinns i olika typer av yttranden och sociala handlingar (Sidnell 2010:61). Den 
sociala handlingen att fråga tenderar till exempel att förknippas med en viss språklig praktik i 
form av en specifik ordföljd och intonation på svenska. En viss praktik kan dock utföra flera 
sociala handlingar, och vad en språklig praktik gör förhandlas fram av samtalsdeltagarna i den 
sekventiella kontexten (Sidnell 2010:61, 2013:83). Schegloff (1993:121) beskriver det som att 
både turens komposition och position är avgörande för hur ett yttrande förstås och vilken 
social handling ett visst yttrande utför. För att en social handling ska kunna utföras måste den 
också uppfattas och tillskrivas värdet som social handling av de andra samtalsdeltagarna 
                                                
4 Multimodalitet innebär ett brett perspektiv på språkande, där tal tillsammans med kroppsorientering, gester, 
blickar, minspel och samordning av objekt anses ha betydelse för social interaktion. Ibland används även för-
kroppsligad interaktion (eng. embodied interaction), vilket avser kroppsspråk av olika slag. Jag väljer att tala om 
multimodal interaktion, eftersom det inkluderar både förkroppsligad interaktion och när talare inkluderar och 
samordnar objekt i interaktionen (Mondada 2014a:138).  
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(Levinson 2013:104). När analysen kunnat blottlägga vilken social handling som utförs 
genom en viss praktik är det sedan möjligt att studera vilka roller, identiteter eller relationer 
som uppstår mellan samtalsdeltagarna utifrån detta specifika sätt att utföra en social handling 
(Pomerantz & Fehr 1997:74).  

En CA-analytiker utgår från att social interaktion innebär att samtalsdeltagare fortlöpande 
skapar och upprätthåller en ömsesidig förståelse, så kallad intersubjektivitet (Heritage 
1984:254–260, Sidnell 2010:66). Det öppnar för möjligheten att göra en empiriskt förankrad 
analys, en analys ur ett deltagarperspektiv, då mottagarens respons kan tydliggöra hur ett 
yttrande har uppfattats (A. Lindström 1999). Att få belägg för hur ett yttrande uppfattas av 
samtalsdeltagarna utifrån nästa tur kallas next-turn proof procedure (Schegloff & Sacks 1973, 
Sidnell 2013:79). Hur en sådan analysgång kan gå till exemplifieras med utdrag 3 nedan, där 
Anna ställer en fråga om huruvida det finns tevatten i en kanna. (En transkriptionsnyckel 
finns i början av uppsatsen.)  

(3) Tevatten. JohanssonSyUU, SJ 1, 00.25.52–00.26.00  
01  A:   Va de tevatten [i::eh=  
                        [Pekar på tekannan på andra sidan bordet  
02  B:   =Ja↑ precis.= 
03  A:   =[den ↑där kanske, 
04  B:   [Ja, e:h. 
         [Tar kannan 
05  A:   Ska vi se (.)[°hur vi° 
06  B:                [Den e ju jättevarm. Ska ja hälla eller?, 

I samtalsutdraget går det att identifiera Annas tur på raderna 1 och 3 som en fråga utifrån 
ordföljd och intonation, och då en fråga utgör första delen av ett närhetspar gör den ett svar 
villkorligt relevant från Bella. Men i det här fallet utgör frågan ingen informationsfråga, utan 
den fungerar snarare som en förfrågan om eller indirekt uppmaning att skicka tekannan. Ett 
bevis för att denna tolkning är riktig finns i nästa tur. Eftersom Bella greppar kannan sam-
tidigt som hon ger svar på frågan (rad 4) går det att se att frågan har uppfattats som en 
uppmaning att skicka tekannan. Genom att analysera social interaktion sekventiellt och ur ett 
deltagarperspektiv på detta sätt går det alltså att blottlägga de inbäddade sociala handlingar 
som ett yttrande utför samt synliggöra hur de kan förstås av samtalsdeltagarna utifrån den 
lokala samtalskontexten.  

3  Tidigare forskning  

Det här kapitlet redogör för tidigare forskning om värderingar och om handarbets-
gemenskaper. Avsnitt 3.1 presenterar tidigare forskning om värderingar. Under detta avsnitt 
behandlas även två särskilda perspektiv, dels epistemisk positionering respektive samhörighet 
och solidaritet genom värderingar (avsnitt 3.1.1), dels ett mer kontextualiserat perspektiv på 
värderingar (avsnitt 3.1.2). Avsnittet avslutas i 3.1.3 med en sammanfattning av den tidigare 
forskningen om värderingar. Avsnitt 3.2 redogör därefter för tidigare forskning om 
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handarbetsgemenskaper med avsikten att synliggöra bredden inom verksamheten och att ge 
en bild av handarbetsträffar som samtalssituation.  

3.1  Värderingar i social interaktion 

Värderingar (eng. assessments) kan delas in i positiva respektive negativa värderingar, där 
positivt eller negativt främst syftar till huruvida den värderande termen, till exempel fint eller 
fult, är positiv eller negativ. En underkategori till positiva värderingar är komplimanger; en 
komplimang utgörs för det mesta av en positiv värdering som berömmer en viss person eller 
något som tillhör den personen (Ridell 2008:166, Shaw & Kitzinger 2012). Gränsen mellan 
vad som utgör en positiv värdering och vad som fungerar som en komplimang är dock oskarp, 
och därför skiljer inte all forskning mellan värderingar och komplimanger (Shaw & Kitzinger 
2012, se t.ex. Pomerantz 1978, 1984). Eftersom värderingar och komplimanger är så tätt 
sammanslingrade kommer de att behandlas ihop i detta avsnitt, och generellt talar jag om 
värderingar som ett överordnat begrepp. När forskning specifikt avser komplimanger nämns 
det uttryckligen.  

Anita Pomerantz tidiga forskning om värderingar i amerikansk engelska synliggjorde att 
värderingar är handlingar som är sekventiellt organiserade. Pomerantz (1984:57–59) urskiljer 
tre interaktionella kontexter där värderingar tenderar att uppkomma: 1) när samtalsdeltagare 
deltar i en gemensam aktivitet, 2) när en samtalsdeltagare berättar om att hen deltagit i en 
specifik aktivitet eller 3) i nästa tur efter en första värdering. Hur värderingar uppstår då 
samtalsdeltagare deltar i en gemensam aktivitet visas i utdrag 4.  

(4) (SBL 2.2.3.–46) (Pomerantz 1984:57)  
01  J:   Let’s feel the water. Oh, it ...  
02  R:   It’s wonderful. It’s just right. It’s like  
03       bathtub water.  

I utdrag 4 gör värderingen (rad 2) det möjligt för R att delta i aktiviteten ”att känna på vattnet” 
ihop med J. Samtidigt kan värderingen sägas uppstå ur denna aktivitet och ses som ett resultat 
av J:s deltagande, då J:s värdering kommer först när hen upplevt hur vattnet känns. Pomerantz 
menar därför att värderingar både inbjuder till och utgör resultat av gemensamt deltagande.  

Tidigare forskning har främst studerat värderingar efter berättande om någonting som 
skett eller i nästa tur efter en första värdering, där det senare alltså innebär att studera hur 
värderingar organiseras som initierande och svarande handlingar (A. Lindström & Mondada 
2009, se t.ex. Pomerantz 1978, 1984, Goodwin & Goodwin 1992, Heritage 2002, Heritage & 
Raymond 2005). Studier av värderingar som tvåledade yttranden främjades av Pomerantz 
(1978, 1984) forskning som visar att en värdering i första position systematiskt gör en 
värdering i andra position relevant från mottagaren. Synliggörandet av denna systematiska 
relation bidrog också till nya kunskaper om preferensorganisation (se avsnitt 2.1.), då 
Pomerantz (1978, 1984) visar att den första värderingen kan vara utformad så att en viss form 
av efterföljande värdering är prefererad eller disprefererad. En talare kan med en värdering i 
första tur utföra flera sociala handlingar, såsom att ge en komplimang genom att berömma en 
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medaktör i positiva termer. Denna handling lägger grunden för ett mottagande i nästa tur, där 
den prefererade responsen är en värdering som instämmer med den första. 

Att ta emot en värdering som fungerar som en komplimang har dock visat sig vara socialt 
känsligt. Pomerantz (1978) visar att bemötandet av komplimanger innebär en krock mellan 
två preferensprinciper: dels preferensen för att ta emot komplimangen, dels preferensen för att 
undvika självberöm. När samtalsdeltagare bemöter komplimanger används därför flera 
strategier för att balansera de två motstridiga preferensprinciperna. Generellt går det att 
urskilja två huvudsakliga lösningar på de motstridiga preferensprinciperna: ett skifte i själva 
värderingen respektive ett skifte av det som värderingen refererar till (Pomerantz 1978:106, 
Pomerantz & Heritage 2013:221). Ett värderingsskifte innebär att komplimangen bemöts och 
accepteras, men att mottagaren ger en respons som förminskar komplimangen, exempelvis 
genom att själv ge en nedgraderad värdering. Ett byte av referent innebär istället att den som 
tar emot komplimangen för över värderingen på någonting eller någon annan, till exempel på 
ett föremål eller på den andra talaren genom att ge en komplimang tillbaka. I utdrag 5 och 6 
visas hur komplimanger tas emot enligt den första respektive den andra typen av lösning.5  

(5) [AP:FN] (Exempel 42, Pomerantz 1978:99)  
01  A:   Good shot 
02  B:   Not very solid though 

(6) [WC:YCC.-4] (Exempel 47, Pomerantz 1978:102)  
01  R:   You’re a good rower, Honey. 
02  J:   These are very easy to row. Very light. 

I det första utdraget, utdrag 5, orienterar sig B mot de två motstridiga preferensprinciperna, 
och genom att ge en nedgraderad värdering som respons kan B undvika både självberöm och 
att vara oenig med A. I utdrag 6 ger R en komplimang till J om att hen är bra på att ro. Med 
sin värdering i andra position kan J rikta berömmet bort från sig själv och istället framhäva de 
förtjänster som har att göra med båtens åror. Därmed kan även J acceptera komplimangen 
utan att riskera självberöm. Genom att balansera de motstridiga preferensprinciperna kan 
samtalsdeltagarna alltså uttrycka samhörighet och enighet utan att för den skull verka alltför 
skrytsamma (Pomerantz 1978:99–102).  

Flertalet studier har vidareutvecklat Pomerantz studier om komplimanger, bland annat 
genom att analysera mottagarprinciper i fler språk, däribland Golato (2002, 2005), som 
studerar komplimanger i tyska samtal, och Karin Ridell (2008), som studerar komplimanger i 
svensk-danska samtal. Robert Herbert och Stephen Straight (1989) studerar precis som 
Pomerantz komplimanger i amerikansk engelska, men urskiljer ytterligare sätt att bemöta 
komplimanger, som innebär mottaganden utan explicita värderingar i andra position. De ser 
exempelvis att samtalsdeltagare ibland ignorerar komplimangen helt och hållet (eng. no 
acknowledgement) eller att de som respons ger en kommenterar om det som värderas (eng. 
comment history, Herbert & Straight 1989:39). Hur en komplimang kan mottas med en 
kommentar om det som värderas visas i utdrag 7.  

                                                
5 Se äv. rad 4 i utdrag 1 i inledningskapitlet, där K riktar berömmet bort från sig själv genom att byta referent.  
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(7) Comment history. (Herbert & Straight 1989:39)  
01  C:   I love that suit. 
02  R:   I got it at Boscov’s.  

I utdrag 7 bemöts komplimangen alltså genom en kommentar om det som värderas, och denna 
kommentar innehåller ingen direkt värdering, såsom i Pomerantz (1978) exempel (se utdrag 5 
och 6 i denna uppsats). Även Golato (2002, 2005) och Ridell (2008: 1181–182) hittar mottag-
anden som inte är direkta värderingar i sina studier. Ridell (2008:180–182) framhäver dess-
utom att kommentarer som den i utdrag 7 vanligtvis innebär att mottagaren förminskar sitt 
eget inflytande över det som värderas och på så sätt minskar självberömmet.  

I Pomerantz (1978, 1984) studier står alltså värderingars sekventiella och preferens-
baserade sidor i fokus. Men både Ridell (2008:178–180), och Ylva Forsblom-Nyberg 
(1993:31), som studerar komplimanger i vardagliga gruppsamtal på svenska,6 kan synliggöra 
att även den fysiska kontexten har betydelse för hur komplimanger uppstår. De finner att 
komplimanger ofta initieras genom att en av samtalsdeltagarna refererar till situations-
relaterade objekt eller så kallade sovande objekt (eng. sleeping objects, Bergmann 1990), som 
innebär objekt som funnits i den fysiska kontexten men som plötsligt uppmärksammas.  

Utöver att studera värderingar som parvisa yttranden har flertalet studier analyserat 
värderingar som fungerar sekvens- eller topikavslutande. Till exempel kan berättande, 
intervjuer eller rådgivningssekvenser avlutas med en värdering, och därmed leda samtalet in i 
en ny fas (Goodwin & Goodwin 1992, Antaki m.fl. 2002, Forsblom-Nyberg 1993, Ridell 
2008:176–180, A. Lindström & Heinemann 2009, Mondada 2009, Shaw & Kitzinger 2012).  

Vidare är det möjligt att studera värderingar som mer komplexa och dynamiska fenomen. 
Marjorie Harness Goodwin och Charles Goodwin (1992:154–156)7 framställer värderingar 
som aktiviteter8 med en viss strukturell organisation, som kan analyseras i flera plan. De 
menar att det i värderingar är möjligt att avskilja tydliga värderingssegment (eng. assessment 
segments) som utgörs av värderande adjektiv, såsom fin, och eventuella förstärkningsord, 
såsom jätte-. Med sådana tydligt avskiljbara segment följer ofta olika värderingssignaler 
(eng. assessment signals), som utgörs av intonation samt av förkroppsligat beteende som ges-
ter och blickar. Med värderingssegment och -signaler kan enskilda samtalsdeltagare utföra 
värderande sociala handlingar, värderingshandlingar (eng. assessment action). När flera 
samtalsdeltagare utför flera värderingshandlingar i förhållande till varandra och varandras 
värderingar uppstår en värderingsaktivitet (eng. assessment activity). Genom att urskilja dessa 
olika nivåer framhåller Goodwin och Goodwin att värderingar inte endast kan studeras utifrån 
värderande segment, utan att värderingssegment tillsammans med olika värderingssignaler har 
                                                
6 Forsblom-Nyberg (1993) studerar komplimanger i vardagliga flerpartssamtal, dels samtal under en middags-
bjudning, dels samtal under ett syföreningsmöte. Materialet kommer från projektet Svenska samtal i Helsingfors, 
SAM, (se t.ex. Londen 1993), och är den enda samtalskorpusen som jag kunnat hitta som innehåller samtal från 
en syförening. Inspelningarna (SAM:V2) består dock endast av ljudupptagning.  
7 Se Ridell (2008:166–167) för svenska översättningar av Goodwin och Goodwins (1992) termer.  
8 Det finns ingen precis definition av aktivitet inom CA, men vanligtvis syftar det på någonting som samtals-
deltagare uppnår över mer än en handlingssekvens genom att förhålla sig till en överordnad strukturell organi-
sation (Robinson 2013:259–260). Att värdera kan alltså pågå längre och vara bredare än enstaka värderings-
handlingar och istället forma värderingsaktiviteter. Aktivitet används dock även i den mer generella betydelsen 
’verksamhet, syssla’, såsom aktiviteten att träffas för att handarbeta. Även i uppsatsen används aktivitet i båda 
betydelserna. 
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stor betydelse för hur värderingar som handling eller aktivitet fungerar och fortlöper i inter-
aktion. Det prototypiska mönstret i värderingsaktiviteter gör det till exempel möjligt för 
samtalsdeltagarna att projicera en kommande värdering, såsom framkommer av utdrag 8.  

(8) Asparagus pie. (Exempel 4, Goodwin & Goodwin 1992:163)  
(Originalets fetstil är ersatt med understrykning för att visa emfas.) 
01  Dianne:   Jeff made en asparagus pie  
02            it wz s:: so[:goo:d. 
03  Clacia:               [I love it. 

I utdrag 8 gör den framförställda förstärkningen, so (rad 2), att Clacia kan projicera Diannes 
yttrande som en värderande handling och själv ge en responsiv värdering innan själva värder-
ingstermen, good, är yttrad (rad 2). Det gör värderingen till en samproducerad handling, där 
Clacia kan instämma i och solidarisera sig med Clacias första värdering redan innan Diannes 
yttrande har nått en möjlig turbytesplats.  

Goodwin och Goodwin (1992:163) visar alltså att värderingar har en igenkännlig struktur 
som samtalsdeltagare tillsammans kan orientera sig mot. Inledningsvis orienterar sig deltag-
arna mot att en värdering ska uppkomma, därefter konstruerar de en värdering ihop, och slut-
ligen orienterar sig deltagarna mot värderingsaktivitetens slut. Goodwin och Goodwin hävdar 
att multimodala resurser, såsom blickar och gester, är väsentliga för denna samkonstruktion, 
och de var bland de första forskarna att synliggöra denna multimodalitet i sina transkriptioner. 
I utdrag 9 visas fortsättningen på utdrag 8 med notation för blickspel och nickningar.  

(9) Asparagus pie, fortsättning. (Exempel 7, Goodwin & Goodwin 1992:172)  
(Originalets fetstil är ersatt med understrykning för att visa emfas.) 
01  Dianne:   En then jus’ (cut up) the broc- ’r  
02            the asparagus coming  
                                   ((assessment 
                                    head shakes)) 
                    ((withdraws gaze 
                      from Clacia)) 
 
 
 
03            out in spokes.= °It wz so good. 
04  Clacia:   °°(Oh Go:d that’d be fantastic) 
 
                  
 
            ((withdraws gaze  
              from Diane)) 

I utdrag 9 synliggörs hur blickar och nickningar tillsammans med värderande segment och 
värderingssignaler gör att samtalsdeltagarna kan samkonstruera en värdering som aktivitet, 
och att samtalsdeltagarna tillsammans orienterar sig mot värderingsaktiviteten som något som 
uppkommer, når sin höjdpunkt och därefter drar undan. Utifrån dessa resultat föreslår 
Goodwin & Goodwin 1992:172–173) att värderingar vidare bör studeras som en dynamisk 
process som både uppkommer ur och skapar kontext.  
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3.1.1  Epistemisk positionering och samhörighet i och genom värderingar  

Den forskning som presenterats hittills har främst framställt värderingar som sociala hand-
lingar som skapar enighet och samhörighet mellan samtalsdeltagare, vilket ger en ljus bild av 
värderingar. Men värderingar har inte uteslutande ”ljusa sidor”; oavsett om värderingar är 
positiva eller negativa till formen sägs de ha även ”mörkare sidor”, såsom att skapa oenighet 
eller missförstånd (A. Lindström & Heinemann 2009:311, Golato 2005:126). En av de sidor 
som inte är uteslutande ljus är värderingars möjlighet att positionera samtalsdeltagare mot 
varandra utifrån kunskaper om det som värderas. Värderingar kan därmed både påverka och 
påverkas av samtalsdeltagarnas epistemiska positionering. Epistemisk positionering (eng. 
epistemics) syftar på de kunskapspositioner som samtalsdeltagare intar, gör anspråk på och 
förhandlar om i social interaktion. Vanligtvis görs en uppdelning mellan epistemisk hållning 
(eng. epistemic stance) och epistemisk status (eng. epistemic status). Det förstnämnda innebär 
att talare har olika förkunskap om och erfarenhet av saker, vilket påverkar deras epistemiska 
hållning i interaktion. Det sistnämnda, epistemisk status, har att göra med den sociala 
ställning som en talare får utifrån olika (mer på förhand givna) kunskapsdomäner. Läkaren i 
ett samtal mellan en läkare och en patient har exempelvis en annan epistemisk status än 
patienten (Heritage 2012, 2013: 376–377).  

När det kommer till värderingar är det främst epistemisk hållning som är relevant. 
Samtalsanalytisk forskning har visat att en värdering i första position innebär att göra anspråk 
på kunskap om det som värderas; med värderingens position kommer en viss epistemisk 
auktoritet (eng. epistemic authority). En värdering som står i första position ger alltså en 
högre grad av epistemisk auktoritet än värderingar som kommer i efterföljande turer 
(Pomerantz 1984:57, 62–63, Heritage 2002, Heritage & Raymond 2005), men beroende på 
hur den första respektive de efterföljande värderingarna är utformade kan graden av uppvisad 
kunskap förändras, bland annat då det är möjligt att ha olika epistemisk tillgång (eng. 
epistemic access, Heritage 2011:160) till det som värderas. Heritage (2002) visar exempelvis 
hur en engelskspråkig talare kan instämma i en inledande värdering, men samtidigt visa 
självständig epistemisk tillgång (eng. epistemic independence) till det som värderas genom att 
inleda en värdering i andra position med oh. Heritage och Raymond (2005) synliggör vidare 
hur till exempel upp- och nedgraderade värderingar kan förändra den epistemiska tillgången 
till det värderade som annars uppkommer av turernas position. Epistemisk positionering 
framställs ofta binärt, där en talare antingen har eller inte har kunskap om någonting (Stivers, 
Mondada & Steensig 2011:12), men sådan här forskning visar att epistemisk positionering är 
ett gradvist fenomen, och att samtalsdeltagare växelvis kan positionera sig eller positioneras 
som mer eller mindre kunniga i interaktion (Heritage & Raymond 2005:34, Heritage 2012:4–
7; 2013:377–378, 386). Hur den epistemiska auktoriteten kan växla i en värderingssekvens 
visas i utdrag 10.  

(10) (JS:II:28) (Exempel 26, Pomerantz 1978:93, Heritage & Raymond 2005:23)  
01  J: → T’s tsuh beautiful day out isn’t it? 
02  L: → Yeh it’s jus’ gorgeous... 
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Värderingen i första position (rad 1) i utdrag 10 är utformad som ett påstående med en 
påhängsfråga. Med påhängsfrågan nedgraderar J den epistemiska auktoritet som kommer med 
värderingens position, och gör det istället tydligt att båda talarna har lika epistemisk tillgång 
till det som värderas. Den efterföljande turen (rad 2) inleds med Yeh, som svarar på J:s fråga, 
och därefter följer en värdering som instämmer med den i första position. Även om L 
instämmer i J:s värdering signalerar L att hens värdering är oberoende av J:s första, då 
värderingen framställer det fina vädret som redan känd information. Exempel som utdrag 9 
visar att det inte enbart är turernas position som avgör talarnas epistemiska positioneringar, 
utan att dessa kan omförhandlas då talarna kan ha olika epistemisk tillgång till det som 
värderas, vilket i sin tur avspeglas i värderingens utformning. Det tydliggör hur epistemiska 
positioneringar är gradvisa och kontextberoende (Heritage & Raymond 2005:23–24, 30).  

Även värderingars ljusare sidor, såsom att skapa samhörighet (eng. affiliation, se avsnitt 
2.1), kan ses som gradvisa och föränderliga. Heritage (2011) studerar hur en samtalsdeltaga-
res berättande om en händelse som tidigare skett bemöts av andra samtalsdeltagare, och finner 
att responsiva värderingar efter berättande är solidariserande. I jämförelse med andra res-
ponsiva handlingar kan dock värderingar vara distanserande och till och med fungera icke-
solidariserande. Heritage (2011:173–176) menar att så kallade responsutrop (eng. response 
cries,9 Goffman 1978), såsom Åh eller Oh:: whho::w, fungerar än mer solidariserande än 
värderingar, då de tydligare speglar de känslor som berättaren uttrycker. Det visar således hur 
olika möjliga handlingar vid ett tillfälle kan fungera mer eller mindre solidariserande.  

3.1.2  Ett kontextualiserat perspektiv på värderingar 

I en specialutgåva om värderingar i tidskriften Research on Language and Social Interaction 
(ROLSI) betonas att merparten av forskningen om värderingar studerat värderingar som par-
visa yttranden eller värderingar efter berättande om någonting som skett i dåtid. Det innebär 
att få studier har analyserat hur värderingar initierar och strukturerar sociala aktiviteter som 
sker in situ, det vill säga här och nu. Dessutom påpekas att den tidiga forskningen inte är 
tillräckligt kontextualiserad. Värderingar från vitt skilda situationer och kontexter studeras 
ihop utan hänsyn till hur kontexten påverkar interaktionen, och därtill ges lite bakgrund till 
samtalsutdragen (A. Lindström & Mondada 2009, A. Lindström & Heinemann 2009, 
Mondada 2009, Fausulo & Monzoni, Ruusuvuori & Peräkylä 2009).  

Studierna som presenteras i specialutgåvan av ROLSI studerar värderingar som dyna-
miska fenomen som präglas av kontext och mutlimodalitet. Artiklarna synliggör värderingars 
reflexivitet, det vill säga hur värderingar både uppkommer ur och formar en viss kontext (A. 
Lindström & Mondada 2009:304). Studierna behandlar värderingar i olika språk och i olika 
verksamheter. Främst studeras värderingar i institutionella samtal, och det framgår att roller 
och epistemiska positioneringar inte är fixerade utifrån institutionella ramar, utan skapas, 
upprätthålls och omförhandlas i interaktionen genom värderingar. Resultaten av tre av de in-
gående studierna är särskilt relevanta för uppsatsen och beskrivs därför kortfattat nedan.  

                                                
9 Response cries har ingen översättning till svenska, men jag väljer att tala om responsutrop. Responsutrop 
innebär att göra mentala tillstånd, såsom förvåning eller uppskattning, tillgängliga för andra samtalsdeltagare 
(Goffman 1978:800) 
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Anna Lindström och Trine Heinemann (2009) analyserar värderingar i samtal mellan 
hemtjänstpersonal och vårdtagare, och de finner att värderingar används för att signalera att 
en syssla är genomförd. Eftersom sysslorna gäller att hjälpa vårdtagaren har hen högre episte-
misk auktoritet att värdera när sysslan är genomförd. Till skillnad från tidigare forskning som 
visat att värderingar tenderar att uppgraderas under loppet av en värderingssekvens (Pome-
rantz 1984, Ogden 2006) visar A. Lindström & Heinemann att samtalsdeltagarna i denna kon-
text använder nedgraderade värderingar och att de därför orienterar sig mot en begränsad 
skala av värderingar där ”tillräckligt bra” är normen.  

Lorenza Mondada (2009) studerar värderingar i interaktion mellan bilförsäljare och 
köpare, och ser att värderingar är samkonstruerade om bilen, som är det objekt som inter-
aktionen kretsar kring. Med hjälp av en multimodal analys kan Mondada visa hur samtals-
deltagarna både kroppsligen och verbalt gör objektet tillgängligt för värdering innan värde-
ringen utförs. Därtill visar Mondada hur epistemiska positioneringar växlar och omförhandlas 
under loppet av värderingssekvenserna.  

Alessandra Fasulo och Chiara Monzoni (2009) studerar värderingar om ett föränderligt 
objekt, ett klädesplagg som håller på att tillverkas i en modeateljé. Fasulo och Monzoni visar 
att värderingar framförs och besvaras med hjälp av både tal och multimodala resurser, och att 
dessa resurser samverkar, exempelvis genom att någon pekar och yttrar deiktiska yttryck som 
här. I denna specifika kontext är värderingarna viktiga för att utföra en rad handlingar, som i 
sin tur kan förändra objektet, vilka påverkar och påverkas av samtalsdeltagarnas epistemiska 
positionering. Till exempel kan en negativ värdering från beställaren till sömmerskan fungera 
som ett förslag till att förändra det klädesplagg som håller på att sys.  

3.1.3  Sammanfattning av tidigare forskning om värderingar 

Sammanfattningsvis tydliggör forskningsöversikten att värderingar kan studeras som sekvens-
avslutande, som parvisa handlingar eller som dynamiska aktiviteter. Den tidiga forskningen 
studerade värderingar i telefonsamtal och ljudupptagningar (Pomerantz 1978, 1984, Fors-
blom-Nyberg 1993, Heritage 2002, Heritage & Raymond 2005), medan senare forskning i 
högre grad utgått från videoinspelad interaktion, vilket tydliggjort att både multimodala och 
verbala resurser är viktiga för att kunna förstå och producera värderingar (Goodwin & 
Goodwin 1992, A. Lindström & Heinemann 2009, Mondada 2009, Fasulo & Monzoni 2009). 
Av studier av både ljud- och videoinspelad interaktion framgår att värderingar skapar 
gemenskap och samhörighet, men att de också påverkar och påverkas av samtalsdeltagarnas 
epistemiska positioneringar (Heritage 2002, Heritage & Raymond 2005, Ridell 2008). På 
senare tid har forskningen anlagt ett kontextualiserat perspektiv på värderingar, som synlig-
gjort att värderingar både formar och formas av social kontext och den aktivitet som samtals-
deltagarna är engagerade i (A. Lindström & Heinemann 2009, Mondada 2009, Fasulo & 
Monzoni 2009). Det ger skäl att utforska värderingar i fler och olika sociala kontexter. I nästa 
avsnitt, avsnitt 3.2, beskriver jag den sociala kontext i vilken värderingar utforskas inom 
ramen för denna uppsats, nämligen handarbetsgemenskaper.  
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3.2  Samtal med sysselsatta händer – om handarbetsgemenskaper 

Att träffas i grupp för att handarbeta har varit vanligt i alla tider. I det svenska bondesamhället 
var det till exempel brukligt att utföra visst textilt arbete i grupp, såsom linberedning eller 
vävning, och det textila arbetet blev därmed en naturlig aktivitet att samlas kring (Waldén 
2005:94, Wejryd 2005:41). Över tid institutionaliserades dessa informella textila samman-
slutningar till olika syföreningar. Sveriges första officiella syförening var en så kallad frun-
timmersarbetsförening, som gjorde det möjligt för kvinnor att engagera sig socialt utanför den 
privata sfären (Wejryd 2005:28). Med tiden fick fruntimmersarbetsföreningarnas träffar en 
bestämd ram, som innebar att turvis ses i varandras hem och att bjuda på en ”lekamlig spis” 
(Wejryd 2005:50). Än idag är denna ram aktuell då många träffar med syföreningar och 
syjuntor sker över en fika, och inte sällan i någons hem. (Sjöqvist m.fl. 1974:16–17, Wejryd 
2005:31–35, 40–52, 163–166, Waldén 1994b:108.)  

Det är möjligt att beskriva olika syföreningar och syjuntor som praktikgemenskaper, det 
vill säga som gemenskaper som förenas i ett gemensamt intresse och kring en gemensam 
aktivitet: ”A community of practice is a collection of people who engage on an ongoing basis 
in some common endeavor. Communities of practice emerge in response to common interest 
or position, and play an important role in forming their members’ participation in, and orien-
tation to, the world around them” (Eckert 2006:1). I tidigare forskning har dock sådana 
handarbetsgemenskaper främst belysts ur ett visst perspektiv eller mot bakgrund av en viss 
organisation. Det är också vanligt att särskilja syföreningar och syjuntor. Syföreningar 
beskrivs som mer öppna då de har koppling till en organisation, och deras verksamhet utmär-
ker sig genom syftet att samla in pengar till välgörenhetsarbete. En syjunta anordnas i stället 
privat, vilket gör att det ofta krävs personliga kontakter för att kunna gå med i en syjunta 
(Waldén 1994b:123–127, Rydbeck 2001:33). Oavsett perspektiv betonar tidigare forskning 
vikten av den sociala samvaro som handarbetsgemenskaper innebär och träffarna beskrivs 
ofta som en viktig mötesplats för kvinnor (Nordberg 1988, Waldén 1994b:123; 2005:94–95, 
Rydbeck 2001:33, Dahlbäck & Wejryd 2005, Svensson 2005, Wejryd 2005:25). 

Svenska kyrkans syföreningar har studerats och beskrivits i projektet Sy för livet som 
bland annat resulterade i forskningsrapporten Svenska kyrkans syföreningar 1844–2003 av 
Cecilia Wejryd (2005). Wejryds studie belyser syföreningarna i deras historiska, samhälleliga 
och kyrkliga kontext, och verksamheten och dess deltagare beskrivs ur ett kvinnohistoriskt 
och genusvetenskapligt perspektiv. Beskrivningen av syföreningarnas yttre verksamhet 
grundar sig främst på material från syföreningarna, såsom protokoll och årsredovisningar. 
Analyserna av syföreningarnas inre liv och deras medlemmar utgår istället från intervjuer med 
deltagare och en enkätundersökning om syföreningsträffar.  

Wejryd (2005:430–432) visar att en grund för de kyrkliga syföreningarna, både förr och 
nu, är ett socialt ansvarstagande. Intäkter från syföreningarnas verksamhet har bland annat 
bidragit till nybyggnationer av kyrkor, humanitär hjälp i krig och till att skapa arbetstillfällen 
för kvinnor, och idag är de kyrkliga syföreningarna, näst efter körer, den verksamhet som 
lockar flest personer inom Svenska kyrkan. Wejryd synliggör alltså föreningarnas betydande 
sociala och ekonomiska arbete, men påpekar att detta arbete sällan uppmärksammas. En 
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anledning till det är, enligt Wejryd (2995:9), att syföreningarnas deltagare, vanligtvis äldre 
kvinnor, ofta osynliggörs.   

Textila studiecirklar, det vill säga praktiskt estetiska klasser inom studieförbund, har stu-
derats i projektet Handen och Anden (1991–1994), som resulterade i fyra rapporter (Anders-
son 1994, Berge 1994, Rosén 1994, Waldén 1994a), en avslutande studie (Vallgårda 1994) 
samt en sammanfattande bok av Louise Waldén (1994b). I stort bestod projektet av två delar: 
dels bakgrundsstudier baserade på litteratur och intervjuer, dels empiriska studier i form av 
enkät- och intervjustudier samt deltagande observation (rapporternas inledning, s. I–VIII).  

Louise Waldén (1994b) beskriver de textila studiecirklarna som ett mellanting mellan de 
privata syjuntorna och de officiellt organiserade syföreningarna. Intervjuer med textil-
cirklarnas deltagare visar att träffarna förknippas med välbefinnande, som kommer ur det 
ömsesidiga handarbetsintresset, gemenskapen och det informella samtalet. Waldén skriver att 
textilcirklarna är en mötesform där deltagarna ”samtalar med sysselsatta händer” (Waldén 
1994b:41), och att möjligheten att ”förenas kring ett intresse utan att konkurrera med varandra 
skapar en speciell form av gemenskap” (Waldén 1994b:105).  

Waldén ger även en ingående beskrivning av textilcirklarnas bakgrund och hur den på-
verkat värderingen av kunskaper om handarbete och dess association med kvinnlighet. Textil-
cirklarna beskrivs ha sin grund i tre rörelser, folkbildningsrörelsen, hemslöjdsrörelsen och 
kvinnorörelsen, med olika syn på bildning. Inom hemslöjdsrörelsen gjordes exempelvis en 
uppdelning mellan hårda och mjuka material, och därmed mellan manlig och kvinnlig slöjd. 
Waldén lyfter också fram industrialiseringen som en vändpunkt i värderingen av handarbete. 
Före industrialiseringen var en egen textilproduktion förenad med både nytta och status. 
Därefter var det främst det manligt kodade hantverket som professionaliserades till olika 
hantverksyrken, medan kunskaper om textilt handarbete fördes vidare som en ”tyst kunskap” 
kvinnor emellan. Waldén ser därför syföreningar och syjuntor som en träffpunkt där sådana 
kunskaper kan föras vidare. (Walden 1994b: 26–28, 115, 155.) 

Beskrivningen av såväl de kyrkliga syföreningarna som de textila studiecirklarna vittnar 
om att textilt handarbete emellanåt nervärderats. I början av 2000-talet förändrades dock 
ramarna för handarbete och handarbetsgemenskaper genom DIY-rörelsen (do it yourself-rör-
elsen) och slöjdaktivism. Frida Arnqvist Engström (2014) beskriver början av 2000-talet som 
”den handgjorda revolutionen”, då både stickkaféer och internetforum för slöjdare uppstod. 
Att handarbeta blev med detta ett slags (identitets)markör för ett mer hållbart sätt att leva. 
Handarbete började också användas i aktivistiskt syfte, exempelvis genom att göra textil graf-
fiti i offentliga miljöer. Att använda handarbete som en form av aktivism har kallats för 
craftivism (Greer 2014:8) eller slöjdaktivism på svenska. Denna slöjdaktivism har skapat nya, 
mer informella kontexter för kunskap och lärande om handarbete, vilket Marie Kock (2012) 
visar i en pedagogisk avhandling om slöjdaktivister i Norden. Genom intervjuer med slöjd-
aktivister och med hjälp av poststrukturalistisk och sociokulturell teori synliggör Kock dess-
utom hur de slöjdaktivistiska handlingarna fungerar som identitetsskapande processer. I dessa 
fall möjliggör alltså handarbete för både gemenskap och ett politiskt engagemang.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning behandlat olika typer av handarbetsgemen-
skaper, och sammantaget framgår hur en gemensam grund över tid har utvecklats till en 
verksamhet med bredd. Bredden inom verksamheten gör att olika gemenskaper till viss del 
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kan kontrastera mot varandra, exempelvis genom olika syften med handarbetet, såsom väl-
görenhet eller normkritik. Trots en variation i inriktning är samlingen kring handarbete den 
gemensamma nämnaren för kyrkliga syföreningar, textila studiecirklar, stickkaféer och 
aktivistiska syjuntor, och de kan därför sägas forma praktikgemenskaper av likande karaktär. 
Tidigare forskning om handarbetsgemenskaper har analyserat träffarnas organisatoriska ramar 
eller deltagarnas rapporterade upplevelser av träffarna, och utifrån det lyft träffarna som en 
plats att språka, skapa gemenskap och utbyta kunskap (Waldén 1994b, Wejryd 2005, Kock 
2012). Hur gemenskapandet, språkandet och kunskapandet faktiskt sker i denna kontext har 
dock sällan varit föremål för empirisk analys.  

4  Material och metod 

Det här kapitlet består av fyra huvudavsnitt. I avsnitt 4.1 beskrivs materialinsamlingen 
inklusive urval av och tillträde till de olika handarbetsgemenskaperna, och avsnittet avslutas 
med översikt av materialet. I det efterföljande avsnittet, avsnitt 4.2, presenteras de tre 
handarbetsgemenskaper som deltagit i studien samt skillnader och likheter mellan grupperna. 
Hur materialet har bearbetats och analyserats presenteras i det näst sista avsnittet, avsnitt 4.3. 
Avslutningsvis redogörs för de etiska överväganden som gjorts inför, under och efter 
videoinspelningarna i avsnitt 4.4.  

4.1  Materialinsamling  

När naturligt förekommande interaktion studeras innebär materialinsamlingen en process som 
består av flera steg och val. I avsnitt 4.1.1 redogör jag för hur urvalet av handarbets-
gemenskaper gjorts samt hur jag har fått tillträde till att spela in de olika grupperna. Avsnitt 
4.1.2 beskriver därefter hur jag observerat och dokumenterat handarbetsgemenskapernas 
träffar med hjälp av videoinspelning samt hur inspelningssituationen kan ha påverkat 
interaktionen. I avsnitt 4.1.2 ges slutligen en översikt av den korpus som ligger till grund för 
uppsatsen.  

4.1.1  Urval och tillträde 

I urvalet av handarbetsgemenskaper letade jag efter grupper med tre olika ingångar: en privat 
anordnad handarbetsgrupp utan specifik inriktning, en handarbetsgrupp med en aktivistisk 
inriktning och en kyrklig förening. 10 Tanken var att ett sådant urval skulle fånga den bredd 
som framkommit i tidigare forskning om handarbetsgemenskaper och ge en bred ingång till 
denna sociala kontext. Samtidigt skulle de tre grupperna ha gemensamt att mötas kring 

                                                
10 Jag använder till viss del grupp och gemenskap omlott, men grupper används främst när jag talar om de en-
skilda grupperna, medan gemenskaper snarare syftar på gruppernas generella organisation, då jag utgår från att 
grupperna utgör praktikgemenskaper (jfr avsnitt 3.2). 
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intresset för handarbete, och därigenom utgöra liknande praktikgemenskaper. Ett krav som 
jag hade i valet av grupper var att de inte skulle ha en specifik ledare eller lärare, eftersom det 
skulle kunna ge samtalen en mer institutionell ram där deltagarnas sociala roller är mer 
förutbestämda. Jag valde därför bort textila studiecirklar och kurser. Det spelade dock ingen 
roll om deltagarna hade olika kunskaper om handarbete. Detta urval resulterade i de tre olika 
grupper som deltar studien: en stickklubb, en aktivistisk syjunta och en kyrklig syförening, 
som i uppsatsen kallas Stickklubben, Syjuntan och Syföreningen.11  

De tre handarbetsgemenskaperna skiljer sig åt i både organisation och geografisk belägen-
het, vilket påverkat kontakten med och tillträdet till grupperna. Grupperna hittades via hem-
sidor, sociala medier och handarbetsforum. Den första kontakten togs via mejl eller telefon 
med någon eller några som ansvarade för att arrangera träffarna. Denna person eller dessa 
personer fick en inledande presentation av uppsatsprojektet. Genom de ansvariga personerna 
fick jag sedan möjlighet att träffa grupperna en första gång då jag personligen kunde 
informera om studien och syftet med videoinspelningarna. Deltagarna fick därefter besluta om 
sin medverkan. När det gäller Stickklubben och Syföreningen fick jag tillåtelse att spela in vid 
den första träffen som jag närvarade vid, det vill säga vid samma tillfälle som jag kom och 
informerade om studien. När det gäller Syjuntan gav deras ansvarsgrupp mig på förhand 
tillåtelse att spela in redan första gången jag träffade hela gruppen, då denna grupp var aktiva 
på en för mig mer avlägsen geografisk ort. Alla som skulle delta i träffen fick utförligare 
information redan före träffen då både en kortare presentation av mig själv och studien samt 
informationsbrevet (bilaga 1) lades ut i Facebookeventet för träffen. (För etiska övervägan-
den, se avsnitt 4.4.)12 

Att videoinspela träffar med handarbetsgemenskaper innebär till stor del att dokumentera 
interaktion i vardagliga miljöer, då de flesta av träffarna äger rum i någon av deltagarnas hem. 
Forskning om samtal i institutionella kontexter kan innebära en svår tillträdesprocess, då 
institutionella samtal kan vara känsliga utifrån samtalsämne eller för någon av deltagarna. Att 
få till tillträde till kontexter som inte är fullt institutionella, såsom handarbetsgemenskapernas 
träffar som kan sägas ligga i gränslandet mellan institutionalitet och vardaglighet, kan också 
innebära en komplicerad process, om än av lite annan karaktär. Under materialinsamlingen 
kontaktades fler grupper än de tre som slutligen deltar i studien, och det var särskilt svårt att 
få tillträde till den kyrkliga kontexten. Det kan ha flera anledningar. För det första är en video-
inspelning särskilt känslig jämfört med andra metoder såsom deltagande observation eller 
ljudupptagning (se avsnitt 4.4). För det andra kan de mer vardagliga kontexterna ses som 
alltför privata för att göras tillgängliga för omgivningen. För det tredje upplevde jag att några 
tillfrågade grupper betraktade sig själva och sin verksamhet, att handarbeta, som mindre 
viktig för forskningen, vilket bekräftar bilden av verksamheten som dold och mindre upp-
märksammad (se t.ex. Waldén 1994b, Wejryd 2005). Att ha en tydligt institutionell ram kan 
alltså ge en viss tyngd åt forskningen, kanske både inomvetenskapligt och gentemot de som 
deltar.  

                                                
11 Ett varmt tack till de tre handarbetsgrupper som deltagit i studien! 
12 Stort tack till Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala för bidrag till resor i samband med 
materialinsamlingen!  
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4.1.2  Videoinspelningar av naturligt förekommande interaktion 

De videoinspelningar som utgör materialet gör nedslag i handarbetsgemenskapernas verk-
samhet såsom den faktiskt ser ut. Jag har varken styrt formen på gruppernas träffar eller 
deltagare, utan strävat efter att spela in naturligt förekommande interaktion, såsom är brukligt 
inom CA. Det innebär att den interaktion som dokumenterats skulle ha förekommit även om 
jag inte observerade den, och att samtalsdeltagarna därmed prioriterar sina egna projekt 
framför att uppfylla särskilda krav eller studiens frågeställningar (A. Lindström 2000, 
Mondada 2013:34). Men med stor sannolikhet har både min egen och kamerautrustningens 
närvaro påverkat träffarna och interaktionen. Ett uppmärksammat dilemma vid inspelningar 
av samtal är det som William Labov kallar observatörens paradox (eng. observer´s paradox, 
Labov 1972:61, 209), det vill säga att helt naturlig interaktion är svår att studera då samtal 
inte kan bli helt naturliga när de observeras. Det är dock möjligt att skilja mellan naturlig data 
och naturligt förekommande aktiviteter, och det går att hävda att den naturligt förekommande 
interaktion som CA försöker komma åt syftar till den aktivitet som samtalsdeltagarna ägnar 
sig åt och inte till materialet i stort (Mondada 2013:34). Att samtalsdeltagare orienterar sig 
mot inspelningsutrustningen är snarare regel än undantag, och det är också ett mycket 
grundläggande samtalsfenomen att kommentera när något förändras eller händer i den lokala 
samtalskontexten (äv. kallat local sensitivity, Bergmann 1990:206–207). Duranti (1997:118) 
talar exempelvis om uppenbara och särskilda kamerabeteenden vid videoinspelning, vilket till 
exempel kan innebära att en person som blir inspelad vänder sig om och ler mot kameran.  

Under inspelningstillfällena orienterade sig deltagarna då och då mot inspelnings-
utrustningen genom särskilda kamerabeteenden eller genom att tala direkt om inspelningen. 
Emellanåt påpekade de också min egen närvaro genom att tilltala mig eller tala om mig. 
Under inspelningarna försökte jag dock att inverka i interaktionen i minsta möjliga mån, och 
jag försökte bli likt en utomstående observatör som inte direkt deltog i den gemensamma 
interaktionen. Min närvaro påverkade troligtvis mer vid de träffar som hade mindre fasta tids-
ramar, vilket främst gäller Syjuntans och Syföreningens träffar, eftersom jag vid dessa till-
fällen var tvungen att ge information till de deltagare som kom efter hand. Trots att både min 
närvaro och utrustningen hade inverkan på samtalssituationen fick jag uppfattningen av att 
deltagarna prioriterade sina egna projekt framför utrustningen och mig som deltagare, vilket 
går i linje med tidigare forskningsrön (A. Lindström 2000, Duranti 1997:117–119). 

Inspelningarna gjordes med två videokameror, en större med separat mikrofon (Kamera 
1) och en mindre så kallad go pro-kamera med inbyggd mikrofon (Kamera 2). På alla träffar 
utom en satt deltagarna samlade kring ett bord, och den större kamerans mikrofon placerades 
då på bordet, så att deltagarna även satt samlade kring mikrofonen (se figur 1). Ett undantag 
är den tredje inspelningen med Syföreningen, där deltagarna både satt i en soffgrupp och vid 
ett matbord, och kameran och mikrofonen flyttades då när deltagarna bytte plats. Under 
samtliga inspelningar stod kamerorna på stativ och höjden på stativen reglerades så att 
kamerorna fångade en vinkel i samtalsdeltagarna ansiktshöjd (Mondada 2013:39–40).  

Med hjälp av de två kamerorna kunde samtalen spelas in från två vinklar, vilket gjorde 
det möjligt att i bästa mån fånga hela situationen och alla deltagare. Placeringen av mikro-
fonen och val av kameravinkel kan ses som en tolkning av samtalssituationen på så sätt att 
interaktionen mellan de talare som sitter närmast kameran eller mikrofonen kan hamna i 



 24 

fokus, medan andra samtalsdeltagare blir mindre framträdande (Mondada 2013:39). Att doku-
mentera interaktionen från flera vinklar kan alltså ge en mer sammanhållen bild av situationen 
Det är också analytiskt fördelaktigt att dokumentera interaktion med hjälp av två kameror 
eftersom dubbla inspelningar gör det möjligt att studera samma sekvens från två olika vinklar. 
 

 
Figur 1. En stillbild från en inspelning med kamera 1. Deltagarna sitter kring två hopslagna soffbord, 
och mikrofonen som tillhör kamera 1 är placerad på ett av borden, se markeringen Mikrofon. Den 
andra kameran är placerad strax utanför bild, se markeringen Kamera 2. Deltagarna har tilldelats en 
bokstav från vänster till höger, sett från kamera 1, och en bokstavering enligt denna princip används 
även i anonymiseringen av deltagarna (se vidare avsnitt 4.4). 

Varje grupp spelades in vid tre tillfällen, vilket ger totalt nio inspelningar. De upprepade 
inspelningarna i grupperna gav, för det första, deltagarna en chans att över tid vänja sig vid 
videoinspelningarna. I alla tre grupper varierar dock deltagarna från träff till träff, vilket gör 
att det oftast deltar någon som är ny inför inspelningssituationen. För det andra gjorde flera 
videoinspelningar det möjligt för mig att välja sekvenser som lämpar sig för analys, vilket är 
bra då de flesta av inspelningarna utgörs av flerpartssamtal, där det ibland är svårt att urskilja 
vad som sägs eller vem som säger vad. För det tredje gav de upprepade inspelningarna en 
möjlighet för mig att lära känna de olika gruppernas verksamhet och syftet med deras träffar. 

4.1.3  Materialöversikt 

Sammanlagt består materialet av nio videoinspelningar, tre inspelningar i respektive grupp. 
Materialinsamlingen pågick under hösten 2015 till och med tidig vår 2016. Material-
insamlingen anpassades efter gruppernas träffar, och därför varierar inspelningstiden och 
antalet deltagare mellan grupperna. Hur lång inspelningstid och hur många personer som 
deltagit vid varje träff sammanfattas i tabell 1. Antalet deltagare kunde variera under en och 
samma träff, och därför finns det i vissa fall angivet ett intervall under antalet deltagare, 
exempelvis 4–9. Det avser då det lägsta respektive högsta antalet deltagare under den aktuella 
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träffen. I tabellen sammanfattas även den totala inspelningstiden och det totala antalet 
deltagare för alla inspelningarna. Det totala antalet deltagare står då för antalet unika deltagare 
som deltar i de tre gruppernas träffar. (Det innebär alltså att en deltagare som deltagit i två 
träffar bara räknas med en gång.) 

Tabell 1. Inspelningstid och antalet deltagare i det inspelade materialet 

  Inspelningstid Antalet unika deltagare 

Stickklubben   
Träff 1 1 h, 24 min 8    
Träff 2 1 h, 42 min 913 
Träff 3 1 h, 16 min 2 

Syjuntan   
Träff 1 3 h, 10 min 4–9 
Träff 2 2 h, 32 min 3–10 
Träff 3 3 h, 07 min 2–4 

Syföreningen   
Träff 1 1 h, 27 min 8 
Träff 2 2 h, 13 min 5–8 
Träff 3 2 h, 35 min 4–6 

Totalt 19 h, 26 min 37 

Av tabell 1 framgår att materialet består av totalt 19 timmar och 26 minuter videoinspelad 
naturligt förekommande interaktion. I inspelningarna deltar totalt 37 personer.  

Materialet bildar en korpus som fått namnet JohanssonSyUU, vilket kan utläsas 
Johansson, Syföreningssamtal, Uppsala universitet. När samtalsutdrag presenteras i uppsatsen 
används förkortningen följt av en specifikation av vilken grupp utdraget kommer från, där SK 
står för Stickklubben, SJ för Syjuntan och SF för Syföreningen. Därefter följer en siffra 
mellan 1 och 3, som visar vilken träff som utdraget kommer ifrån. Slutligen anges en tidskod 
för utdraget, som utgår från inspelningen av kamera 1. Ett exempel på en rubrik för ett 
samtalsutdrag är alltså JohanssonSyUU, SK 1, 00.10.50–00.11.20.  

4.2  Presentation av handarbetsgemenskaperna  

Tre handarbetsgemenskaper deltar i studien: en stickklubb, en syjunta med aktivistisk inrikt-
ning och en kyrklig syförening, som i uppsatsen kallas Stickklubben, Syjuntan och Syfören-
ingen. Informationen om de olika grupperna som presenteras i detta avsnitt samt avsnitten 
4.2.1–4.2.3 kommer dels från presentationer av grupperna som finns tillgängliga på internet, 
dels från deltagarnas egna beskrivningar av gruppernas verksamhet och syften. Därtill fung-
erar presentationerna som en etnografisk beskrivning av träffarna utifrån mitt eget deltagande.  

Det finns både likheter och olikheter i de tre handarbetsgemenskaperna organisation och i 
utformningen av deras träffar. De tre grupperna har gemensamt att träffas för ett handarbets-
                                                
13 Under denna träff närvarande också ett barnbarn till en av deltagarna. Hen är dock varken inkluderad i antalet 
deltagare eller i analysen. 



 26 

intresse, och alla tre grupper betonar att gemenskapen är en viktig del av träffarna, vilket går i 
linje med forskning som beskrivit handarbetsgemenskaper som sociala mötesplatser (Waldén 
1994:123, Wejryd 2005:25). Alla grupper möts på bestämda tider och på en i förväg vald 
plats. För alla grupper gäller också att antalet deltagare varierar från gång till gång, vilket i sin 
tur gör att det inte alltid är samma deltagare vid varje träff. För Syjuntan och Syföreningen 
varierar likaså mötesplatsen, eftersom dessa grupper träffas i någons hem.  

Tillsammans fångar de tre grupperna den bredd som framgått i tidigare forskning om 
handarbetsgemenskaper (se avsnitt 3.2), men deras träffar och organisatoriska ramar visar 
också på en variation där i alla fall två av grupperna, Sticklubben och Syjuntan, har inslag av 
flera traditioner samtidigt. De utgör alltså en typ av hybrider av de huvudsakliga gemenskaper 
som beskrivits i tidigare forskning. Vid en första anblick kan till exempel Stickklubben främst 
likna en textil studiecirkel, vilket särskilt kommer av att Stickklubben träffas i lokaler som 
tillhör ett studieförbund. Stickklubbens privata träffar liknar dock de som ofta samman-
kopplas med en syjunta, och därtill har Stickklubbens organisation inslag av de traditioner 
som uppkommit på senare tid, såsom stickkaféer och slöjdforum. Syjuntan kan å ena sidan ses 
som en syjunta genom sin privata organisation, å andra sidan ses som en syförening då 
gruppen är öppen för nya medlemmar och har ett utvidgat syfte med sitt handarbete, som i 
detta fall är politiskt. Denna politiska inriktning gör att Syjuntan också har tydliga drag av den 
slöjdaktivistiska traditionen. De tre grupperna och deras träffar beskrivs mer ingående nedan.  

4.2.1  Stickklubben 

Stickklubben är en lokalgrupp till Sveriges stickförening Sticka!, som är en ideell förening. 
med cirka 1300 medlemmar. Föreningen grundades 2004 för att ”främja stickningen, värna 
om gamla sticktekniker och traditioner samt förmedla kontakter mellan stickintresserade med-
lemmar” (Om föreningen, www.sticka.org). Sticka! är en internetbaserad förening med lokal-
grupper runt om i landet, som bland annat möts i garnbutiker eller på kaféer för att sticka.  

Den lokala grupp som deltar i den här studien, Stickklubben, är baserad i en svensk 
storstad och träffas cirka två timmar varannan vecka. Vanligtvis träffas de i lokaler som 
tillhör ett studieförbund, eftersom en av deltagarna har tillgång till dessa lokaler. I en del fall 
träffas de även hemma hos någon i gruppen. Deltagarna i Stickklubben berättar att de främst 
är med i Stickklubben för gemenskapen och för att träffa andra som är intresserade av 
stickning. Under träffarna arbetar de med pågående handarbeten, och de handarbetar främst 
för eget bruk. Ibland provar Stickklubben också på nya tekniker tillsammans, och de hämtar 
ofta inspiration från internetbaserade stickforum.  

Sticklubbens träffar har relativt tydliga tidsramar, och alla som deltar är med från träffens 
början till dess slut ungefär två timmar senare. Hur många personer som medverkar i Stick-
klubbens träffar varierar från gång till gång (se tabell 1). Sammantaget deltar 12 olika 
personer i inspelningarna. Alla träffar som observerades och spelades in ägde rum i studie-
förbundets lokaler.  
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4.2.2  Syjuntan 

Syjuntan är en privat anordnad handarbetsjunta som är baserad i en svensk storstad. Syjuntan 
har en politisk och feministisk inriktning, och ser handarbete som en emancipatorisk handling 
som kan verka antikapitalistiskt och lyfta feministiska frågor. Gruppen har funnits i cirka tre 
år och omnämner sig själva som en syjunta. Den startades genom att några av syjuntans 
medlemmar deltog med ett handarbete i ett politiskt projekt, och de valde därefter att fortsätta 
ses kontinuerligt i en syjunta. Idag träffas de en gång i veckan för att handarbeta, fika och 
diskutera, och deras träffar varar i ungefär tre timmar. Träffarna annonseras på Facebook och 
är i praktiken öppna för alla som vill handarbeta och som stödjer Syjuntans inriktning. Tre 
gånger i månaden träffas de hemma hos någon, medan de en gång i månaden har en större, 
offentlig träff på ett kafé.  

Syjuntans deltagare handarbetar främst för eget bruk, men även för olika projekt. 
Deltagarna berättar att en viktig del av deras träffar är gemenskapen och tillgången till 
gemensam kunskap om handarbete. Dessutom ger Syjuntan möjlighet att ses och handarbeta i 
ett feministiskt rum som även fungerar som ett samtalsforum där de själva styr 
diskussionerna. De påpekar själva att deras träffar inte syftar till att föra vidare en traditionellt 
kvinnlig verksamhet, utan snarare till att synliggöra handarbete som en förenande verksamhet.  

De tre träffarna som observerades och spelades in hölls i någon av deltagarnas hem.14 
Tidsramarna och antalet deltagare varierade något för dessa tre träffar, eftersom deltagare 
kunde komma efter hand eller gå en stund tidigare. Antalet personer som deltar i träffarna kan 
alltså variera både mellan träffarna och under en och samma träff (se tabell 1). Sammantaget 
deltar 15 olika personer i inspelningarna av Syjuntan.  

4.2.3  Syföreningen  

Syföreningen är en kyrklig syförening med koppling till Svenska kyrkan. Syföreningen är 
ansluten till en församling som ligger i en svensk småort, som i sin tur ligger utanför en 
svensk storstad. Syföreningen har funnits sedan 1925, och de samlar årligen in runt 30 000 
kronor genom försäljning av sitt handarbete. Syföreningens träffar anordnas för det mesta i 
någons hem eller i församlingens bygdegård. Under träffarna möts deltagarna för att 
handarbeta, fika, planera och diskutera Syföreningens sociala arbete samt delta i en andakt, 
som hålls av en präst som deltar i större delen av träffen. Till skillnad från de andra deltagarna 
är prästen således där i sin institutionella roll.15 Deltagarna i Syföreningen känner varandra 
väl, och de berättar att en viktig del i träffarna är den sociala kontakten.  

I jämförelse med de andra handarbetsgruppernas träffar är Syföreningens träffar tydligare 
indelade i faser. Inledningsvis handarbetar ett par stycken i väntan på att alla deltagare ska 
komma. Därefter samlas alla för att fika, varpå det följer en andakt. Före eller efter denna 

                                                
14 Jag valde bort Syjuntans större, offentliga träffar, främst då jag ansåg det svårare att göra inspelningar som var 
lämpade för samtalsanalys i den, sannolikt bullriga, miljön. Min tanke var också att de mindre träffarna skulle 
innebära en annan form av gemenskap, mer lik de andra gruppernas, där deltagarna känner varandra väl.  
15 Under de tre träffar som spelades in deltog två olika präster. På den första träffen deltog den präst som 
vanligtvis deltar i syföreningens träffar. På den andra träffen deltog utöver denna präst även en pastorsadjunkt, 
och på den tredje träffen deltog endast pastorsadjunkten.  
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andakt brukar vissa i gruppen handarbeta igen. Det är dock inte alla deltagare som 
handarbetar på träffarna, vilket främst beror på att en del håller på med sådant handarbete som 
inte går att ta med sig, exempelvis vävning.  

De tre möten som jag observerat och spelat in hölls i någon av deltagarnas hem. Träffarna 
börjar på ett speciellt klockslag och varar sedan i cirka två timmar. De flesta deltagarna 
kommer runt det utsatta klockslaget och går samtidigt, men tidsramarna är inte helt strikta. 
Sammantaget deltar 10 olika personer i inspelningarna av Syföreningen. (Antalet deltagare 
per möte visas i tabell 1.) 

4.3  Analysmetod  

I de följande två avsnitten beskriver jag hur materialet har analyserats. I avsnitt 4.3.1 
beskriver jag hur materialet bearbetats och analyserats genom transkription samt hur tran-
skriptionerna är utformade. I avsnitt 4.3.2 beskrivs på vilka grunder jag valt att arbeta med 
positiva värderingar och hur jag analyserat de positiva värderingar som finns i materialet.  

4.3.1  Transkription  

Uppsatsens transkriptioner utgår från de vedertagna konventionerna inom CA, och är fritt 
hämtade från Jeffersson (2004), Hepburn och Bolden (2013) samt J. Lindström (2008). I valet 
av transkriptionsprinciper var min tanke att utgå från etablerade CA-konventioner, men inte 
endast från angloamerikanska principer, utan även sådana principer som är anpassade för att 
återge samtal på svenska. (En transkriptionsnyckel presenteras i början av uppsatsen.) 

Transkriptionen följer generellt svensk standardortografi och är alltså ingen fonetisk 
transkription, även om transkriptionen i vissa fall är modifierad för att spegla uttalet. Därför 
skrivs exempelvis är som e när det uttalas så, och kontraheringar av exempelvis vad heter det 
skrivs som va hettere. Ord som sjunga eller kors skrivs dock som de stavas, även om 
stavningen inte alltid följer det egentliga uttalet. I transkriptionerna strävar jag alltså efter en 
bra balans mellan detaljrikedom och läsbarhet (J. Lindström 2008:15–16). 

Under tiden jag transkriberat utdrag med positiva värderingar har det blivit tydligt att 
värderingar inte enbart framförs verbalt, utan att multimodala resurser är viktiga både för hur 
värderingar utformas och för hur de förstås av samtalsdeltagarna. Jag har därför behövt kom-
plettera de grundläggande konventionerna med transkriptionsprinciper för multimodalitet. 
Även om CA-forskare länge intresserat sig för multimodalitet finns det inte några enhetliga 
och vedertagna transkriptionsprinciper för multimodalitet (Hepburn & Bolden 2013:69–70). I 
det här fallet har jag prövat och valt multimodal transkriptionsprincip i samband med 
analyserna av materialet, och slutligen inspirerats av Shirley Näslunds (2013) avhandling där 
handlingar såsom gester, blickar eller kroppsrörelser gråmarkeras i transkriptionen. För att 
visa på de temporala och sekventiella förhållandena mellan multimodala handlingar och tal 
används hakparenteser och radnumrering. De handlingar som är samtidiga med tal förses med 
hakparenteser och står på onumrerad rad under det verbala yttrandet. Multimodala handlingar 
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som sker utan tal, och som på så vis är ett mer fristående handlingsinitiativ, får en egen 
radnumrering. Denna skillnad visas i utdrag 11 nedan.  

(11) Antoinettestrumpor, detalj. JohanssonSyUU, SK1, 00.56.30–00.56.34 
01  G:   Va göru Carina?, (0.5) [Va ä de där, (.)                ] 
02 *C:                          [Tar tag i sin pågående stickning] 
03  G:   De bruna?, 
04 *C:   St[- 
           [Håller upp en färdig strumpa 

Transkriptionen av utdrag 11 synliggör hur den förkroppsligade handlingen att ta tag i den 
pågående stickningen (rad 2) sker som en respons på Guns tur på rad 1. Denna handling sker 
delvis samtidigt som Guns verbala tur (rad 1) och förses därför med hakparenteser. Carinas 
handling sker dock utan att Carina själv säger någonting, och handlingen förses därför med 
eget radnummer (rad 2). På rad 4 börjar Carina ge en verbal respons, St- (som senare 
preciseras till strumpor), och samtidigt som denna verbala tur framförs håller Carina upp en 
färdig strumpa. Då den uppvisande handlingen sker samtidig som hennes tal får den inget eget 
radnummer, men den förses med hakparentes. 

I de fall multimodala resurser inte helt och hållet kan tydliggöras med hjälp av 
transkriptionerna kombineras de med modifierade stillbilder från videoinspelningarna. För att 
tydliggöra vilken samtalsdeltagare som de positiva värderingarna riktas mot markeras denna 
talare med en asterisk i transkriptionen, såsom *C i transkriptionen ovan.  

4.3.2  Analysförfarande  

Då min metod, CA, är induktiv och materialnära har uppsatsens syfte och frågeställningar 
utvecklats i samband med analysen. Analysen var från början förutsättningslös på så sätt att 
jag tittade igenom mitt material och sökte efter återkommande och utmärkande drag i 
interaktionen. Till viss del bearbetades dock materialet redan under materialinsamlingen då 
jag förde anteckningar om vad som skedde under de enskilda träffarna, där jag även 
antecknade särskilda handlingar av deltagarna. Efter inspelningarna skrev jag också en grov 
översikt av vad som sker i samtalen vid vilka tidpunkter och vilka som deltar. Jag upprättade 
alltså en så kallad samtalsprofil (Norrby 2014:252–253). Samtalsprofilen var både ett sätt att 
bearbeta materialet och ett sätt att få en tydlig översikt som underlättar för vidare analys.  

Materialet är rikt och återkommande fenomen är bland annat berättande, problemlösande 
sekvenser, identitetsskapande och positionering utifrån kategoriseringar som kön och ålder, 
referensuttryck samt värderingar. När jag började analysera de positiva värderingarna märkte 
jag att dessa utdrag var intressanta av flera skäl, bland annat då de verkade aktualisera 
aspekter av träffarna som deltagarna själva framhållit som viktiga, såsom gemenskap och 
kunskapsdelning. För vidare analys valde jag därför att fokusera på positiva värderingar, och 
jag skapade en samling av dem. Excerperingen avgränsades till de värderingar där något som 
tillhör eller är kopplat till en samtalsdeltagare, såsom ett föremål eller en egenskap, mer eller 
mindre explicit bedöms positivt av andra samtalsdeltagare. Jag valde att arbeta med de 
värderingar som ges direkt till en person, och inte positiva värderande uttalanden som riktas 
mot en person som inte är närvarande vid tillfället.  
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Sammantaget excerperades 66 positiva värderingsepisoder ur materialet efter de ovan 
beskrivna kriterierna. Värderingsepisoder används som ett överordnat samlingsnamn, som 
inkluderar både värderingshandlingar och samkonstruerade värderingsaktiviteter. Det innebär 
alltså att en episod kan innehålla flera värderande segment och flera värderingshandlingar. Av 
de 66 excerperade värderingsepisoderna är 52 kopplade till handarbete, och resterande värde-
ringar avser sådant som fikat eller hemmet där träffen äger rum. För vidare analys valde jag 
den dominerande typen av värderingar, det vill säga de som är kopplade till handarbete.  

Att använda CA som metod innebär vanligtvis kollaborativa inslag i form av så kallade 
datasessioner, där samtalsanalytiska forskare samlas för att gemensamt diskutera och 
analysera transkriberade samtalsutdrag med tillhörande ljud- eller videoinspelning. Med hjälp 
av datasessionerna kan forskare pröva sina samtalsanalytiska färdigheter på olika typer av 
material, och genom att ta del av andras analysingångar är det också möjligt att uppmärk-
samma tidigare obemärkta aspekter i det egna materialet. Eftersom datasessionerna ger 
möjlighet att diskutera tolkningar med andra CA-forskare kan datasessionerna även ses som 
ett sätt att säkerställa analysernas reliabilitet och närhet till materialet (Sidnell 2010:29, 
Norrby 2014:104, Ottesjö 2015:83–85). Under uppsatsarbetet jag regelbundet deltagit i 
datasessioner, där jag har analyserat både mitt eget och andras material tillsammans med 
erfarna forskare och uppsatsskribenter i CA. Inledningsvis fungerade datasessionerna som ett 
lärotillfälle, som ett sätt att pröva mina samtalsanalytiska färdigheter på olika typer av 
samtalsmaterial. Efter hand blev datasessionerna ett sätt att pröva och utveckla preliminära 
analyser samt diskutera tolkningar med andra som är insatta i CA som metod.  

4.4  Etiska överväganden 

En videoinspelning kan uppfattas som mer integritetskränkande än andra insamlingsmetoder, 
såsom deltagande observation och ljudupptagning, eftersom personer som spelas in på video 
lättare kan identifieras. Enligt Vetenskapsrådets God forskningssed ska en videoinspelning 
därför endast användas om samma resultat inte kan uppnås med andra insamlingsmetoder 
(God forskningssed 2011:43). I det här fallet har jag bedömt det nödvändigt att använda 
videoinspelning av flera, främst analytiska, skäl. Att endast använda ljudinspelning skulle 
förbigå multimodala aspekter av interaktionen, såsom blickar, gester och minspel, och dess-
utom försvåra analysen av flerpartssamtalen, då det är svårare att avgöra vem som talar när på 
en ljudinspelning. I handarbetsgemenskaperna träffas samtalsdeltagarna också kring ett 
gemensamt intresse, nämligen handarbetet, och för att kunna analysera handarbetets betydelse 
för och samordning i interaktionen var en videoinspelning nödvändig.  

Inför deltagandet i studien fick alla handarbetsgrupper antingen muntlig eller skriftlig in-
formation om uppsatsens syfte, metod och material (se äv. avsnitt 4.1.1). Före inspelningen 
fick sedan varje deltagare en presentation av studien där syfte och metod diskuterades. Jag 
förklarade då uttryckligen varför en videoinspelning var nödvändig och hur detta material 
skulle användas, presenteras och förvaras. I en del fall fick deltagarna se en transkription för 
att ge en inblick i hur deras språkande skulle komma att återges. I samband med inspelning-
arna fick alla som deltog även ett skriftligt informationsbrev som beskrev hur video-
inspelningarna skulle användas. Vidare fick deltagarna information om att deltagandet var 
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frivilligt, och när de själva tagit beslut om att medverka fick de även ta del av och skriva på en 
blankett om informerat samtycke. Informationsbrevet och samtyckesblanketten presenteras i 
bilaga 1 respektive bilaga 2. Videoinspelningarna förvaras på externa hårddiskar, och de 
underskrivna samtyckesblanketterna förvaras skilt från dessa.  

För att anonymisera används fingerade namn på både handarbetsgemenskaperna och på 
deras deltagare.16 Deltagarna anonymiseras även inom de enskilda grupperna då de i tran-
skriptionerna tilldelas en bokstav och ett fingerat namn som börjar på denna bokstav utifrån 
sittplats under träffen. Bokstaveringen sker från vänster till höger sett från kamera 1 (se figur 
1, avsnitt 4.1.2). Med hjälp av denna princip är det svårare att urskilja enskilda personers 
yttranden inom en grupp, eftersom både deltagarna och deras sittplats kan variera från träff till 
träff eller under en och samma träff.17 Då jag studerar social interaktion som ett samspel 
mellan samtalsdeltagare och inte enskilda samtalsstilar, anser jag att det är fördelaktigt att 
anonymisera deltagarna ytterligare på detta sätt. I de fall en transkription inte är tillräcklig för 
att belysa multimodala resurser i interaktionen väljer jag att presentera en stillbild från 
videoinspelningen där deltagarnas ansikten är utsuddade för att anonymisera.  

De etiska överväganden som tagits i både kontakten med studiens deltagare och i hante-
ringen och presentationen av materialet uppfyller de krav som anges i Vetenskapsrådets God 
forskningssed (2011) och de fyra huvudkraven i Forskningsetiska principer inom human-
istisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990): informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-
tialitetskravet och nyttjandekravet .  

5  Positiva värderingar om handarbete     

I det här kapitlet ges inledningsvis en översikt av de positiva värderingarnas generella 
utformning i avsnitt 5.1. I avsnitt 5.2 utforskar jag i vilka kontexter som värderingar blir 
relevanta handlingar och hur de initieras av samtalsdeltagarna. Därefter studerar jag hur 
samtalsdeltagarna samkonstruerar positiva värderingsaktiviteter i avsnitt 5.3. I avsnitt 5.4 
analyserar jag hur värderingar hanteras och bemöts av de deltagare som värderingarna är 
riktade mot. Därefter analyserar jag de epistemiska positioneringar som skapas i 
värderingsaktiviteterna i avsnitt 5.5. Slutligen sammanfattas resultaten i avsnitt 5.6.  

5.1  Positiva värderingars generella organisation 

De värderingsepisoder som excerperats ur handarbetsgemenskapernas interaktion är av vari-
erande längd och kan inkludera två till flera samtalsdeltagare. Värderingsepisoderna kan bestå 
av några värderingshandlingar eller av en samkonstruerad värderingsaktivitet, som i sin tur 

                                                
16 Deltagarnas fingerade namn utgörs av kvinnligt kodade namn och i samband med samtalsutdragen används 
namnen ihop med pronomenet hon. Jag har dock inte frågat deltagarna om vilka namn eller pronomen de vill 
använda, utan jag har valt att använda samma pronomen för alla deltagare och fingerade namn som generellt 
liknar de namn förekommer i samtyckesblanketterna.  
17 Anonymiseringsprincipen efter sittplats är inspirerad av Lundström 2012:72–73. 
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kan innehålla flera värderande segment. Det är dock allra vanligast att värderingsepisoderna 
består av längre sekvenser. Det innebär att de värderingar som finns i handarbets-
gemenskapernas interaktion är mer komplexa än sådana som utgörs av parvisa yttranden eller 
som kommer efter exempelvis berättande om någonting som skett i dåtid, som är de typer av 
värderingar som tidigare forskning främst studerat (t.ex. Pomerantz 1978, 1984, Heritage 
2002, Heritage & Raymond 2005).  

Utdrag 12 ger ett exempel på en typisk värderingsepisod. Utdraget är egentligen en del av 
en ännu längre värdering. Nedan visas hur Gun uppmärksammar den sjal som Anita håller på 
att sticka, och hur även Flora och Helen deltar i värderingen. (Eftersom värderingarna riktas 
mot Anita och hennes handarbete markeras hennes turer med en asterisk i transkriptionen, se 
avsnitt 4.3.1, och denna princip används även hädanefter.) 

(12) Elegant sjal, senare delen. JohanssonSyUU, SK 2, 00.06.16–00.06.35 
01  G:   [Är de en sjal >elle va ä dä<?, 
02  F:   [Tittar upp mot A 
03 *A:   A det bliren.= 
04  G:   .A[m.  
           [Nickar en gång 
05 *A:   Den [blir ju (.) sen a: maskar man [av [här [å så (  ) 
             [Håller upp stickningen        [pekar på kanten  
06  F:                                          [Pt (.)  [°Men°= 
07  G:                                               [A:>[jaja<  
08        [de blir så [m:.= 
                      [Nickar 
09  F: → =[Anita va FI::n.  
10  G: → =De blir ju snyggt. 
11  H: → Jättefin. 
12  G:   .Ah 
13  F: → Men gu: så (.) elegant. 
14 *A:   Ja e ente sådär jättenöjd mä allting (0.5) lite tråkiga  
15       färger. 

I utdrag 12 engageras alltså fyra personer, och i episoden finns fyra positivt värderande termer 
på raderna 9, 10, 11 och 13. Det objekt som värderingen kretsar kring, sjalen, är tillgängligt 
för alla deltagarna, och värderingen sker alltså in situ. Deltagarna ger flera positiva värde-
ringar om sjalen och i förhållande till varandras värderingar, och de skapar därmed en 
värderingsaktivitet (Goodwin & Goodwin 1992:156, se äv. avsnitt 3.1).  

Av de totalt 66 värderingsepisoder som excerperats är 52 kopplade till handarbete, medan 
resterande värderingar avser sådant som fikat eller hemmet där träffen äger rum. I analysen 
fokuserar jag på den dominerande typen av positiva värderingar, det vill säga de som är 
kopplade till handarbete (se avsnitt 4.3.2). 18 Att en så stor del av de excerperade värderings-
episoderna handlar om just handarbete visar att handarbetet får ta en betydande plats i 
grupperna. Det står i kontrast till tidigare forskning om handarbetsgemenskaper som främst 
lyft de sociala aspekterna och till viss del beskrivit handarbetet som ett sekundärt mål med 
träffarna (Waldén 1994b, Wejryd 2005). Att positiva värderingar i allmänhet, och värderingar 
om handarbete i synnerhet, är relativt frekventa samtalsfenomen tyder vidare på att hand-

                                                
18 Positiva värderingar förekommer i samtliga grupper. Av de 66 excerperade episoderna kommer 17 från 
Stickklubben, 36 från Syjuntan och 13 från Syföreningen. 
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arbetsgemenskapernas interaktion ger en bra jordmån för värderingar. Det innebär i förläng-
ningen att handarbetsträffar är en fruktbar kontext för studier av värderingar.  

Ett återkommande drag hos de excerperade värderingsepisoderna är att de är komplexa 
och dynamiska, såsom i utdrag 11 ovan. I de följande avsnitten kommer jag därför att 
analysera värderingarna som komplexa och dynamiska aktiviteter. Det gör jag genom att 
studera hur samtalsdeltagarna orienterar sig mot det mönster som kännetecknar värderingar, 
det vill säga värderingar som något som uppkommer, utvecklas och därefter drar undan 
(Goodwin & Goodwin 1992, se äv. avsnitt 3.1).  

5.2  Att initiera en positiv värdering 

Detta avsnitt kartlägger och undersöker de kontexter där värderingar blir till relevanta 
handlingar och hur värderingar initieras av samtalsdeltagarna. Tidigare forskning har visat att 
de inledande faserna av värderingar ofta innebär att göra det som värderas (eng. the 
assessable) tillgängligt för värdering (Goodwin & Goodwin 1992, Mondada 2009, Fasulo & 
Monzoni 2009). I handarbetsgemenskapernas interaktion blir det relevant att värdera positivt i 
flera kontexter, och i stort initieras värderingar på tre huvudsakliga sätt.  

För det första kan en värdering komma direkt, nästintill abrupt, genom att en persons 
handarbete plötsligt uppmärksammas av någon av deltagarna. Handarbetet har hela tiden 
funnits i den omedelbara kontexten, och att plötsligt lägga märke till ett sådant objekt innebär 
alltså att uppmärksamma ett så kallat sovande objekt (Bergmann 1990, Forsblom-Nyberg 
1993:31, Ridell 2008:173). När handarbetet uppmärksammats blir det en ny samtalstopik som 
en värderingsaktivitet kan kretsa kring.  

Utdrag 13 kommer från ett samtal mellan nio deltagare. Anita är mitt i ett berättande om 
ett broderi och beskriver hur viktigt det är att brodera över den skiss som broderiet görs på, 
eftersom en del markeringspennor inte går bort i tvätten. Mitt i berättandet avbryter Anita sin 
beskrivning för att uppmärksamma den vante som Ingrid stickar på.  

(13) Estnisk vante, inledning. JohanssonSyUU, SK 2, 00.01.00–00.01.15 
01  A:   Man måste brodera övere ordentlit .h så att de där [e l-=  
                                                            [Ser I:s  
         vante 
02       =Å titt↑a: (.) >ursäkta hörru< men vilken ↑fi:n, (1.5) <[Esnisk= 
03  F:                                                                [°Å° 
04  A:   =vante:> 
05  H:   .Ah, a::. 
06  D:   Men ↑d[u:: vilken fi:n va[nte, ↑ne:j    [↑a: 
07  H:          [A:. 
08 *I:                            [De här, 
                                  [Sträcker fram stickningen 
09  H:                            [Sitter å smy:g[stickar ha, säger=  
10 *I:                                           [Hah 
11  H:   =ingenting.=  

När Anita uppmärksammar vanten säger hon titt↑a:, och detta utrop bjuder in de andra i 
gruppen att uppmärksamma vanten och orientera sig mot att värdera den. Anita fortsätter med 
en positiv värdering, vilken ↑fi:n, och specificerar sedan vilken typ av vante det är med 
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turtillägget esnisk vante. Det får Helen och Diana, som sitter mitt emot Ingrid i soffgruppen, 
att uppmärksamma och anmärka på handarbetet. Helens tur (rad 5) inleds med .Ah, uttalat på 
inandning, som både signalerar att hon uppmärksammat vanten och fungerar som ett 
responsutrop, och det efterföljande a:: fungerar sedan som ett värderande responsutrop (eng. 
response cry, Goffman, 1978). Diana ger i sin tur först en positiv värdering, som speglar 
formen av Anitas första värdering, och därefter intensifieras berömmet genom de värderande 
responsutropen ↑ne:j och ↑a:, som blir tydligt positiva genom det höjda tonläget (rad 6). 
Genom du-tilltalet blir Dianas värdering nu tydligare riktad mot Ingrids prestation än 
handarbetet som objekt. På rad 8 reagerar Ingrid på uppmärksamheten genom att säga det här 
och sträcka fram handarbetet så att det blir synligt för alla i gruppen. Genom att referera till 
handarbetet med ett deiktiskt uttryck inbjuds deltagarna att inspektera stickningen. Detta 
uppvisande sker dock först efter att Anita verbalt gjort handarbetet tillgängligt för värdering 
(rad 2). Helens överlappande kommentar om att Ingrid Sitter å smygstickar (rad 9) kan 
därefter fungera som en implicit positiv värdering om att fina stickningar bör visas upp. I 
utdrag 13 uppmärksammas alltså ett sovande objekt i form av ett handarbete, och det görs på 
så sätt till en ny samtalstopik som en värderingsaktivitet kan kretsa kring.  

Utdrag 14 visar hur ett handarbete inte bara uppmärksammas utan också samordnas i 
interaktionen i en värderingsaktivitet. Till utdraget följer bilder som synliggör de multimodala 
aspekterna av interaktionen, och deras plats i utdraget markeras i transkriptionen. De fem 
personerna som deltar i samtalet sitter runt ett matsalsbord och pratar om hur svårt det är att 
ge handarbete till den yngre generationen eftersom de bara vill ha vitt. Utdraget börjar när 
Ester säger att hennes dotter bara vill ha vita textiler hemma. Berit uppmärksammar då den 
vita löparen som ligger på bordet, och inkluderar den i interaktionen genom att ge den som 
typexempel på ett handarbete som ”går hem” hos den yngre generationen. 

(14) Vit löpare. JohanssonSyUU, SF 3, 00.54.39–00.54.51 
01  E:   Alltså sen fick de vara nån- .hh (.) mönster å sånt i 
02       men de skul bara- allt skulle bara va [vitt °bara° 
03  A:                                         [Ah. 
04  B:                                         [Vitt.= 
05       =Vitt i botten. 
06  E:   .Ja. 
07  C:   Nu ska de v[a visst (svart) 
08  B: →            [Så här, [(>ska det vara<)              ((Fig. 2)) 
                    [Tar på löparen på bordet 
09  E:                       [Möjligt nånti- 
10  C:                       [Ja den [här går ju hem.=      ((Fig. 3a)) 
                                     [Stryker handen över löparen 
11  E:   =Den [↑här skulle hon- [kunna gått hem [hos henne också men=  
              [Tar på löparen 
12  A:                           [M:, 
13  C:                                           [A: den va jättefin. 
14  E:   =hon ville .h (.) h- helst [ha bara vitt. 
15 *D:                              [Den [här va den sista ja vävde.= 
                                         [Pekar på löparen  ((Fig. 3b)) 
16  C:   =Va,= 
17 *D:   =[Det här va den [sista ja vävde (denna).  
          [Pekar på löparen 
18  C:                    [Ja: men den e jätte[fin. 
19  B:                                        [Asså den ä så [s:ti-= 
20  A:                                                       [A:. 
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21  C:                                                       [A:. 
22  B:   =s- så tjus[ie:  
23  C:              [Proffsi (.) å fräsch.= 
24  A:   =Jättefin. 

 

 

 
Det är Berit som uppmärksammar den vita löparen på bordet, som hela tiden funnits i den 
omedelbara kontexten, och genom sitt uppmärksammande samordnar hon löparen som objekt 
i interaktionen (rad 8, figur 2). När Berit säger det deiktiska uttrycket så här och stryker med 
handen över löparen uppmärksammar hon det sovande objektet för de andra samtals-
deltagarna, och hon formulerar också löparen som ett typexempel på någonting som passar de 
personer som gillar vitt. Därefter speglar både Christina och Ester (rad 10 & 11) de handlingar 
som Berit gjort. De tar på ett liknande sätt på duken, men deras deiktiska uttryck, det här, 
skiljer sig från Berits så här, och gör att interaktionen går från att använda löparen som ett 
generellt exempel till att handla om just denna specifika löpare (figur 3a). Christina värderar 
sedan löparen i positiva termer (rad 13). Därefter säger Dagny att löparen var det sista hon 
vävde (rad 15), och även hon använder det deiktiska det här och pekar på löparen (figur 3b). 

Figur 3. C stryker handen över och D tar på löparen (A), därefter pekar D på löparen som hon själv 
vävt (B).  

B 

Figur 2. B uppmärksammar och tar på löparen på bordet.  

A 
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Med detta avslöjas också att det är Dagny själv som vävt löparen, och löparen är därmed 
presenterad som ett handarbete. Dagny upprepar sedan ett liknande yttrande då Christina i 
turen före sagt ett frågande Va (rad 16), men redan innan denna upprepning är färdigställd ger 
Christina en positiv värdering om handarbetet (rad 18). Denna värdering är, till skillnad från 
den på rad 13, uttryckt i presens, den e jättefin, vilket gör värderingen till en aktivitet om 
någonting som sker här och nu. Denna värdering följs därefter av flera värderingar, och 
samtalsdeltagarna samlas så i en samkonstruerad värderingsaktivitet.  

I utdrag 13 och 14 är det ett objekt, ett handarbete, som tidigare funnits i den fysiska 
kontexten som plötsligt uppmärksammas och samordnas i interaktionen. Det här kan ske 
direkt och abrupt, såsom i utdrag 13, eller mer stegvis, såsom i utdrag 14. I båda utdragen 
används verbala handlingar ihop med multimodala handlingar för att göra handarbetet 
tillgängligt. Fler samtalsdeltagare kan därmed uppmärksamma handarbetet, vilket lägger 
grunden till en samkonstruerad värderingsaktivitet.  

Ett andra huvudsakligt sätt som värderingar sätts i rullning är genom att en samtals-
deltagare själv visar upp eller framhäver sitt handarbete och på så sätt relevantgör en 
värdering. Två utdrag kommer att analyseras närmare för att synliggöra hur detta går till.  

I utdrag 15 visas ett samtal mellan tre deltagare, som inleds när Anna uppmärksammar 
sitt eget handarbete. 

(15) Mormorsrutor. JohanssonSyUU, SJ 3, 00.24.34–00.24.40 
01 *A:   Ja tror att ja ska göra lite fle:ra [sånna fa:ktiskt hh 
                                             [Pekar på mormorsrutor på  
         bordet 
02  B:   Ja[:↑= 
           [Höjer på ögonbrynen och tittar på Anna  
03 *A:   =[Som ja ska ge  till  mina föräldrar] som magneter. 
04  C:   =[Asså  dom  e: ju: (.)   fantastiska] 
05        [Böjer sig fram och tar upp rutan från bordet 

Samtalsdeltagarna sitter runt ett soffbord, och på rad 1 pekar Anna på några färdiga 
mormorsrutor i miniatyrformat som ligger på bordet. Genom att peka och använda det 
deiktiska uttrycket sånna gör hon de andra samtalsdeltagarna uppmärksamma på hennes 
handarbete, och de tittar upp från sina egna arbeten. Bella ger ett instämmande Ja:↑ och höjer 
på ögonbrynen medan hon tittar på Anna. Att lyfta på ögonbrynen kan jämföras med en 
värderande nickning (eng. assessment head shake, Goodwin & Goodwin 1992:159) och 
denna uppskattande handling får Anna att precisera att hon ska göra mormorsrutorna i form 
av magneter och ge dem till sina föräldrar. Cilla tar då upp mormorsrutan i sin hand, och när 
Cilla håller rutan i handen värderar hon handarbetet explicit. Att hon värderar handarbetet 
först när hon känner på det i sin hand visar att det inte enbart är utseendet som värderas, utan 
att också handarbetet som artefakt och materialiteten är en viktig del av värderingen.  

Ännu ett utdrag, 16 nedan, visar hur en samtalsdeltagare själv visar upp sitt handarbete 
och gör det tillgängligt, vilket relevantgör en värdering. Bilderna i transkriptionen synliggör 
dels multimodala resurser som används för att tillgängliggöra handarbetet och samordna det i 
interaktionen, dels hur fler samtalsdeltagare ansluts till den värderande aktiviteten. I samtalet 
som visas i utdraget deltar nio personer, som sitter i en cirkelformad soffgrupp. (Ett barnbarn 
till en av deltagarna är också med under träffen, men hen tas inte med i analysen, och hen 
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deltar inte heller direkt i samtalet.) Utdraget börjar när Ingrid, som sitter bredvid Anita, visar 
upp sin kofta för Anita.  

(16) Kofta med i-cord. JohanssonSyUU, SK 2, 01.46.01–01.46.41 
(I-cord, uttalat ajkård på rad 17, är likt ett band som exempelvis kan stickas eller virkas, och som 
därefter kan plockas upp på stickningens kant för att ge den ett visst utseende och funktion, i det 
här fallet en rullad kant.)  
01       I och A utbyter blickar kort 
02 *I:   Rättar till koftan i knät, vänder koftans kant mot A((Fig. 4)) 
03  A:   Lutar sig mot I, [tar på koftans kant 
04  A:                    [T↑itta.=Det där [blir  ju  jättesnyg[gt.  
05  H:                                      [Vrider huvud mot I [Lutar  
         sig fram mot I=   

06  G:   =Lutar sig fram mot I=                              ((Fig. 5)) 
07  C:   =Tittar på mot I=  
08  F:   =Lutar sig fram mot I                               
09  A:   ↑A:, 
10  C:   Vaere ru-,=   
11  A:   =Och så blire en liten (.)[(  )kant där. 
12  C:                             [Är re kanten.= 
13                                 [Alla deltagare ser på I  ((Fig. 6)) 
14  A:   =A:, 
15  F:   Få se, va gö- va >göru?,=Gör du en,< 
16 *I:   Lyfter över stickningen i knät, visar upp den för F, G & H 
17  A:   [Lite reså:r o[ch en ajkård. 
18  H:   [(         )  [Du får inte göra nånting utan å visa. 
19  H:   Tar tag i stickningen, rullar ut kanten 
         ((Barnbarn pratar i bakgrunden))  
20 *I:   >Åsså<, näj, tanken e att, (.) kanten ska rulla litegra[nn.= 
21  H:                                                          [Ah.= 
22       =[M:. 
23 *I:   =[Så där va (0.5) de e- eh man ska inte försöka rulla [ut den. 
24  H:                                                         [Men de  
25       [va ba de.[Ja sku k:i-= 
26       [Vänder på kanten 
27 *I:   =A de e en ajkård.= 
28  H:   =A:.  
29  F:   Gu va fi:nt. 
30  H:   Ja tänkte på [den här=  
31                    [Pillar på kanten 
32 *I:   =A:?, 
33  H:   För de va:e= 
34  F:   =Snyggt.= 
35  H:   =.Jah:, (.) jättesnyggt.  
36  F:   De har ja aldrig gjort (.) ajkård.  
37  H:   De blir snyggt.
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Figur 4. I visar upp sitt handarbete för A.  

 
Figur 5. G och H lutar sig fram och ser på I:s handarbete. 

 

Figur 6. Alla nio deltagare ser på I:s handarbete.  

Ingrid sitter med sitt handarbete i knät och hon sträcker fram det mot Anita som sitter mitt 
emot henne. Anita lutar sig då fram mot Ingrid och tar på koftans kant (rad 2, figur 4). 
Granskningen av handarbetet blir på så sätt till ett samspel mellan samtalsdeltagarna. Efter 
uppvisandet värderar Anita handarbetet explicit: T↑itta=Det där blir ju jättesnyggt. Med 
T↑itta och det deiktiska Det där gör hon fler uppmärksamma på handarbetet, och redan innan 
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Anita hunnit värdera handarbetet vrider Helen, som sitter bredvid Ingrid, huvudet mot Ingrid 
och lutar sig framåt (rad 5). Därefter följer likt en kedjereaktion där Gun, Carina och Flora 
stegvis speglar Helens handling genom att luta sig fram mot Ingrid (rad 6–8, se äv. del av 
kedjereaktionen i figur 5). Gun och Flora sitter bredvid Ingrid, medan Carina sitter snett 
mittemot. Carina börjar därefter (rad 10) ställa en fråga, som hon omformulerar samtidigt som 
Anita uppmärksammar tröjans kant (rad 11). Överlappande formulerar de på så sätt att det 
specifikt är kanten på handarbetet som granskas (rad 11 & 12). När Anita och Carina båda 
preciserat att det är en kant det rör sig om tittar alla nio samtalsdeltagare upp på Ingrid och 
hennes handarbete (rad 13), och fler ansluts alltså till värderingsaktiviteten. På rad 15 ställer 
även Flora en fråga om vad Ingrid stickar på, vilken får Ingrid att flytta över stickningen i 
knät så att den visas upp för resten av samtalsdeltagarna. Det är en detalj på koftan, den 
specifika uppläggningen med hjälp av en i-cord (se transkription för förklaring), som 
diskuteras och denna specifika detalj synliggörs på raderna 20–28. Därefter samlas deltagarna 
i en värderingsaktivitet där de ger flera olika värderingar (rad 29–37). Dessa senare 
värderingar genereras alltså av den första värdering som Anita gav (rad 4), som i sin tur 
gjordes relevant genom att Ingrid själv visade upp sitt handarbete. 

Utdrag 15 och 16 synliggör hur samtalsdeltagaren som tillverkar och äger handarbetet 
själv visar upp det. När handarbetet görs tillgängligt på detta sätt används både multimodala 
resurser och deiktiska uttryck. Eftersom ett uppmärksammande av det egna handarbetet banar 
vägen för en värdering skulle uppvisandet kunna tolkas som ett sätt att fiska efter positiva 
värderingar om det egna handarbetet. I denna specifika kontext verkar det dock vara kutym att 
visa upp handarbetet, och att inte visa upp handarbetet är snarare ett brott mot normen. Belägg 
för detta går att få i två av de utdrag som visats tidigare, som här visas som utdrag 17 och 18.  

(17) Estnisk vante, detalj. JohanssonSyUU, SK 2, 00.01.12–00.01.15 
(Motsvarar rad 9–11 i utdrag 13.) 
01  H:                            [Sitter å smy:g[stickar ha, säger=  
02  I:                                           [Hah 
03       =ingenting.=  

(18) Kofta med i-cord, detalj. JohanssonSyUU, SK 2, 01.46.09–01.46.11 

(Motsvarar rad 18 i utdrag 16.) 
01  H:   [(         )  [Du får inte göra nånting utan å visa. 

Utdrag 17 och 18 gör det tydligt att deltagarna förväntas göra sina handarbeten tillgängliga för 
gruppen. Att visa upp ett handarbete och samlas i en värderingsaktivitet ger alltså en möj-
lighet för deltagarna att engagera sig i intresset för handarbete. 

Den tredje och sista huvudsakliga kontexten för värderingar är efter frågor. Det innebär 
att en deltagare frågar vad en annan deltagare arbetar på, och då en fråga utgör första delen av 
ett närhetspar gör den ett svar från mottagaren villkorligt relevant. I sitt svar presenterar och 
visar mottagaren vanligen upp sitt handarbete, och gör det så tillgängligt, vilket i sin tur 
relevantgör en värdering. Frågorna utgör därför en presekvens som projicerar en värdering. 
Presekvensen med fråga är det allra vanligaste sättet att bana vägen för en värdering. Därför 
analyseras detta initieringssätt i detalj i resterande del av detta avsnitt.  
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Utdrag 19 kommer från en träff där åtta personer sitter runt ett avlångt bord och 
handarbetar. Strax före samtalsutdraget tar Carina, som sitter på ena kortsidan av bordet, tag i 
en färdig stumpa som ligger på bordet bredvid hennes pågående stickning i samma färg. Hon 
lyfter upp strumpan relativt högt framför sig, för att sedan lägga ner den i en påse i knät. Gun, 
som sitter på motsatt kortsida av bordet, sträcker på halsen och kisar lätt med ögonen mot 
Carinas håll. Gun tittar på Carina och hennes handarbete i cirka fem sekunder innan hon 
ställer sin fråga.  

(19) Antoinettestrumpor, inledning. JohanssonSyUU, SK 1, 00.56.30–00.56.37 
01  G:   Va göru Carina?, (0.5) [Va ä de där, (.)                ] 
02 *C:                          [Tar tag i sin pågående stickning] 
03  G:   De bruna?, 
04 *C:   St[- 
           [Hål[ler upp en färdig strumpa 
05         [All[a deltagare tittar upp 
06  D:         [O:[:::[      [s:::nyg]g. 
07  G:            [Å: s:-     
08 *C:                [S::tru[mpor   ]=       

En fråga utgör första delen i ett närhetspar och gör därför ett svar från mottagaren villkorligt 
relevant. I det här fallet innebär frågan på rad 1 en uppmaning eller förfrågan om att visa upp 
handarbetet. Det framgår då Carina griper tag i sin stickning (rad 2) innan hon påbörjar en 
verbal respons (rad 4). Carina tar dock först tag i sin pågående stickning, som verkar vara den 
andra strumpan i paret då denna stickning är i samma färg och garn som den färdiga 
strumpan. Guns turtillägg De bruna?, är intressant då den pågående stickningen och den 
avslutade strumpan alltså är i samma färg. Carina tolkar detta som att Gun efterfrågar den 
färdiga strumpan. På rad 4 påbörjar hon en verbal respons, men avbryter sig själv och håller i 
stället upp den färdiga strumpan framför sig. På så sätt gör hon på ett multimodalt sätt hand-
arbetet tillgängligt, och genom att tydligt visa upp strumpan gör hon de övriga samtals-
deltagarna uppmärksamma på hennes handarbete, då de tittar upp och ser på Carinas hand-
arbete när håller upp det (rad 5). Samtalet går på så sätt från att vara en dyad mellan Carina 
och Gun till att bli ett flerpartssamtal som involverar samtliga deltagare. Diana, som sitter 
bredvid Carina, utbrister ett O::::, och med detta responsutrop visar hon uppskattning för det 
uppvisade handarbetet, vilket synliggör att hon orienterar sig mot aktiviteten som en 
värdering redan innan en explicit värdering formulerats. Överlappande börjar Gun (rad 7), 
efter ett responsutrop, Å:, att säga s:-, som både skulle kunna vara en påbörjan av ordet 
strumpor eller av en värdering som snyggt. Möjligtvis uppfattar Carina detta som att Gun 
håller på att precisera vad Carinas handarbete är för något. Carina tar själv över turen och 
preciserar att stickningen är ett par strumpor, vilket hon gör med emfas (rad 8). Det är alltså 
första gången som det explicit preciseras vad handarbetet som värderas är för någonting. 
Överlappande med detta producerar Diana den första positiva värderingen, s:::nygg (rad 6). 
Genom att dra ut på uttalet av s ger Diana utrymme för Gun att precisera vad hennes hand-
arbete är innan Diana värderar det. Det här utdraget synliggör således hur samtalsdeltagarna 
orienterar sig mot aktiviteten som en värdering redan innan en explicit värdering formulerats, 
vilket ger belägg för analysen att en frågesekvens projicerar en värdering.  
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Utdrag 20 nedan är ett liknande exempel på hur en fråga–svarssekvens projicerar en 
värdering. Samtalet inkluderar nio deltagare, och utdraget inleds då Helen uppmärksammar 
Anitas handarbete och frågar vad hon stickar. Helen och Anita sitter i var sin soffa, som står 
uppställda som ett omvänt L mot varandra, och de sitter alltså snett emot varandra.  

(20) Elegant sjal, inledning. JohanssonSyUU, SK 2, 00.05.55–00.06.05 
01  H:   [Ha va stickar du då?  
         [Blick riktad mot A 
02 *A:   Sjal,=  
03  H:   =Sjal. [Hm.  
                [Nickar lätt 
04 *A:   Sträcker [ut sjalen och [visar upp den för H, tittar på sjalen 
05                               [Sån- (.) sån [här  
06  H:            [°O, ( )°                    [°.A° 
07 *A:   [Tittar upp på H 
08  H:   [Ser på A och nickar= 
09       =Pt jättefi:n. 

Helens fråga om vad Anita stickar gör ett svar från Anita villkorligt relevant. Anita ger ett 
faktasvar om att det är en sjal som hon stickar på (rad 2), och fortsätter därefter med att 
sträcka ut sjalen i knät och visa upp den för Helen (rad 4). Det stödjer att en fråga i detta fall, 
utöver att göra ett faktasvar relevant, relevantgör ett uppvisande av handarbetet. Strax efter 
Anita börjat sträcka ut sjalen säger hon sån här (rad 5), och det deiktiska sån här tillsammans 
med Anitas multimodala handling gör sjalen tillgänglig som ett objekt som kan värderas. 
Samtidigt som Anita sträcker ut och visar upp sjalen producerar Helen ett responsutrop, O, 
och när Anita sagt sån här ger Helen ett medhållande .A, uttalat på inandning, som visar att 
Helen har kunskap om vilken typ av sjal det är som Anita stickar på (rad 6). Därefter tittar 
Anita upp från sin stickning och ser på Helen (rad 7), varpå Helen ger en värderande och upp-
muntrande nickning. Denna nickning följs av den positiva värderingen jättefi:n, som är den 
första explicita positiva värderingen. Till skillnad från utdrag 16 involveras bara två deltagare 
i det här samtalsutdraget, men ändå formas en värderingsaktivitet där de två deltagarna är 
engagerade i att uppleva och värdera sjalen in situ. 

Värderingsaktiviteten kring sjalen som visas i utdrag 20 fortsätter, och samtalet leder till 
ännu en fråga, som i sin tur projicerar ytterligare värderingar. Hur värderingsaktiviteten 
fortlöper visas i utdrag 21 nedan.  

(21) Elegant sjal, fortsättning. JohanssonSyUU, SK 2, 00.06.05–00.06.30  
01  H:   =Pt jättefi:n. 
02 *A:   Den- [den he:ter (1.0) hh- happy nånting.=  
03  G:        [Lutar sig fram mot A 
04 *A:   =[Det här e ju inte särskilt happy.=  
          [Drar hand över sjal 
05  I:    [Lutar sig fram mot A 
06  B:    [Vrider huvudet mot A 
07 *A:   =[De e ju svart och £grått£ [hehehaha. 
08  H:   =[Nej de (e ju) svart. 
09  G:                               [Ja>hahahaha<.hh 
10  G: → [Är de en sjal >elle va ä dä<?, 
11  F:   [Tittar upp mot A 
12 *A:   A det bliren.= 
13  G:   .A[m.  
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           [Nickar en gång 
14 *A:   Den [blir ju (.) sen a: maskar man [av [här [å så (  ) 
             [Håller upp stickningen        [pekar på kanten  
15  F:                                          [Pt (.)  [°Men°= 
16  G:                                               [A:>[jaja<  
17        [de blir så [m:.= 
                      [Nickar 
18  F:   =[Anita va FI::n.  
19  G:   =De blir ju snyggt. 
20  H:   Jättefin. 
21  G:   .Ah 
22  F:   Men gu: så (.) elegant. 
23 *A:   Ja e ente sådär jättenöjd mä allting (0.5) lite tråkiga  
24       färger. 

Efter Helens första positiva värdering (rad 1) börjar Anita berätta om vilken typ av sjal det är. 
Hon specificerar namnet och förutsätter på så sätt att Helen är insatt, och fokus läggs därmed 
på handarbetet och kunskaperna om det. När hon säger den (rad 2) lutar sig en annan 
samtalsdeltagare, Gun, fram mot Anita och sjalen (rad 3). Gun sitter bredvid Helen, men har 
inte tidigare varit med i samtalet. Anita orienterar sig mot att Gun lutar sig fram, och genom 
sin självreparation, upprepningen av den (rad 2), gör hon presentationen av sjalen, som från 
början främst var riktad mot Helen, även riktad mot Gun. Därefter ger Anita en negativt 
laddad värdering om sitt eget handarbete när hon säger att sjalen, trots namnet, inte är särskilt 
happy, och denna negativa värdering är en respons på och nedgradering av Helens tidigare 
positiva värdering (rad 1). Samtidigt som hon ger denna negativa värdering rör hon vid sjalen 
och säger det här. Hon gör på så sätt både verbalt och kroppsligen sjalen tillgänglig för fler i 
gruppen. Ytterligare två deltagare, Ingrid och Birgitta, lutar sig fram respektive vrider 
huvudet mot Anita (rad 5 & 6), vilket ger belägg för att handarbetet görs tillgängligt för fler.19 
När fler deltagare orienterat sig mot handarbetet ställer Gun en fråga om huruvida handarbetet 
är en sjal (rad 10), och även denna andra fråga i episoden projicerar en värdering. Anitas 
svarar först kort (rad 12), men fortsätter därefter med en ny tur (rad 14), där hon berättar om 
hur sjalen görs. Att Anita preciserar tekniken bakom arbetet visar att frågan inte endast 
relevantgör ett faktasvar, utan även ett uppvisande och förklarande av teknikerna bakom 
handarbetet, vilket i sin tur visar gruppens handarbetsintresse. I sitt svar på Anitas beskrivning 
signalerar Gun att det här redan är känd information (rad 16–17), och därefter ger hon en 
instämmande och värderande nickning. Överlappande med Guns tur ger Flora den första 
explicita positiva värderingen (rad 15 & 18), och därefter följer flera instämmande 
värderingar. Det gör att flera samtalsdeltagare samlas i aktiviteten att värdera handarbetet.  

Frågesekvenserna som projicerar en värdering kan för det första förekomma i början av 
en värderingsepisod och där initiera en värderingsaktivitet, såsom i utdrag 19 och 20. För det 
andra kan frågorna förekomma inom en lägre värderingsepisod och där projicera ytterligare 
värderingar, såsom i utdrag 21.20 I båda fallen innebär frågorna att fler deltagare görs 
uppmärksamma på handarbetet, och de ger därmed en möjlighet för fler deltagare att ansluta 
sig till värderingsaktiviteten.  

                                                
19 Denna kedjereaktion där fler deltagare ansluts till aktiviteten kan liknas vid den i utdrag 16. 
20 Att en fråga förekommer i en värderingsepisod och där projicerar fler värderingar är också fallet i utdrag 16. 
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Ytterligare ett exempel på samma fenomen visas i utdrag 22, som är ett samtal mellan sex 
deltagare. Bilderna som följer med transkriptionen kan tydligare visa orienteringen mot 
handarbetet och hur fler deltagare ansluts till värderingsaktiviteten.  

(22) Supersnabb kofta, inledning. JohanssonSyUU, SJ 2, 00.24.55–00.25.12  
01  F:   [Vad gör du, Bell[a.                           ((Fig. 7)) 
         [Vrider huvudet mot Bella 
02  C:                    [Vrider huvudet mot Bella 
03 *B:   [Jag st[ickar en kofta. 
         [Fortsätter att sticka, drar lite i koftan 
04              [D och E vrider huvudet mot B 
05  F:   .A::↑ [↓ wao:[:w:.                              ((Fig. 8a)) 
06  C:          [M::. 
07  D:               [Å vilken fin färg.= 
08  E:   .A: ↑. 
09 *B:   En [eh 
            [Håller upp sin stickning 
10  A:      [Tittar upp på B 
11  D:   Amen du är ju sn[art [↑kla:r.                  ((Fig. 8b)) 
12  C:                   [Pt. °.a° 
13  F:                        [.A:: [men gu::d. 
14  A:                              [Wow. 
15 *B:                              [Ja:,= 
16  D:    [↑Jä:kla:r.] ((sjungande)) 
17 *B:   =[det går s:]upersnabbt >de e på stickor fyra< ja brukar 
18       liksom hålla mä på stickor två och en halv.

 

 
Figur 7. F frågar vad B stickar. 
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Fanny ställer en fråga om vad Bella arbetar på (rad 1, figur 7), som gör ett svar från Bella 
villkorligt relevant. När Frida ställer frågan vänder Elsa sin uppmärksamhet mot Bella och 
hennes handarbete (rad 2). Bella svarar därefter att hon stickar en kofta, men hon fortsätter att 
sticka och drar bara lite i stickningen (rad 3). När Bella preciserar vad hon arbetar med vrider 
ytterligare två deltagare huvudet mot Bella och hennes stickning (rad 4). Bella gör alltså 
främst sitt handarbete tillgängligt verbalt, då hon fortsätter att hålla stickningen på samma sätt 
som före frågan. Frågan banar dock vägen för en värdering och Fanny ger ett starkt 
värderande responsutrop på inandning, och därefter ytterligare ett responsutrop: ↓wao::w:. 
(rad 5, figur 8a). Samtidigt ger Cilla ett uppskattande M::. som instämmer i Fannys 
responsutrop och solidariserar henne med Cillas uppfattning. På rad 7 värderas handarbetet 
för första gången explicit, och därefter ger även Elsa ett solidariserande värderande utrop (rad 
8). Först efter responsutropen och värderingen visar Bella upp sin stickning. När hon gör det 
görs handarbetet tillgängligt på ett tydligt sätt, och fler värderande utrop sker därefter (rad 11–
14, 16). Uppvisandet gör även att den enda av samtalsdeltagarna som inte tidigare deltagit i 
värderingsaktiviteten, Anna, tittar upp (rad 10) och sedan gör ett värderande utrop (rad 14). 
Eftersom både de värderande responsutropen och de explicita värderingarna är skapade i 
förhållande till varandra formar de en värderingsaktivitet som samkonstrueras av deltagarna.  

Sammantaget visar utdrag 19–22 hur en fråga i den här kontexten fungerar som en pre-
sekvens som projicerar en värdering. Oavsett om frågan initierar en hel värderingsaktivitet 
eller förekommer i en längre värderingsepisod gör frågan att handarbetet tillgängliggörs som 
ett objekt som kan värderas. Tillgängliggörandet sker ofta både verbalt, ofta med hjälp av 
deiktiska uttryck, och multimodalt, ofta med hjälp av uppvisande och samordning av hand-
arbetet i interaktionen. Genom uppvisandet görs en värdering till en relevant handling. 

I materialet finns dock även positiva värderingsaktiviteter som inleds med en fråga, som 
inte direkt följer det mönster som synliggjorts i de tidigare analyserna. Dessa fall kan ändå ge 
stöd för att en fråga gör en värdering relevant, då samtalsdeltagarna orienterar sig mot den 
inledande frågans möjligheter till värdering. Två fall där som inte direkt följer det beskrivna 
mönstret analyseras nedan. 

Utdrag 23 visar en värderingsaktivitet som inleds med en fråga. I samtalsutdraget pratar 
åtta personer om en kommande julauktion, där deltagarnas handarbete ska säljas. Frida har 
precis frågat Dagny om huruvida Rut, en person som inte är med på träffen, har lovat någon 

Figur 8. C, D, E & F ser på B:s handarbete (A), varpå B håller upp sitt handarbete och alla deltagare ser 
på B (B).  

B A 
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matta till auktionen. I diskussionen om Ruts mattor framställs de som fina och åtråvärda. 
Diskussionen om mattor leder Helena till att fråga Frida, som också väver mattor, om även 
hon kommer att bidra med några mattor till årets auktion.21   

(23) Superfina mattor, inledning. JohannssonSyUU, SF 1, 00.34.22–00.34.32 
01  H:   Ha Frida nån matta i år då?, 
02 *F:   A::e men in- [inte så fin som Rut h[ar.= 
                      [Viftar med handen                   
03                                          [((B hostar till)) 
04 *F:   =[Men va hettere, [ho- >°ha ju°< 
          [Vänder blicken mot resten av bordet  
          [Lyfter sin kaffekopp 
05  E:    [Vrider ansiktet tvärt mot F 
06  E:                     [Va säger du sÅ för,=     
07 *F:   =#Eh#= 
08  B:   =Va?,= 
09 *F:   =°Heh pt°= 
10  H:   =Du gör ju superfi:n[a (.)    [matter. 
11  B:                       [Ja verkli[en. 

Hildas fråga gör ett svar villkorligt relevant från Frida, och Frida bevarar frågan med ett A::e,  
och hon värderar sedan sina egna mattor negativt när hon jämför dem med Ruts (rad 2). 
Fridas tur kan i detta fall tolkas på flera sätt. För det första kan den negativa värderingen ge 
anledning att inte sälja Fridas mattor på auktionen. För det andra kan Fridas värdering om 
sina egna mattor vara en följd av att Ruts mattor tidigare värderats, vilket gör det relevant för 
Frida att jämföra sina mattor med Ruts. För det tredje kan Fridas svar innebära en orientering 
mot den inledande frågans möjligheter till värdering, i enlighet med tidigare analyser där en 
fråga projicerar en värdering. I sitt svar ger Frida en negativ värdering om sitt eget 
handarbete, och en sådan nedgradering i nästa tur är vanlig vid mottagandet av komplimanger 
(Pomerantz 1978, Golato 2002, 2005:167–199). Vilket av de tre alternativen som faktiskt 
gäller i detta fall är svårt att fastställa empiriskt. Oavsett vilken tolkning som görs kan Fridas 
negativa värdering om sina egna mattor ses som ett sätt att fiska efter positiva värderingar 
(Golato 2002:559), vilket alltså innebär självberöm. I nästa tur orienterar sig Frida mot att 
hennes tur kan inbjuda till värderingar genom att snabbt, och utan en märkbar tystnad, 
producera en ny tur som inleds av fortsättningsmarkören Men va hettere (rad 4). Samtalet leds 
på så sätt in på ett nytt spår, vilket gör att Frida kan undvika självberöm. Överlappande med 
detta ger Ester en tillrättavisning (rad 6), som kontrasterar mot Fridas negativa värdering. 
Detta kontrasterande leder till att Hilda värderar Fridas mattor positivt och uttryckligen säger 
att Frida gör superfina matter, vilket Berit instämmer i och solidariserar sig med (rad 11). 
Kontrasteringen mot Fridas negativa värdering och den positiva värderingen är alltså något 
som samkonstrueras av Ester, Hilda och Berit. I detta utdrag finns det alltså flera möjliga 
orsaker till Fridas hantering av den inledande frågan, varav en är att Fridas svar tyder på att 
hon orienterar sig mot frågans möjligheter till värdering.  

                                                
21 Detta utdrag skiljer sig lite från övriga då det som värderas, Frias mattor, inte är ett direkt närvarande objekt i 
interaktionen. Värderingen sker dock fortfarande här och nu, och alla har tillgång till och kunskap om det som 
värderas då det genom samtalet framkommer att alla känner till och har sett Fridas mattor sedan tidigare.  
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Utdrag 24 är ytterligare ett fall som avviker mot mönstret där en fråga formar en 
presekvens som projicerar en värdering. Utdraget är från ett samtal mellan tre personer, men 
vid detta tillfälle är en deltagare upptagen med att söka efter garner på internet, och endast två 
av deltagarna deltar direkt i samtalet, som inleds med att Cilla ställer en fråga till Bella.  

(24) Ganska så fult pannband, inledning. JohanssonSyUU, SJ 3, 00.30.49–00.31.00 
01  C:   [Va: >stickar du för nåt<? 
         [Vänder blicken från sitt eget arbete till B:s 
02 *B:   Pt, ja:g stickar ett styck hh ganska så fult pannband (.)£om  
03       ja >får lov å säja< de själv£ [hehö. 
04  C:                                 [FUlt? 
05  C:   De v- j- [Sånt här garn älskar ja,= 
                  [Sträcker sig efter nystanet i B:s knä   
06  C:   =[De e jättefint. 
          [Tar tag i garnet och känner på det 
07 *B:   [Ja men ja v- 
08  C:   [De va jättefin färg också.= 

Cillas fråga på rad 1 gör ett svar från Bella villkorligt relevant, och i sitt svar ger Bella en 
negativ värdering om att det som hon stickar är ett ganska så fult pannband. Att Bella ger en 
negativ värdering kan ses som ett sätt att orientera sig mot frågans möjligheter till värdering, 
då hon ger en negativ värdering innan en potentiellt positiv hunnit ges. Därefter säger hon 
£Om ja >får lov å säja< de själv£ hehö, och Bellas leende röst och det efterföljande skrattet 
vittnar om att det kanske egentligen inte är upp till Bella själv att värdera sitt handarbete. 
Överlappande med Bellas skratt ger Cilla ett kontrasterande FUlt?, och därefter uttrycker hon 
sin egen åsikt (rad 5) och värderar i positiv bemärkelse det garn som Bella använder (rad 6 & 
8). Att Cillas positiva värdering är riktad mot garnet gör att värderingen riktas bort mot Bellas 
prestation, vilket i sin tur framställer materialitet som viktigare än prestationen.  

Analyserna av de två fall som avviker från mönstret, där en fråga direkt projicerar en 
värdering synliggör att en fråga i dessa kontexter trots allt gör en värdering relevant. Det 
framgår då samtalsdeltagarna orienterar sig mot frågans möjligheter till värdering genom att i 
turen efter frågan besvara den med sådana resurser som tidigare visat sig vara vanliga vid 
mottagandet av komplimanger, nämligen en nedgraderad värdering (Pomerantz 1978, Golato 
2001, 2005:167–199). Genom att värdera det egna handarbetet negativt innan någon annan 
hinner värdera positivt kan samtalsdeltagarna undvika självberöm.  

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt olika sätt för samtalsdeltagarna att initiera en 
värdering och skapa en kontext som gör en värdering relevant. Sammantaget har tre 
huvudsakliga tekniker identifierats: ett uppmärksammande av sovande objekt, självinitering 
och en presekvens med fråga. Gemensamt för samtliga tekniker är att de bjuder in deltagare 
till att uppmärksamma ett handarbete. Ofta används multimodala och verbala handlingar i 
samspel för att samordna handarbetet i interaktionen. När handarbetet är tillgängligt är det 
relevant för de andra deltagarna att värdera det positivt. Analyserna i detta avsnitt synliggör 
hur deltagarna orienterar sig mot en värderings uppkomst, vilket visar att värderingsaktiviteter 
påbörjas redan innan de explicita värderingshandlingarna framförs. De inledande faser som 
visats i detta avsnitt skapar alltså möjligheter till samkonstruktion av värderingar, och hur 
denna samkonstruktion går till är fokus för nästa avsnitt.  
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5.3  Att samkonstruera positiva värderingsaktiviteter 

I detta avsnitt analyseras hur samtalsdeltagarna samkonstruerar positiva värderingar och hur 
denna samkonstruktion skapar en värderingsaktivitet. Jag analyserar också hur värderingarna 
utvecklas under loppet av värderingsaktiviteten, det vill säga hur de ingående värderings-
segmenten förhåller sig till varandra.  

Utdrag 25 kommer från en träff med nio deltagare, och gruppen håller på att gå laget runt 
för att se vad alla jobbar på. Cilla ställer en fråga till Gina om vad hon stickar för något, och 
Gina svarar med en längre utläggning om hur det går med vantarna.22 Efter Ginas förklaring 
samlas Bella, Anna, Elsa och Cilla i en värderande aktivitet, som analyseras närmare nedan. 

(25) Omstickad vante. JohanssonSyUU, SJ 1, 01.04.13–01.04.28 
01  C:   Va stickar du på:? 
02 *G:   >Ja stickar eh< [på en vante som ja ha repat upp å stickat= 
                         [Tar tag i sin stickning som legat i knät  
03       =om å >blablabla< så jag vill (.) föhoppningsvis bli klar  
04       innan de blir .h (.) e:h vinter.= 
05  C:   =M.= 
06  B: →  =.Ahh men de ser ju så fi:na ut.= 
07  A:   =[A:. 
08  E: →  =[M:, jättefint. 
09  C: →  A, [väldi fint. 
10 *G:         [M:,  tack.  

I utdrag 25 värderas handarbetet positivt första gången på 6. Värderingen inleds med en 
responsmarkör, .Ahh, som uttals på inandning, och därigenom solidariserar sig Bella med 
Gina och den krångliga och lite svåra stickprocess som Gina beskriver. Bellas positiva 
värdering, men de ser ju så fi:na ut., inleds med men, vilket signalerar att vantarna trots dessa 
omständigheter ser bra ut. Anna ger därefter ett instämmande A: som solidariserar henne med 
Bellas uppfattning. Elsa instämmer sedan på ett liknande sätt med M:, och därefter värderar 
även hon handarbetet positivt, vilket hon gör med emfas (rad 8). Slutligen ger Cilla ett 
instämmande A, och därpå ytterligare en värdering (rad 9). De tre explicita värderingarna (rad 
6, 8 & 9) speglar alltså varandra på så sätt att de alla inleds med en instämmande och 
solidariserande responsmarkör och därefter består av en värdering i form av adjektivet fin. De 
två senare värderingarna är dock uppgraderingar av den första och av varandra. I Elsas tur 
uppgraderas Bellas så fi:na till jättefint, som i sin tur uppgraderas till väldi fint i Cillas tur. 
Det visar att samtalsdeltagarna producerar värderingar i förhållande till varandra och att de på 
så sätt skapar en värderingsaktivitet. Genom att uppgradera värderingarna intensifieras värde-
ringsaktiviteten över tid, och genom att ge en uppgraderad värdering som skiljer sig från en 
tidigare kan Elsa och Cilla visa att de har en självständig epistemisk tillgång (epistemic inde-
pendence, Heritage 2002, se äv. avsnitt 3.1.1) till det som värderas, det vill säga att de håller 
med om Bellas första värdering, men att de kan utforma en egen värdering då de har lika 
tillgång till det som värderas. Därtill är Elsa och Cillas senare värderingar böjda i neutrum, 
vilket antingen riktar värderingen mot handarbetet i stort eller mot processen att sticka fint, 
                                                
22 Att Gina kommenterar vantarnas utseende på detta sätt kan ses som ett sätt att orientera sig mot att frågan 
projicerar en värdering, då kommentarer om det som värderas är vanliga vid mottagandet av komplimanger 
(Herbert & Straight 1989:39, Golato 2005:173, Ridell 2008:18). 



 48 

medan Bellas värdering snarare är riktad mot de två vantarna. Genom att vara mer generella 
kan värderingar med adjektiv i neutrum signalera att värderingsaktiviteten går mot sitt slut. 
Att värderingsaktiviteten går mitt sitt slut framkommer av nästa tur, där Gina bemöter 
värderingarna med ett mottagande som avslutar värderingsaktiviteten (rad 10).  

Utdrag 26 synliggör också hur samtalsdeltagarna orienterar sig mot varandras värderingar 
och därigenom skapar en värderingsaktivitet. Utdraget, tidigare visat som utdrag 12 och 20, är 
slutet på den episod där Anitas sjal värderas. 

(26) Elegant sjal, senare delen. JohanssonSyUU, SK 2, 00.06.18–00.06.28  
01 *A:   Den [blir ju (.) sen a: maskar man [av [här [å så (  ) 
             [Håller upp stickningen        [pekar på kanten  
02  F:                                          [Pt (.)  [°Men°= 
03  G:                                               [A:>[jaja<  
04        [de blir så [m:.= 
                      [Nickar 
05  F: → =[Anita va FI::n.  
06  G: → =De blir ju snyggt. 
07  H: → Jättefin. 
08  G:   .Ah 
09  F: → Men gu: så (.) elegant. 

I utdrag 26 finns den första explicita värderingen i Floras tur, FI:n (rad 5), vilken avser 
sjalens utseende. Därefter ger Gun en värdering (rad 6). Då Anita tidigare förklarat för Gun 
hur sjalen görs, vilket Gun visat sig förstå väl (rad 3–4), är Guns värdering riktad mot 
teknikerna bakom handarbetet. Därefter ger Helen en värdering (rad 7), som precis som 
Floras värdering på rad 5 är riktad mot utseendet, men som i jämförelse med Floras är en 
uppgradering genom det förstärkande förledet Jätte-. Gun instämmer och solidariserar sig 
med denna värdering genom .Ah, som uttalas på inandning (rad 8). Flora värderar därefter 
handarbetet ännu en gång, och denna positiva värdering, Men gu: så (.) elegant, är en 
uppgradering av alla tidigare värderingar. Utdrag 26 synliggör alltså hur värderingar kan vara 
riktade mot olika aspekter av det som värderas. Därtill visar utdraget hur värderingarna 
förhåller sig till varandra och att de uppgraderas under loppet av värderingsaktiviteten.  

Utdrag 27 (tidigare analyserat som utdrag 14) synliggör på ett tydligt sätt hur värderingar 
samkonstrueras. Berit har precis uppmärksammat den vita löparen på bordet och både verbalt 
och multimodalt samordnat den i gruppens interaktion. Utdraget börjar då Christina speglar 
Berits handling genom att ta på duken.   

(27) Vit löpare, senare delen. JohanssonSyUU, SF 3, 00.54.49–00.55.02 
01  E:   =Den [↑här skulle hon- [kunna gått hem [hos henne också men=  
              [Tar på löparen 
02  A:                           [M:, 
03  C:                                           [A: den va jättefin. 
04  E:   =hon ville .h (.) h- helst [ha bara vitt. 
05 *D:                              [Den [här va den sista ja vävde.= 
                                         [Pekar på löparen   
06  C:   =Va,= 
07 *D:   =[Det här va den [sista ja vävde (denna).  
          [Pekar på löparen 
08  C:                    [Ja: men den e jätte[fin. 
09  B:                                        [Asså den ä så [s:ti-= 
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10  A:                                                       [A:. 
11  C:                                                       [A:. 
12  B:   =s- så tjus[ie:  
13  C:              [Proffsi (.) å fräsch.= 
14  A:   =Jättefin. 
15  E:   M: 
16  A:   M:  

Som tidigare analyserats (se utdrag 14) går värderingsaktiviteten i detta utdrag från att gälla 
den vita löparen som ett exempel på något som skulle gå hem hos de som gillar vitt, till att 
mer specifikt gälla löparen som handarbete. Det går att se då den första explicita värderingen 
(rad 3) står i preteritum, medan den första värderingen som är riktad mot löparen i form av ett 
handarbete som Dagny vävt står i presens (rad 8), vilket värderar detta handarbete här och nu. 
Christinas värdering på rad 8 inleds med det förstärkande förledet jätte-. Redan innan hon 
fullbordat sin tur till en explicit värdering, orienterar sig Berit mot det framförställda jätte- 
som en kommande värdering, och hon påbörjar redan där ett eget yttrande (rad 9). Även 
Berits tur innehåller ett förstärkande så, som både Astrid och Christina orienterar sig mot som 
en kommande värdering, då de redan innan Berit formulerat en explicit värdering ger varsitt 
solidariserande och positivt värderande A:. (rad 10 & 11). Detta visar alltså hur deltagarna 
samkonstruerar en värderingsaktivitet och att de gör det genom att orientera sig mot 
värderingars typiska struktur. I sin tur gör Berit en självreparation där hon omformulerar sig, 
och sedan värderar handarbetet på ett sätt som är tydligt uppgraderat jämfört med tidigare 
värderingar (rad 9 & 12). Överlappande med Berits värdering värderar Christina återigen 
handarbetet (rad 13), och dessa värderingar är uppgraderingar av hennes tidigare värderingar 
(rad 3 & 8). Dessa värderingar är också mer specifika än de tidigare, då de specificerar på 
vilket sätt löparen är fin; den är både Proffsi och fräsch. Av Christinas två värderingar är den 
ena riktad mot Dagnys hantverk som ligger bakom duken, proffsi, medan den andra är mer 
riktad mot utseendet, fräsch. Efter Christinas mer specifika värderingar ger Astrid en 
värdering, jättefin (rad 14), som är mer allmänt hållen jämfört med de värderingar som sagts 
precis där innan. Denna värdering knyter an till de första värderingarna (rad 3 & 8), och 
genom att spegla dem snarare än att fortsätta att uppgradera och specificera signalerar Anita 
ett avslut på den värderande aktiviteten.  

Under loppet av den värderingsaktivitet som visas i utdrag 27 förhåller sig deltagarna 
alltså till varandras värderingar och de samkonstruerar därmed en värderingsaktivitet. När 
värderingsaktiviteten fortskrider uppgraderas värderingarna, och de blir samtidigt mer fin-
korniga. Denna finkornighet (eng. granularity, Schegloff 2000) gör att deltagarna kan 
instämma i och solidarisera sig med varandras värderingar, samtidigt som den mer finkorniga 
värderingen visar på en självständig epistemisk tillgång till det som värderas.  

Ytterligare ett utdrag illustrerar komplexiteten och de dynamiska sidorna hos en 
samkonstruerad värdering. Utdrag 28 visar fortsättningen på ett utdrag som tidigare visats, då 
som utdrag 22, där Fanny frågat Bella vad hon stickar. Deltagarna samlas i en 
värderingsaktivitet, och utdrag 28 börjar direkt efter att Bella hållit upp handarbetet framför 
sig och på så sätt gjort det tillgängligt för alla deltagare.  
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(28) Supersnabb kofta, senare delen. JohanssonSyUU, SJ 2, 00.25.05–00.25.30  
01  D:   Amen du är ju sn[art [↑kla:r.                   
02  C:                   [Pt. °.a° 
03  F:                        [.A:: [men gu::d. 
04  A:                              [Wow. 
05 *B:                              [Ja:,= 
06  D:    [↑Jä:kla:r.] ((sjungande)) 
07 *B:   =[det går s:]upersnabbt >de e på stickor fyra< ja brukar 
08       liksom hålla mä på stickor två och en halv.= 
09  C:   =M:.= 
10 *B:   =Det ska bli [eh (1.0) så. 
                      [Tar upp en mönsterbok, vänder blad, visar upp  
11  C:   A:[↑fi::nt. 
12  F:     [↑Å:::: 
13  E:     [Men oje. 
14  D:     [°Å:e° 
15  A:     [Owow. 
16 *B:   Men ja har förkortat den lite >eftersom< den ble ganska (.) 
17       långt °så s-° 
18  C:   [°Ja.° 
19  F:   [Nickar 
20  E:   Men asså de mönstret [va ju så: fantastis[kt.=Ja ba [på din= 
                                                             [Pekar 
21  C:                        [Ah. 
22 *B:                                            [Ta::ck 
23  D:                                            [Verklien (gu:) asså. 
24       =[stickning. Det där [va ju [ingenting mot din,]=((förställd)) 
          [Ser på B, pekar och viftar med handen        ]  
25 *B:                               [°Höhe°hahaha 
26  E:   =Asså, (0.5) vow.  
27  D:   Vilken höstfärg också. 
28  C:   A:. 
29  E:   Jättefi:nt. 

Utdrag 28 visar hur värderingsaktiviteten fortskrider och utvecklas efter att Bella visat upp sitt 
handarbete för gruppen. De reaktioner som denna handling ger består främst av värderande 
responsutrop, och på raderna 1–4 sker dessa delvis överlappande. Att de sker överlappande 
intensifierar graden av värdering, och att de fungerar just värderande märks på Bellas respons 
(rad 7–8), där hon för över berömmet på en annan referent, här stickorna, vilket är en vanlig 
resurs vid mottagandet av komplimanger (Pomerantz 1978, Golato 2005:171). Därefter tar 
Bella upp boken med det mönster som stickningen utgår från, och visar upp mönstret för 
gruppen (rad 10). Hon flyttar därmed över fokus från sitt eget handarbete till mönstret. Cillas 
värdering, A: ↑fi::nt, som kommer därefter är den första explicita värderingen i denna senare 
del av episoden. Denna följs, delvis överlappande, av flera värderande responsutrop (rad 12–
15). Efter att Bella gett ytterligare en kommentar om handarbetet i förhållande till mönstret 
(rad 16–17) värderar Elsa mönstret till koftan (rad 20). Under tiden bemöter Bella denna 
positiva värdering med en uppskattningsmarkör (eng. appreciation token, Pomerantz 
1978:83, Golato 2005:170), på rad 22. Överlappande med Elsas tur säger Cilla Ah. (rad 21) 
och Disa Verklien (gu) asså (rad 23), och de instämmer och solidariserar sig så med Elsas 
positiva uppfattning. Att deras instämmanden kommer före respektive samtidigt som den 
värderande termen i Elsas tur, visar att de genom värderingens struktur kan orientera sig mot 
turen som en värdering, projicera den kommande värderingen, och därmed samkonstruera en 
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värderande handling. Utan märkbar tystnad efter tidigare tur fortsätter Elsa sedan sitt yttrande 
med att jämföra mönstret (och troligtvis en bild på koftan i mönsterboken) med Bellas kofta 
(rad 20 & 24). Hon flyttar då återigen över värderingsaktivitetens fokus på Bellas handarbete. 
Det gör hon genom att inleda med ja och anföringsmarkören ba (Eriksson 1992) och sedan 
säga med något förställd röst: på din stickning. Det där va ju ingenting mot din. Den ba-
inledda anföringen tillsammans med Bellas handgester gör att värderingen riktas mot Bellas 
handarbete samtidigt som värderingen intensifieras, då Elsa genom anföringen tydligt kan 
framhäva sin åsikt. Bella avslutar därefter med en värderande responsmarkör Asså wow (rad 
26), som ytterligare betonar och intensifierar hennes beundran. Disa ger sedan en kommentar 
om färgen, som utan att innehålla en explicit positiv värdering värderar koftan och dess färg 
positivt (rad 27). Slutligen värderar återigen Elsa handarbetet som Jättefi:nt (rad 29), vilket 
hon gör med emfas. Denna emfas ger tillsammans med formen i neutrum ett mer generellt 
värderande omdöme om koftan och mönstret bakom. Därmed signalerar Elsa också ett avslut 
på värderingsaktiviteten.  

I utdrag 28 ger samtalsdeltagarna värderingar i förhållande till varandra och i förhållande 
till samma handarbete och de samkonstruerar därmed en värderingsaktivitet. Värderings-
aktiviteten skiftar mellan att främst syfta på Bellas handarbete, till att syfta på mönstret, till att 
därefter syfta på både mönstret och handarbetet, vilket visar på värderingsaktivitetens 
dynamik. De explicita värderande segmenten går från vagare till starkare för att sedan 
avslutas med en generell värdering: fint (rad 11) fantastiskt (rad 20), jättefint (rad 29). Utöver 
att intensifieras med uppgraderade explicita värderingar intensifieras värderingsaktiviteten av 
värderande responsutrop. Därtill används ba som anföringsmarkör, vilket ytterligare för-
stärker den positiva inställningen och därmed värderingsaktiviteten. Detta utdrag visar således 
på värderingars komplexitet och att även andra resurser än explicit värderande adjektiv är 
viktiga för att samkonstruera värderade aktiviteter. 

Sammanfattningsvis visar analyserna i det här avsnittet hur en värderingsaktivitet är 
kollaborativt konstruerad mellan samtalsdeltagare. Genom framförställda förstärkande 
adjektiv kan samtalsdeltagarna förutse en värdering och därmed samkonstruera värderingar, 
vilket ger belägg för att en värderingsaktivitet påbörjas redan innan explicita värderingar har 
yttrats. Det visar i sin tur att värderingar är dynamiska och utgörs av mer än explicita 
värderande termer. Värderingsaktiviteterna är även dynamiska på så sätt att de kan förändras 
när de fortskrider. Under värderingsaktivitetens gång tenderar värderingarna att intensifieras 
och göras mer finkorniga genom att specificeras eller uppgraderas jämfört med tidigare 
värderingar. Även resurser som anföring inledd med ba, och i synnerhet responsutrop, 
används för att intensifiera värderingsaktiviteterna. Intensifieringen och finkornigheten 
fungerar solidariserande genom att spegla och uppgradera tidigare värderingar, men 
samtalsdeltagarnas personliga värderingar och responsutrop signalerar också en självständig 
epistemisk tillgång till det som värderas. Utöver det generella mönstret där 
värderingsaktiviteterna intensifieras över tid är det avslutningsvis vanligt med en mer allmänt 
hållen värdering, som signalerar ett avslut på värderingsaktiviteten.  
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5.4  Att bemöta positiva värderingar  

De värderingsepisoder som excerperats är sådana som riktas mot en viss person eller mot ett 
föremål eller en egenskap som är kopplad till personen. Eftersom de är riktade mot en viss 
person kan de göra ett bemötande från mottagaren relevant, och i det här avsnittet analyseras 
hur värderingarna bemöts och hanteras av dem som de är riktade mot. Jag analyserar mer 
specifikt om och hur samtalsdeltagarna förhåller sig till de två motstridiga preferens-
principerna som är aktuella vid mottagandet av komplimanger: preferensen för att acceptera 
komplimangen respektive preferensen för att undvika självberöm (Pomerantz 1978, 
Pomerantz & Heritage 2013:211). Samtalsdeltagarnas olika sätt att bemöta värderingar 
jämförs med de principer för mottagande som identifierats för komplimanger (Pomerantz 
1978:92–106, Herbert & Straight 1989:39, Golato 2005:171–177; Ridell 2005:180–188), där 
bemötandet faller in under två huvudsakliga grupper: att förändra värderingen eller att 
förändra vad värderingen refererar till (se avsnitt 3.1).  

Såsom visat i föregående avsnitt är merparten av värderingsepisoderna i handarbets-
gemenskapernas interaktion komplexa och dynamiska värderingsaktiviteter som samkon-
strueras av deltagarna. Det innebär att de flesta av de enskilda värderingshandlingarna inte 
kräver en direkt respons, eftersom efterföljande värderingshandling kan vara konstruerad av 
en annan samtalsdeltagare än mottagaren för värderingen, och exempelvis vara en spegling 
eller uppgradering av tidigare värdering. Värderingarna i materialet består alltså sällan av två-
ledade närhetspar, där en värdering lägger grunden till en annan. Trots det kan det någon gång 
under värderingsaktiviteten vara relevant för mottagaren att bemöta värderingarna. I hand-
arbetsgemenskapernas interaktion hanteras och bemöts positiva värderingar på flera sätt. 
Vanligast är att mottagaren ger någon form av icke-värderande respons, men även 
bemötanden med värderingar förekommer.  

När en mottagare av en positiv värdering orienterar sig mot de två krockande 
preferensprinciperna kan det ske mer eller mindre explicit. I en del fall undviker eller 
ignorerar mottagaren de positiva värderingarna helt och hållet, såsom i utdrag 29. (Tidigare 
analyserat som utdrag 14 och 27).23  

(29) Vit löpare, senare delen och fortsättning. JohanssonSyUU, SF 3, 00.54.54–00.55.05 
01 *D:   =[Det här va den [sista ja vävde (denna).  
          [Pekar på löparen 
02  C:                    [Ja: men den e jätte[fin. 
03  B:                                        [Asså den ä så [s:ti-= 
04  A:                                                       [A:. 
05  C:                                                       [A:. 
06  B:   =s- så tjus[ie:  
07  C:              [Proffsi (.) å fräsch.= 
08  A:   =Jättefin. 
09  E:   M: 
10  A:   M:  
11 *D: → [Vävde du också en sån? 
         [Blicken riktad mot C 
12  C:   Näej, ja gjorde inte dä.  

                                                
23 Se även utdrag 16 där mottagaren inte direkt bemöter värderingarna.  
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I utdrag 29 är värderingarna inledningsvis kopplade till handarbetet som objekt; löparen besk-
rivs som jättefin och tjusig. Med Christinas tur på rad 7 blir värderingen riktad mot Dagnys 
färdigheter då löparen beskrivs som proffsi, medan de två efterföljande värderingarna, dels i 
samma tur (rad 7), dels i Astrids tur därefter (rad 8), snarare riktas mot handarbetet än Dagnys 
kunskaper. Det är dock något som Dagny tillverkat och som tillhör henne som värderas, vilket 
relevantgör ett mottagande från Dagny. Dagny bemöter dock inte explicit värderingarna, utan 
går i nästa tur över till Christina och frågar om hon också vävde en likadan löpare (rad 11). På 
så sätt avslutar Dagny den pågående värderingsaktiviteten. Dagny ignorerar alltså de positiva 
värderingar som är riktade mot henne och hennes handarbete. Ignorerande har tidigare identi-
fierats som ett bemötande som innebär en orientering mot de två motstridiga preferens-
principerna (Herbert & Straight 1989:39, Golato 2005:171). Att Dagny ignorerar värde-
ringarna kan dock dels ses som ett sätt att inte tillskriva värderingarna ett komplimenterande 
värde, dels som en form av referentskifte där fokus förs över från Dagny själv till aktiviteten 
att väva löpare, vilket gör att hon kan undvika självberöm. Att inte alls bemöta en värdering 
kan ses som icke-solidariserande, men då Dagny ignorerar värderingarna genom att ställa en 
fråga kan samtalet fortsätta att handla om vävda löpare. Genom att fortsätta tala om det 
gemensamma handarbetsintresset solidariserar hon sig med de andra deltagarna. Det faktum 
att Dagny inte uttryckligen tillskriver värderingarna en komplimenterande funktion i detta 
utdrag kan också tyda på att positiva värderingar i den här kontexten inte enbart komplimen-
terar, utan också skapar samhörighet kring ett gemensamt handarbetsintresse.  

I de fall då deltagarna ger explicita bemötanden av värderingarna är det allra vanligast att 
ge en kommentar om handarbetet (eng. comment history, Herbert & Straight 1989:39, Golato 
2002:561–562; 2005:173, Ridell 2008:181). Ett sådant fall visas i utdrag 30, där Ingrid 
bemöter de positiva värderingarna om den estniska vante som hon stickar. (Inledningen av 
detta utdrag har tidigare analyserats som utdrag 13.) 

(30) Estnisk vante. JohanssonSyUU, SK 2, 00.01.00–00.1.25 
01  A:   Man måste brodera övere ordentlit .h så att de där [e l-=  
                                                            [Ser I:s  
         vante 
02       =Å titt↑a: (.) >ursäkta hörru< men vilken ↑fi:n, (1.5) <[Esnisk= 
03  F:                                                                [°Å° 
04  A:   =vante:> 
05  H:   .Ah, a::. 
06  D:   Men ↑d[u:: vilken fi:n va[nte, ↑ne:j    [↑a: 
07  H:          [A:. 
08 *I:                            [De här, 
                                  [Sträcker fram stickningen 
09  H:                            [Sitter å smy:g[stickar ha, säger=  
10 *I:                                           [Hah 
11  H:   =ingenting.= 
12 *I: → =De här va asså [de ja gjorde [på kursen    ]=  
13  H:                   [°Heha° 
14  A:                                 [Me Lucy Brown]. 
15 *I:   =med Lucy Brown.= 
16  ?:   =[Ja:= 
17  ?:   =[M: 
18 *I: → Och sen: [hitta ja nåt (.) mön]ster i en bo:k,=  
19  D:            [Ja du gick me henne.] 
20  H:   =M:.= 
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21 *I: → =Å så tänkte ja, ja måste göra nåt. 
22  D:   Å::h.  
23  H:   Ä:: fi:nt. 

Ingrid bemöter de positiva värderingarna på rad 12. I sin respons ger hon flera förklaringar till 
varför hon stickar på den estniska vanten; hon har lärt sig sticktekniken på en kurs (rad 12), 
hon har hittat nåt (.) mönster i en bo:k och därför känt sig manad att sticka just den här vanten 
(rad 21). Genom att ge dessa kommentarer förminskar Ingrid sitt eget inflytande över stick-
ningen, och genom att avskriva sig visst ansvar undviker hon också självberöm. Kommen-
tarerna innebär att Ingrid uttryckligen bemöter de andra deltagarnas värderingar, även om de 
inte direkt accepteras. Att inte acceptera en värdering kan fungera icke-solidariserande, men i 
detta fall skapar Ingrids kommentarer samhörighet då hennes svar aktualiserar samtalsdel-
tagarnas gemensamma förståelse och olika kunskaper om stickning.  

Utdrag 29 och 30 är alltså fall där värderingar hanteras och bemöts med andra principer 
än en värdering som svar. I en del fall ger dock mottagaren av värderingen en respons som 
också innehåller ett värderande segment.  

Utdrag 31 visar ett fall där mottagaren förvisso bemöter värderingarna genom en positiv 
värdering, men ändå orienterar sig mot de två motstridiga preferensprinciperna för att undvika 
att å ena sidan bli oense med de andra samtalsdeltagarna, å andra sidan verka alltför självgod. 
(Detta utdrag har tidigare analyserats som utdrag 22 och 28.) 

(31) Supersnabb kofta, fortsättning. JohanssonSyUU, SJ 2, 00.25.05–00.25.12  
01  D:   Amen du är ju sn[art [↑kla:r.                   
02  C:                   [Pt. °.a° 
03  F:                        [.A:: [men gu::d. 
04  A:                              [Wow. 
05 *B: →                            [Ja:,= 
06  D:    [↑Jä:kla:r.] ((sjungande)) 
07 *B: → =[det går s:]upersnabbt >de e på stickor fyra< ja brukar 
08       liksom hålla mä på stickor två och en halv.= 

Bella bemöter de positiva värderingarna om hennes kofta med ett accepterande Ja:, och en 
positiv värdering: Det går s:upersnabbt. Supersnabbt syftar tillbaka på Disas kommentar om 
att Bella snart är färdig med sin kofta (rad 1). Därefter förklarar Bella varför det går så bra för 
henne; de stickor som hon använder är större än de hon vanligtvis använder (rad 7–8).24 Bella 
förminskar då sitt eget inflytande över att det gått snabbt att sticka och för över denna kraft på 
stickorna, vilket innebär att hon byter den referent som värderingen riktas mot (Pomerantz 
1978:101–105, Golato 2005:171). På så sätt kan Bella bemöta värderingarna, och till och med 
acceptera dem, utan att verka självgod.  

Utdrag 31 vittnar om att värderingar kan bemötas på fler än ett sätt, och för det allra 
mesta är det svårt att passa in de värderande aktiviteterna under en enda princip för mot-
tagande. Flera tekniker används och kombineras istället under loppet av värderingsaktiviteten. 
Det innebär alltså att bemötandet är dynamiskt och komplext. Ett fall där flera tekniker för 
mottagande kombineras visas i utdrag 32. (Inledningen har tidigare visats som utdrag 23.) 

                                                
24 Det är också ett sätt för Bella att påpeka att hon är en van stickare, vilket positionerar henne som kunnig.  
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(32) Superfina mattor. JohannssonSyUU, SF 1, 00.34.22–00.34.40 
01  H:   Ha Frida nån matta i år då?, 
02 *F:   A::e men in- [inte så fin som Rut h[ar.= 
                      [Viftar med handen                   
03                                          [((B hostar till)) 
04 *F:   =[Men va hettere, [ho- >°ha ju°< 
          [Vänder blicken mot resten av bordet  
          [Lyfter sin kaffekopp 
05  E:    [Vrider ansiktet tvärt mot F 
06  E:                     [Va säger du sÅ för,=     
07 *F:   =#Eh#= 
08  B:   =Va?,= 
09 *F:   =°Heh pt°= 
10  H:   =Du gör ju superfi:n[a (.)    [matter. 
11  B:                       [Ja verkli[en. 
12 *F: → [Jo men ja har inge <superfin> just [nu så 
13       [För kaffekoppen till munnen 
14  H:                                       [Jo::e, de e allti fi:nt. 
15 *F:                                       [Dricker av kaffet  
16 *F: → [Men va hetere. Hinner hon veva u:t där rå?, 
         [Ställer ner koppen på bordet 
17  D:   A tror det. 

När inledningen till detta utdrag analyserades (se avsnitt 5.2) framgick att Fridas negativa 
värdering (rad 2) troligen kan vara ett sätt för henne att orientera sig mot frågans möjligheter 
till värdering. Det är sedan på rad 12 som Frida bemöter de positiva värderingar som kommer 
efter denna inledning, och hennes respons balanserar de två motstridiga preferensprinciperna. 
Med Jo accepteras de positiva värderingarna, vilket är prefererat, men därefter ger Frida en 
negativ värdering som nedgraderar de tidigare: men ja har inge <superfin> just nu så. Den 
negativa värderingen kombineras med just nu, som förmildrar det faktum att hon gått emot 
och direkt avisat de positiva värderingarna. Just nu återkopplar också till Helenas tidigare 
fråga (rad 1) om huruvida Frida har någon matta i år, som gjort en tidsaspekt relevant. På rad 
14 ger Helena därefter ytterligare en positiv värdering som också tar fasta på tidsaspekten då 
hon påpekar att det allti är fi:nt. Denna värdering ignoreras helt av Frida som dricker kaffe 
samtidigt som Helena yttrar sin positiva värdering (rad 15). Att Frida ignorerar värderingen är 
en disprefererad handling som fungerar icke-solidariserande. I den efterföljande turen (rad 16) 
ställer dock Frida en fråga som aktualiserar gruppens kunskaper och gemensamma förståelse 
om vävning, vilket kan ses som ett sätt att återigen solidarisera sig med gruppen.  

Även i utdrag 33 nedan kombineras flera mottaganden. Utdraget kommer från en träff 
med åtta deltagare. Gina uppmärksammar Disas handarbete, ett broderi, och utdraget börjar 
när Gina lutar sig fram mot Disa, som sitter mitt emot henne, och värderar hennes handarbete. 
Det får även Cilla, som sitter bredvid Disa, att uppmärksamma hennes handarbete, och de tre 
deltagarna är sedan engagerade i värderingsaktiviteten där Disas broderi värderas. 

(33) Broderiets baksida. JohanssonSyUU, SJ 1, 00.44.0–00.44.30 
01  G:   [Asså de [e så >himla himla fint<, Disa. 

     [Lutar sig från över soffbordet mot Disa 
02  C:            [Vrider huvudet mot D:s broderi 
03 *D: → [<Tack så [mycke:t.> 

     [Tittar upp på G 
               [Nickar en gång, tittar sedan ner på broderiet 
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04  G:   Asså de e:: ju:: ↑°så°:: ((sjungande)) (.) Ja e så sjukt  
05       imponerad. 
06 *D:   Tittar upp på G sedan kort på C 
07  C:   [°Mhm.° 
         [Tittar på G 
08 *D: → Fast de e ente så fint på baksidan, [Jag har e: (.) råkat  
09       få nån- 
10                                           [Vänder på broderiet i  
         knät, petar på en tråd på baksidan  
11  C:   [Ja: .hh 
         [Tittar ner på D:s broderi 
12  G:   Pt eh ja hehe. 
13  C:   Men he[hehe    
14 *D: →       [De e ju på baksidan. 
15  C:   Ja:= 
16 *D: → =De e ingen som ser.=            
17  C:   =Du får jämföre- visa me:- me hur mina brukar se ut på  
18       baksidan så ser ditt väldigt så (.) (professionellt) ut 
19       (1.0)  
20  C:   Pt mina brukar va kaos på baksidan verkligen. 

Gina värderar Disas handarbete positivt (rad 1), och Disa bemöter och accepterar denna 
värdering med <Tack så mycke:t.>, vilket är en uppskattningsmarkör (eng. appreciation 
token, Pomerantz 1978:83, Golato 2005:170). Att Disa säger tack innebär också att hon 
tillskriver den positiva värderingen en komplimenterande funktion. Uppskattningsmarkören 
uttalas dock långsamt, nästintill tvekande, vilket visar att Disa orienterar sig mot preferensen 
för att undvika självberöm. Därefter uppgraderar Gina berömmet. Hon börjar sin tur med Asså 
de e:: ju:: ↑°så°::, vilket med den sjungande intonationen blir märkbart positivt även om Gina 
inte ger en explicit värdering. Gina omformulerar sig sedan och säger att hon är så sjukt 
imponerad, vilket ytterligare förstärker berömmet och tydligare riktar det mot Disas pres-
tation. Cilla ser på Gina och säger tyst Mhm., vilket solidariserar henne med Ginas upp-
fattning. Därefter bemöter Disa dessa positiva värderingar, och hennes bemötande innehåller 
både en nedgraderad värdering, Fast de e ente så fint på baksidan och en kommentar om 
referenten, i det här fallet en detalj på det som värderas (rad 8–9). Hon orienterar sig därmed 
tydligt mot preferensen att undvika självberöm. När Disa först accepterar värderingen och 
sedan nedgraderar den, riktar hon värderingen bort från sig själv och undviker därmed själv-
beröm (Golato 2005:171). Disa visar sedan upp baksidan på sitt broderi, och Cilla instämmer 
och visar förståelse för de skavanker som finns på broderiets baksida (rad 11). Därefter ger 
dock både Gina och Cilla kommentarer som framställer det som en petitess att det ser sämre 
ut på baksidan, vilket i sin tur förminskar Disas negativa kommentar om handarbetet (rad 12 
& 13). Disa instämmer också i detta (rad 14 & 16), och indirekt bedömer hon därmed sitt eget 
arbete på ett mer positivt sätt än tidigare. Cilla, som tidigare instämt när Disa visat upp bak-
sidan på sitt broderi, vilket kan fungera icke-solidariserande, ger därefter en kommentar där 
hon jämför med sina egna broderier: Du får jämföre- visa me:- me hur mina brukar se ut på 
baksidan så ser ditt väldigt så (.) (professionellt) ut. Hon benämner (sannolikt) Disas broderi 
som professionellt, och nedgraderar sin egen förmåga, vilket återigen värderar Disas broderi i 
positiva termer (rad 17–20).  

I utdrag 33 synliggörs hur mottagaren av de positiva värderingarna bemöter dem med 
flera principer: med en uppskattningsmarkör, en nedgraderad värdering och en kommentar om 
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referenten. Under loppet av värderingsaktiviteten orienterar sig mottagaren, Disa, mot de två 
motstridiga preferensprinciperna, och de två andra deltagarna mot att vara solidariserande. De 
solidariserande yttrandena får Disa att ändra sin egen uppfattning om det som värderas. Detta 
utdrag visar således att även bemötandet av värderingar kan vara dynamiskt och komplext.  

Hur bemötandet kan vara dynamiskt synliggörs även i utdrag 34. Början av detta utdrag 
har tidigare visats som utdrag 24, men här visas även fortsättningen. Utdraget börjar med att 
Cilla frågar Bella vad hon stickar på, och den inledande frågan projicerar en värdering. Bella 
orienterar sig mot frågans möjligheter till värdering genom att svara med en negativ värdering 
om sitt eget handarbete.  

(34) Ganska så fult pannband. JohanssonSyUU, SJ 3, 00.30.49–00.31.25 
01  C:   [Va: >stickar du för nåt<? 
         [Vänder blicken från sitt eget arbete till B:s 
02 *B:   Pt, ja:g stickar ett styck hh ganska så fult pannband (.)£om  
03       ja >får lov å säja< de själv£ [hehö. 
04  C:                                 [FUlt? 
05  C:   De v- j- [Sånt här garn älskar ja,= 
                  [Sträcker sig efter nystanet i B:s knä   
06  C:   =[De e jättefint. 
          [Tar tag i garnet och känner på det 
07 *B:   [Ja men ja v- 
08  C:   [De va jättefin färg också.= 
09 *B:   =Ja: de e den färgen som ja e så här li:te sådär >att ja< 
10       skulle inte vilja [bära det här själv. 
                           [Håller upp pannbandet mot pannan 
11  C:   De e lite [omatch mot ditt ↑hår, kanske du tän[ker, eller?, 
                   [Pekar på B:s huvud 
12 *B:                                                 [Pt. Jahm:. 
13 *B    Håller upp pannbandet mot ljuset 
14       Fast det e egentligen en ganska fin färg.= 
15  C:   De e jättefint-= 
16 *B:   =Ja ha ba [#hm::# bild av att de va: töntig rosa, men nu:= 
17                 [Håller upp garnet 
18       =börjar ja ändå tycka att de e en väldi fin [°eo ä° 
19  C:                                               [Me-,  
20       Ja tänker mej att de e liksom lite höst- e: [(.) höstit=  
21 *B:                                               [Ja. 
22  C:   =så (0.5) lite ljung.=  
23 *B:   =Ja tänker att de ska bli #mä-# ska bli #en- e:# (.)julklapp. 
24  C:   Ja, pt. (.) De va jättefint. 

Bella förhåller sig alltså till principen att undvika självberöm redan i sitt svar på den inled-
ande frågan, då hon värderar sitt eget handarbete, ett pannband, negativt. Cilla kontrasterar 
sedan sin egen åsikt mot detta (rad 4–5), och värderar både garnets kvalité (rad 6) och dess 
färg (rad 8) i positiva termer. På rad 9 bemöter Bella de positiva värderingarna. Hon inleder 
med Ja:, vilket accepterar värderingarna, men går därefter emot Cillas positiva värderingar 
genom att ge en kontrasterande åsikt (rad 9) (eng. disagreement, Pomerantz 1978:87–88, 
Golato 2005:171). Samtalsdeltagarna börjar därefter prata om huruvida pannbandet inte 
passar till just Bellas hårfärg, vilket får Bella att ändra åsikt, och själv ge en positiv värdering 
om att garnet har en ganska fin färg. Cilla bemöter i sin tur detta med en uppgraderad värde-
ring, jättefint (rad 15), som Bella sedan själv uppgraderar till väldi fin (rad 18). Bella och 
Cilla samlas alltså i en värderande aktivitet om färgen på garnet, där Cilla får Bella att ändra 
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uppfattning och gå från att värdera sitt handarbete negativt till att värdera det positivt. Utdrag 
33 visar därmed hur ett bemötande inte alltid är enkelt placerat under en grupp och att även 
bemötandet kan forma en dynamisk värderingsaktivitet.  

Sammantaget framgår det av detta avsnitt att det inte är alla värderingar i materialet som 
kräver eller gör ett direkt bemötande relevant, eftersom de allra flesta värderingar ingår i 
värderingsaktiviteter där flera samtalsdeltagare ger värderingar i förhållande till varandra och 
varandras värderingar. De värderingar som excerperats är sådana som är riktade mot en viss 
person eller ett handarbete som tillhör denna person, vilket kan göra ett bemötande relevant. 
Bemötandena i materialet består av både icke-värderande bemötanden och bemötanden med 
värderande inslag, som balanserar de två motstridiga preferensprinciper som är aktuella vid 
mottagandet av komplimanger: att ta emot värderingen respektive att undvika självberöm. När 
deltagarna bemöter värderingarna tenderar de att föra över fokus på handarbetet, vilket visar 
att värderingar i det här materialet inte uteslutande har en komplimenterande funktion, utan att 
värderingsaktiviteterna också ger en plats där deltagarna kan skapa samhörighet kring det 
gemensamma intresset för handarbete. Av analyserna framkommer vidare att mottagarna ofta 
kombinerar flera av de principer som är vanliga vid mottagandet av komplimanger, vilket 
synliggör att även bemötandet av värderingar kan ske dynamiskt. 

5.5  Att dela och göra anspråk på kunskap i värderingsaktiviteter  

De sidor av de positiva värderingar som hittills studerats kan sägas synliggöra värderingars 
ljusare sidor, såsom att skapa gemenskap och enighet. Men i värderingsaktiviteter fram-
kommer även de mörkare sociala sidorna av värderingar, särskilt då värderingar relevantgör 
olika relationer utifrån samtalsdeltagarnas kunskaper och erfarenheter om det som värderas. I 
det här avsnittet analyserar jag hur olika epistemiska positioneringar skapas när deltagarna ger 
positiva värderingar om handarbete.25  

Utdrag 35 (tidigare visat som 13 och 30) har bland annat analyserats i avsnitt 5.2, där jag 
studerade i vilka kontexter som värderingar görs till relevanta handlingar och hur de initieras 
av samtalsdeltagarna. I detta utdrag initieras värderingen av att en samtalsdeltagare uppmärk-
sammar ett sovande objekt, och det går även att analysera utifrån epistemiska positioneringar.  

(35) Estnisk vante. JohanssonSyUU, SK 2, 00.01.00–00.1.25 
01  A:   Man måste brodera övere ordentlit .h så att de där [e l-=  
                                                            [Ser I:s  
        vante 
02       =Å titt↑a: (.) >ursäkta hörru< men vilken ↑fi:n, (1.5) <[Esnisk= 
03  F:                                                                [°Å° 
04  A:   =vante:> 
05  H:   .Ah, a::. 
06  D:   Men ↑d[u:: vilken fi:n va[nte, ↑ne:j    [↑a: 
07  H:          [A:. 
08 *I:                            [De här, 
                                  [Sträcker fram stickningen 
09  H:                            [Sitter å smy:g[stickar ha, säger=  

                                                
25 Hur samtalsdeltagarna kan visa självständig epistemisk tillgång till det som värderas genom att ge en 
uppgraderad och mer finkornig värdering har tidigare analyserats i avsnitt 5.3. 
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10 *I:                                           [Hah 
11  H:   =ingenting.= 
12 *I:   =De här va asså [de ja gjorde [på kursen    ]=  
13  H:                   [°Heha° 
14  A:                                 [Me Lucy Brown]. 
15 *I:   =med Lucy Brown.= 
16  ?:   =[Ja:= 
17  ?:   =[M: 
18 *I:   Och sen: [hitta ja nåt (.) mön]ster i en bo:k,=  
19  D:            [Ja du gick me henne.] 
20  H:   =M:.= 
21 *I:   =Å så tänkte ja, ja måste göra nåt. 
22  D:   Å::h.  
23  H:   Ä:: fi:nt. 

Anita uppmärksammar plötsligt Ingrids handarbete i form av ett par vantar. Eftersom det är 
Ingrid som stickar vantarna har hon mest erfarenhet av dem och därmed högst epistemisk till-
gång till handarbetet. När Anita värderat Ingrids handarbete positivt (rad 2) bygger hon ut sin 
tur med turtillägget Esnisk vante. Genom att påpeka och fastställa typen av vante positionerar 
Anita sig som expert. I sitt bemötande av värderingen (se analys av utdrag 29) förklarar Ingrid 
sedan att det här är en vante som hon gjorde på en kurs (rad 12). Överlappande, och innan 
Ingrid hunnit berätta vilken kurs det rörde sig om, preciserar Anita vem som höll i kursen (rad 
14), och hon tilldelar sig återigen en roll som kunnig. Även Diana visar förståelse för vilken 
kurs detta var, och positionerar sig som kunnig inom en stickdiskurs (rad 19). I utdraget 
synliggörs alltså hur en positiv värdering kan uttrycka beröm och samtidigt skapa kunskaps-
relationer, då en deltagare positionerar sig som kunnig om det som en annan samtalsdeltagare 
har den primära epistemiska tillgången till.  

Utdrag 36a och 36b nedan kan också visa hur olika kunskapsrelationer skapas i en 
värderingsaktivitet. Hela utdraget har tidigare analyserats som utdrag 16. Det visas och 
analyseras här i två delar för att underlätta läsningen.  

(36a) Kofta med i-cord, inledning. JohanssonSyUU, SK 2, 01.46.01–01.46.11  
(I-cord, uttalat ajkård på rad 18, är likt ett band som exempelvis kan stickas eller virkas, och som 
därefter kan plockas upp på stickningens kant för att ge den ett visst utseende och funktion, i det 
här fallet en rullad kant.)  
01       I och A utbyter blickar kort 
02 *I:   Rättar till koftan i knät, vänder koftans kant mot A 
03  A:   Lutar sig mot I, [tar på koftans kant 
04  A:                    [T↑itta.=Det där [blir  ju  jättesnyg[gt.  
05  H:                                      [Vrider huvud mot I [Lutar  
         sig fram mot I=   

06  G:   =Lutar sig fram mot I=                               
07  C:   =Tittar på mot I=  
08  F:   =Lutar sig fram mot I                               
09  A:   ↑A:, 
10  C:   Vaere ru-,=   
11  A:   =Och så blire en liten (.)[(  )kant där. 
12  C:                             [Är re kanten.= 
13                                 [Alla deltagare ser på I   
14  A:   =A:, 
15  F:   Få se, va gö- va >göru?,=Gör du en,< 
16 *I:   Lyfter över stickningen i knät, visar upp den för F, G & H 
17  A:   [Lite reså:r o[ch en ajkård. 
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18  H:   [(         )  [Du får inte göra nånting utan å visa. 
19  H:   Tar tag i stickningen, rullar ut kanten 

Ingrid visar upp sitt handarbete för Anita, och då det är hennes handarbete har hon en högre 
epistemisk tillgång till det. Anitas inledande värdering i första position innebär dock en viss 
epistemisk auktoritet (rad 4). Genom den positiva värderingen visar Anita att hon är kunnig 
nog att kunna uttala sig om att det är en snygg uppläggning. På rad 10 ställer sedan Carina en 
fråga om vad det är Anita och Ingrid pratar om. Med hjälp av du-tilltalet blir det tydligt att 
frågan primärt riktas till Ingrid. Samtidigt uppmärksammar Anita tröjans kant (rad 11), och 
överlappande med detta omformulerar och preciserar Carina sin egen fråga: Är re kanten. 
Genom denna mer precisa fråga tydliggör Carina att även hon har förståelse för det de talar 
om, vilket visar hur en deltagare kan positionera sig som mer eller mindre kunnig genom hur 
en fråga ställs och är formulerad. Därefter frågar även Flora vad Ingrid jobbar på, och du-till-
talet visar att frågan är riktad mot Ingrid. Ingrid bevarar frågan med en multimodal handling, 
då hon vänder sig om mot Flora och de andra deltagarna, flyttar över stickningen i knät och 
visar upp sitt handarbete (rad 16). Anita ger sedan ett verbalt svar på frågan, där hon precise-
rar vilken teknik det är som Ingrid använt i sin uppläggning (rad 17). Genom att uttrycka och 
dela med sig av sina kunskaper om tekniken positionerar hon sig återigen som expert. Att visa 
sig kunnig på någon annans handarbete, det vill säga på något som en annan person egentli-
gen har högre epistemisk tillgång till, kan vara en icke-solidariserande handling, och utdraget 
visar således hur både beröm och egen expertkunskap kan uttryckas i värderingsaktiviteten.  

Utdrag 36b nedan visar fortsättningen på utdrag 36a. Rad 18–20 i utdrag 36a, här rad 1–
3, upprepas för koherens.  

(36b) Kofta med i-cord, senare delen. JohanssonSyUU, SK 2, 01.46.08–01.46.41  
(I-cord, uttalat ajkård på rad 1, är likt ett band som exempelvis kan stickas eller virkas, och som 
därefter kan plockas upp på stickningens kant för att ge den ett visst utseende och funktion, i det 
här fallet en rullad kant.)  
01  A:   [Lite reså:r o[ch en ajkård. 
02  H:   [(         )  [Du får inte göra nånting utan å visa. 
03  H:   Tar tag i stickningen, rullar ut kanten 
         ((Barnbarn pratar i bakgrunden))  
04 *I:   >Åsså<, näj, tanken e att, (.) kanten ska rulla litegra[nn.= 
05  H:                                                          [Ah.= 
06       =[M:. 
07 *I:   =[Så där va (0.5) de e- eh man ska inte försöka rulla [ut den. 
08  H:                                                         [Men de  
09       [va ba de.[Ja sku k:i-= 
10       [Vänder på kanten 
11 *I:   =A de e en ajkård.= 
12  H:   =A:.  
13  F:   Gu va fi:nt. 
14  H:   Ja tänkte på [den här=  
15                    [Pillar på kanten 
16 *I:   =A:?, 
17  H:   För de va:e= 
18  F:   =Snyggt.= 
19  H:   =.Jah:, (.) jättesnyggt.  
20  F:   De har ja aldrig gjort (.) ajkård.  
21  H:   De blir snyggt. 
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Längre fram i samma samtalsutdrag, från rad 3 i detta utdrag, börjar Helen syna handarbetet. 
Hon börjar då rulla ut kanten (rad 3), och denna handling får Ingrid att påpeka att kanten ska 
rulla och hur den ska göra det (rad 4 & 7). Ingrid positionerar sig därmed som kunnig om sitt 
eget handarbete. Helens kommentar därefter, Men de va ba de. Ja sku k:i- signalerar att det 
inte var av okunskap som Helen vände på kanten. Ingrid uppfattar detta som att Helen 
specifikt studerar kanten, och preciserar att det är en i-corduppläggning (rad 11). Ingrid 
positionerar sig därmed återigen som expert. Helens korta respons därefter (rad 12) visar att 
det redan var känt för Helen att det rörde sig om en sådan uppläggning, och hon positionerar 
sig därmed också som kunnig. Helen fortsätter dock att tala om kanten (rad 14 & 17), men 
hon avbryts av att Flora, en annan deltagare, kommer in och värderar handarbetet. Även i de 
efterföljande värderande handlingarna skapas olika epistemiska positioneringar. Floras 
värderingar är riktade mot koftans utseende (rad 13 & 18), och senare positionerar hon sig 
själv som mindre kunnig när hon säger att hon aldrig gjort denna typ av uppläggning (rad 20). 
Med detta förstärker och indirekt berömmer Flora också de andras kunskaper. Helens första 
värdering (rad 19) instämmer med och uppgraderar Floras positiva värdering, medan den 
senare, som kommer först efter att Flora positionerat sig som mindre kunnig, tydligare är 
riktad mot tekniken bakom uppläggningen (rad 21). Helens sista värdering innebär därmed en 
annan epistemisk auktoritet jämfört med de tidigare värderingarna, som i första hand bedömt 
utseendet, och Helen positionerar sig återigen som expert.  

Samtalsutdraget som visats som utdrag 36a och 36b visar hur värderingsaktiviteten både 
ger möjlighet att dela med sig av kunskap och göra anspråk på kunskap. Samtalsdeltagarna 
kan göra anspråk på kunskap genom att ge en värdering med högre epistemisk auktoritet, men 
detta bestäms inte endast av värderingens position, utan framför allt av kontexten runt 
värderingen. Utöver de direkta värderingarna gör värderingsaktiviteten i stort det möjligt för 
deltagarna att positionera sig som mer eller mindre kunniga om det som värderas, exempelvis 
genom att ställa mer eller mindre specifika frågor. I värderingsaktiviteterna är det därmed 
möjligt att både hävda kunskap eller nervärdera sin egen och på så sätt lyfta andras kunskap.  

Utdrag 37 (tidigare analyserat som 33) kan analyseras utifrån de epistemiska position-
eringar som uppstår och formas. I utdraget värderar tre personer ett handarbete, ett broderi.  

(37) Broderiets baksida. JohanssonSyUU, SJ 1, 00.44.0–00.44.30 
01  G:   [Asså de [e så >himla himla fint<, Disa. 

     [Lutar sig från över soffbordet mot Disa 
02  C:            [Vrider huvudet mot D:s broderi 
03 *D:   [<Tack så [mycke:t.> 

     [Tittar upp på G 
               [Nickar en gång, tittar sedan ner på broderiet 

04  G:   Asså de e:: ju:: ↑°så°:: ((sjungande)) (.) Ja e så sjukt  
05       imponerad. 
06 *D:   Tittar upp på G sedan kort på C 
07  C:   [°Mhm.° 
         [Tittar på G 
08 *D:   Fast de e ente så fint på baksidan, [Jag har e: (.) råkat  
09       få nån- 
10                                           [Vänder på broderiet i  
         knät, petar på en tråd på baksidan  
11  C:   [Ja: .hh 
         [Tittar ner på D:s broderi 
12  G:   Pt eh ja hehe. 
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13  C:   Men he[hehe    
14 *D:         [De e ju på baksidan. 
15  C:   Ja:= 
16 *D:   =De e ingen som ser.=            
17  C:   =Du får jämföre- visa me:- me hur mina brukar se ut på  
18       baksidan så ser ditt väldigt så (.) (professionellt) ut 
19       (1.0)  
20  C:   Pt mina brukar va kaos på baksidan verkligen. 

Ginas värdering i första position innebär en viss epistemisk auktoritet, då hon gör anspråk på 
att ha tillräckligt med kunskap för att kunna säga att broderiet ser bra ut (rad 1). I sin senare 
positivt värderande tur (rad 4–5) nedgraderar Gina dock denna epistemiska auktoritet genom 
att säga att hon är imponerad av Disas arbete, vilket framhäver Ginas kunskaper. I sitt 
bemötande av värderingarna ger Disa därefter en negativ värdering och en kommentar om 
handarbetet, som minskar hennes självberöm (rad 8–9). Hon positionerar därmed sig själv 
som mindre kunnig, trots att det är hon som har högst epistemisk tillgång till det som värderas 
då det är hennes broderi. Senare jämför Cilla broderiet med hur hennes broderier brukar se ut, 
där hon positionerar sig som än mindre kunnig (rad 17–20). Därmed lyfter hon Disas 
kunskaper och positionerar henne som expert. 

Utdrag 37 visar att en värdering i första position kan innebära viss epistemisk auktoritet, 
men att det är möjligt att nedgradera denna genom att därefter positionera sig som mindre 
kunnig jämfört med den som handarbetet tillhör. I värderingsaktiviteten kan dock rollerna för-
ändras och den som har högst epistemisk tillgång till det som värderas kan själv positionera 
sig som mindre kunnig, men samtidigt tilldelas en expertroll genom att andra positionerar sig 
som än mindre kunniga. Det visar hur de epistemiska relationerna omförhandlas under 
värderingsaktiviteten, och att det är möjligt att både tilldela och tilldelas expertroller. 

Ytterligare ett utdrag kan analyseras för att visa hur epistemiska positioneringar kan 
förhandlas om eller göras anspråk på i grupperna. Utdrag 38 kommer från en träff där åtta 
personer deltar. (Början av detta utdrag har tidigare analyserats som utdrag 19.) Värderings-
aktiviteten initieras av att Gun frågar vad Carina stickar på. Carina visar då upp en färdig 
strumpa och preciserar därefter att det är ett par strumpor.  

(38) Antoinettestrumpor. JohanssonSyUU, SK1, 00.56.30–00.56.53 
01  G:   Va göru Carina?, (0.5) [Va ä de där, (.)                ] 
02 *C:                          [Tar tag i sin pågående stickning] 
03  G:   De bruna?, 
04 *C:   St[- 
           [Hål[ler upp en färdig strumpa 
05         [All[a deltagare tittar upp 
06  D:         [O:[:::[      [s:::nyg]g. 
07  G:            [Å: s:-     
08 *C:                [S::tru[mpor   ]=       
09  F:   =<A[ntoi]nette>.  
10  D:      [Wow.] 
11 *C:   [Ja:= 
         [Ser på F 
12  H:   =Antoinette?= 
13 *C:   =[Ja har gjort ett par, 
14  G:   =[Heterom de? 
15 *C:   [A:[h,  
            [Nickar 
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16  F:   [Jah[aha:. [.hh   °hehehehe°. 
             [Håller handen för munnen 
17 *C:              [Ja↑ (.) [de heterom.  
18  B:                        [Hahaha  
                              [Tittar på G 
19 *C:   Ja har gjort ett par fö:rut åt den äldsta [men så gj-= 
20  G:                                             [°Jaha° 
21 *C:   =har jag ju gjort, [(1.0) >ha< gjort [en i ba:rnstor↓leken. 
                            [Rotar i väskan   [Håller upp en liten 
         strumpa  
22  D:   [↑M↓hm::. 
23  E:   [°Ja:ha:° 
24  ?:   [↑M::  
25  G:   [Nämen gu::hd. (0.5) [va ↑fi:na, 
26  D:                        [>°F[å se påren°< 
                                  [Sträcker sig, tar den lilla strumpan 

Direkt efter att Carina specificerat att hon stickar på ett par strumpor förtydligar Flora (rad 9) 
att denna typ av strumpor heter Antoinette. Carina gör därmed anspråk på kunskap och 
positionerar sig som expert. Carina bemöter Floras tur med Ja har gjort ett par (rad 13) som 
bekräftar att Floras bedömning av strumporna som ett par Antoinettestrumpor är riktig utan 
att tilldela henne en expertroll i någon större utsträckning. Andra samtalsdeltagare, Helen och 
Gun, undrar dock om strumporna verkligen heter Antoinette, och deras turer på rad 12 och 14 
formar en samproducerad fråga om namnet. På rad 15 och 17 besvarar Carina detta kortfattat 
innan hon fortsätter att tala om sina stumpor. Även Flora besvarar frågan (rad 16), och hon 
positionerar sig återigen som expert. Att framstå som expert om någon annans handarbete kan 
ses som icke-solidariserande. Men Floras svar på rad 16 är inbäddat i skratt, och hon håller 
handen för munnen när hon skrattar. Att Flora kunde ange vilken strumpa det var framställs 
därmed som något av en tillfällighet, vilket förmildrar denna handling. På rad 18 bemöter 
Birgitta Floras skratt, vilket fungerar solidariserande och framställer det faktum att Flora 
kunde namnet som en underhållande tillfällighet. Carina fortsätter därefter med att säga att 
hon har gjort dessa strumpor sedan tidigare (rad 19), och hon positionerar sig därmed också 
som kunnig. Därefter fortskrider värderingsaktiviteten genom att Carina visar upp ett mindre 
par strumpor och gör dem tillgängliga för gruppen, varpå både solidariserande responsutrop 
och positiva värderingar följer.  

Sammanfattningsvis visar analyserna i detta avsnitt att positiva värderingar aktualiserar 
olika kunskaper hos deltagarna och positionerar dem som mer eller mindre kunniga. 
Analyserna visar att en värdering kan vara epistemisk auktoritär, men att detta inte endast 
kommer av värderingens position, utan också bestäms av kontexten. Den epistemiska 
auktoritet som kommer av en värderings position kan exempelvis förändras och nedgraderas. 
Det är dock inte endast de enskilda värderingshandlingar som positionerar deltagarna utifrån 
kunskap, utan värderingsaktiviteterna verkar i stort skapa tillfällen där det är möjligt att både 
göra anspråk på och dela kunskap. Analyserna visar att epistemiska positioneringar kan 
skapas och omförhandlas under värderingsaktiviteten, och att det på så sätt är möjligt för fler 
än en person att vara kunnig samtidigt. 
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5.6  Sammanfattning av resultaten 

Av analyserna i det här kapitlet framgår resultat som jag sammanfattar i detta avslutande 
avsnitt. I avsnitt 5.1 synliggjordes inledningsvis att värderingarna i handarbetsgemenskap-
ernas interaktion sällan består av parvisa handlingar eller av enskilda handlingar som avslutar 
sekvenser. Värderingarna i materialet är istället komplexa och dynamiska värderingsaktivi-
teter, där samtalsdeltagarna värderar närvarande objekt och orienterar sig mot det mönster 
som kännetecknar värderingar.  

I avsnitt 5.2 analyserade jag i vilka kontexter värderingar är relevanta handlingar och hur 
de initieras av samtalsdeltagarna, och tre tekniker identifierades: uppmärksammande av 
sovande objekt, självinitiering och presekvens med fråga. Samtliga tekniker bjuder in del-
tagare att uppmärksamma ett handarbete, och för att göra det används både talad och multi-
modal interaktion. Att göra handarbetet tillgängligt på detta sätt gör det relevant för samtals-
deltagarna att värdera handarbetet. Analysen av de inledande faserna visar således dels att 
samtalsdeltagarna orienterar sig mot en värderings uppkomst redan före explicita värderingar, 
dels att tal ihop med gester, blickar, kroppsspråk och samordningen av objekt i interaktionen 
är viktiga för att samtalsdeltagarna både ska kunna producera och förstå värderingar.  

Värderingsaktiviteternas inledande faser skapar alltså möjlighet till samkonstruktion, och 
hur denna samkonstruktion går till analyserades i avsnitt 5.3. Utifrån framförställda förstärk-
ningsord kan samtalsdeltagarna till exempel förutse en värdering och därmed samkonstruera 
värderingshandlingar. Av analyserna framgår även hur värderingsaktiviteterna förändras över 
tid, vilket ger belägg för analysen av värderingsaktiviteter som dynamiska. Ett generellt 
mönster är att värderingarna intensifieras och blir mer finkorniga över tid. Genom denna 
intensifiering och finkornighet kan samtalsdeltagarna både solidarisera sig med tidigare 
värderingar och visa på självständig epistemisk tillgång till det som värderas.  

I avsnitt 5.4 analyserade jag hur samtalsdeltagarna bemöter och hanterar de positiva 
värderingarna. Vanliga bemötanden är icke-värderande responser, till exempel en kommentar 
om det handarbete som värderas, eller ett bemötande med en nedgraderad värdering. Oftast 
används flera resurser för att bemöta värderingarna och analyserna visar att även mottagandet 
av värderingar kan ske dynamiskt. I bemötandet orienterar sig samtalsdeltagarna mot de två 
motstridiga preferensprinciper som är aktuella vid mottagandet av komplimanger. Generellt 
balanseras de två principerna genom att samtalsdeltagarna flyttar fokus från sig själv till 
handarbetet och dess material eller teknik. Det synliggör att positiva värderingar, utöver att ge 
beröm, ger en plats att engagera sig i det gemensamma intresset för handarbete.  

Utöver att skapa gemenskap aktualiserar värderingarna olika kunskaper hos deltagarna, 
och genom värderingarna kan deltagarna positionera sig eller positioneras som mer eller 
mindre kunniga, vilket analyserades i avsnitt 5.5. Av analyserna framkommer att en värdering 
i första position innebär en viss epistemisk auktoritet, men att den kan omförhandlas. 
Epistemiska positioneringar uppstår även under loppet av värderingsaktiviteterna, vilket visar 
att de ger en plats för deltagarna att både dela och göra anspråk på kunskap.  
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6  Diskussion  

I detta kapitel för jag inledningsvis en diskussion om resultaten i relation till tidigare 
forskning i avsnitt 6.1 och 6.2. I avsnitt 6.3 diskuterar jag material och metod, och därefter 
diskuterar jag hur uppsatsens resultat kan vidareutvecklas i framtida forskning i avsnitt 6.4. 
Till sist avslutas uppsatsen i avsnitt 6.5 med ett slutord.  

6.1  Positiva värderingars organisation  

De positiva värderingar som studerats i denna uppsats förekommer i och strukturerar den 
gemensamma aktiviteten att handarbeta i grupp. Av tidigare forskning framgår att värderingar 
förekommer i tre interaktionella kontexter: när samtalsdeltagare deltar i en gemensam 
aktivitet, när en samtalsdeltagare berättar om en händelse som skett eller i nästa tur efter en 
första värdering (Pomerantz 1984:57–59). Merparten av tidigare forskning har studerat 
värderingar som sekvens- och topikavslutande handlingar eller som parvisa handlingar, och 
hur värderingar fungerar i och strukturerar gemensamma aktiviteter har tidigare varit mindre 
utforskat. Uppsatsen ger därför insikt i hur värderingar både skapar och uppkommer ur en 
gemensam aktivitet, och hur värderingar fungerar här och nu när deltagarna har lika tillgång 
till det som värderas.  

De positiva värderingarna i handarbetsgemenskapernas interaktion är dynamiska och 
komplexa, och utgörs främst av värderingsaktiviteter där samtalsdeltagarna värderar ett 
handarbete eller kunskaper om handarbete in situ. Goodwin och Goodwin (1992) visar att 
värderingar har en igenkännlig struktur som samtalsdeltagare kan orientera sig mot 
kollaborativt och därigenom skapa värderingsaktiviteter. Det stämmer väl även i det här 
samtalsmaterialet. Genom att orientera sig mot en specifik struktur kan samtalsdeltagarna 
projicera värderingar redan innan explicita värderingar har yttrats, vilket i sin tur möjliggör 
för samtalsdeltagarna att samkonstruera värderingsaktiviteter. I dessa samkonstruktioner kan 
samtalsdeltagarna också orientera sig mot en värderingsaktivitets avslut genom mer allmänt 
hållna värderingar. Gränserna för var en värdering börjar och slutar är alltså inte helt skarpa, 
och värderingsaktiviteterna framträder som dynamiska och bredare än ingående enskilda 
värderingshandlingar. Det styrker Goodwin och Goodwins (2002) forskning om att 
värderingsaktiviteter har flera nivåer, och visar därtill att det är för smalt att enbart studera 
värderingar utifrån enskilda värderande segment.  

För att få en helhetsbild av och ett deltagarperspektiv på positiva värderingars 
organisation måste både multimodala och verbala resurser beaktas. Av analyserna i uppsatsen 
framkommer att multimodala handlingar, såsom gester, kroppsrörelse, samordningen av 
objekt och responsutrop är viktiga för att samtalsdeltagare ska kunna producera och förstå 
värderingar. Därmed går min studie i linje med Fasulo och Monzoni (2009), A. Lindström 
och Heinemann (2009) samt Mondadas (2009) studier som visar att värderingar, när de 
studeras i interaktion som sker ansikte mot ansikte, inte kan reduceras till enbart tal. Eftersom 
verbala och multimodala handlingar kombineras i värderingsaktiviteter framgår vikten av ett 
breddat perspektiv på språkande.  
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Till skillnad från flertalet tidigare studier av värderingar, exempelvis sådana som studerat 
värderingar efter berättande, formas de undersökta värderingsaktiviteterna kring objekt som är 
närvarande och tillgängliga för alla samtalsdeltagare. Trots det måste handarbetet i en 
inledande fas göras tillgängligt och formuleras som ett objekt som kan värderas. Inledande 
faser där det som värderas görs tillgängligt för värdering har även beskrivits i tidigare 
forskning. Dessa studier har dock främst studerat värderingar i kontexter där det är förväntat 
att värdera och där värderingsaktiviteterna kretsar kring ett enda bestämt objekt, som en bil 
vid försäljning eller ett klädesplagg i en modeateljé (Fasulo & Monzoni 2009, Mondada 
2009). I detta fall kretsar värderingsaktiviteterna visserligen kring situationsbestämda 
föremål, men för att värderas behöver objekten samordnas i interaktionen och göras till-
gängliga för fler samtalsdeltagare. När det sker används både tal och multimodala resurser, 
och tillgängliggörandet blir då ett samspel mellan samtalsdeltagarna.  

Positiva värderingar i handarbetsgemenskapernas interaktion initieras huvudsakligen med 
hjälp av tre tekniker: genom att uppmärksamma ett handarbete som tidigare varit ett sovande 
objekt, genom att den som äger handarbetet själv visar upp det och på så sätt gör det tillgäng-
ligt för värdering samt genom en presekvens med fråga som projicerar en värdering. Det 
första initieringssättet, att uppmärksamma ett sovande objekt, ser även Forsblom-Nyberg 
(1993:31) och Ridell (2008:178–180) i sina material. Ridell (2008:180) menar att det visar att 
komplimanger, som är den term Ridell använder, både kan knyta an till den yttre, fysiska 
kontexten och den inre, sekventiella. Det kan dock vara svårt att göra en skarp uppdelning 
mellan huruvida en värdering främst uppkommer av fysisk respektive språklig kontext. Jag 
ser istället detta initieringssätt som ett tecken på värderingars reflexivitet och kontext-
känslighet, som jag diskuterar närmare i avsnitt 6.2.  

Initieringssättet med en presekvens bestående av en fråga som projicerar en värdering är 
intressant. Faktum är att detta initieringssätt redan dokumenterats i tidigare material, även om 
det varken påpekats eller analyserats. Utdrag 39 och 40, som tidigare visats som utdrag 1 och 
2 i uppsatsens inledning, kommer från Pomerantz (1978) forskning om komplimanger. 
Utdragen är från ett och samma samtal; utdrag 39 är inledningen och därefter följer utdrag 40, 
där de explicita värderingarna uttrycks. Liksom i uppsatsens material kretsar värderings-
aktiviteten som visas i dessa utdrag kring ett handarbete.  

(39) [KC4:31] (Exempel 2c, Pomerantz 1978:102–103) 
01  F:   . . What ayou making? 
02  K:   It’s a blanket 
03  F:   Did yu weave that [yourself 
04  K:                     [I wove this myself 
05  D:   She wove [all of this herself 
06  F:            [Ya kidding 

(40) [KC4:35] (Exempel 2d, Pomerantz 1978:102–103) 
01  F:   That is [beautiful 
02  K:           [’N that nice 
03  R:   yah. It really is 
04  K:   It wove itself. Once it was set up= 
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Pomerantz (1978:102–103) analyserar dessa utdrag utifrån bemötande, med fokus på hur K 
bemöter de positiva värderingarna genom att rikta berömmet bort från sig själv och istället 
lägga fokus på vävens förtjänster (utdrag 40, rad 4). Utdraget ger även inblick i hur 
värderingen initieras. Pomerantz ger ingen bakgrundsinformation om sina samtalsexempel, 
men utifrån transkriptionerna är det möjligt att se hur en presekvens med fråga banar vägen 
för en värdering och hur samtalsdeltagarna därefter samkonstruerar en värderingsaktivitet 
genom att ge värderingar i förhållande till varandra (rad 1–3, utdrag 40), ett närvarande 
föremål (rad 1 & 3, utdrag 40) och K:s kunskaper om vävning (rad 5–6, utdrag 39). Det liknar 
värderingarna i mitt material. Att initieringssättet med en frågesekvens som projicerar en 
värdering förekommer i fler material kan styrka den tolkning som jag gjort, och det hade varit 
intressant att studera om detta är ett generellt mönster eller någonting kontextspecifikt.  

Att värderingarna i materialet är så pass komplexa och dynamiska kan bero på att det är 
social interaktion som sker ansikte mot ansikte som studeras, och att värderingarna för det 
mesta ingår i flerpartssamtal. Den tidiga forskningen om värderingar utgick vanligtvis från 
ljudupptagning och dyader. När värderingar istället studeras med hjälp av videoinspelning av 
flerpartssamtal i en specifik social kontext blir bilden av värderingars organisation mer 
komplex. Golato (2005:165) har tidigare påpekat att värderingars struktur kan påverkas av 
antalet samtalsdeltagare. Till exempel modifieras den struktur som Pomerantz (1984) visar, 
där en värdering i första position systematiskt gör en värdering i nästa position relevant. I 
handarbetsgemenskapernas interaktion utgörs värderingar sällan av sådana parvisa handlingar 
och värderingarna i materialet engagerar vanligtvis fler än två deltagare. Det är dock inte 
säkert att det råder ett orsakssamband mellan komplexitet och antalet talare. I uppsatsen visas 
även exempel på värderingsaktiviteter som engagerar två talare (t.ex. utdrag 20, avsnitt 5.2), 
som sedan kan utvecklas till att inkludera fler (utdrag 21).  

Eftersom värderingarna utgörs av dynamiska samkonstruerade aktiviteter relevantgör inte 
alla enskilda värderingshandlingar ett bemötande. De värderingar som excerperades var dock 
riktade mot en viss person eller något som tillhör en viss person, vilket gör det relevant för 
denna deltagare att bemöta värderingarna under värderingsaktiviteten. Av analyserna i avsnitt 
5.5 framkommer att de två motstridiga preferensprinciper som är aktuella vid mottagandet av 
komplimanger även är aktuella vid dessa värderingsaktiviteter. Samtalsdeltagarna orienterar 
sig mot preferensprinciperna på flera sätt i värderingsaktiviteterna, dels vid de inledande 
frågorna som projicerar en värdering (avsnitt 5.2), dels vid bemötandet och mottagandet av 
värderingar (avsnitt 5.5). Precis som i Pomerantz (1978), Golato (2002, 2005) och Ridells 
(2008) studier bemöts värderingarna oftast genom ett mottagande som balanserar de två 
principerna, och vanligtvis riktas fokus och värderingen bort från mottagaren till det objekt 
som värderas. Till skillnad från de ovan nämnda studierna är mottagandet i detta material mer 
komplext och dynamiskt, då flera tekniker för bemötande kan kombineras och då bemötandet 
kan förändras över tidens gång (se t.ex. utdrag 32 & 33). Analyserna av positiva värderingar i 
denna kontext kompletterar alltså bilden av hur positiva värderingar bemöts.  

För att få en deltagarorienterad bild av positiva värderingar har jag valt att använda posi-
tiva värderingar som ett överordnat begrepp, vilket skiljer min studie från tidigare svenska 
samtalsanalytiska studier som främst talat om komplimanger (Forsblom-Nyberg 1993, Ridell 
2008). Gränsen mellan vad som utgör en positiv värdering och vad som fungerar som en 
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komplimang är dock smal och Shaw och Kitzinger (2012) uppmärksammar att det sällan finns 
en uttalad definition av vad som utgör en värdering eller en komplimang i samtalsanalytiska 
studier. Pomerantz talar exempelvis dels om komplimanger (Pomerantz 1978), dels om värde-
ringar (Pomerantz 1984), men använder ofta samma samtalsutdrag. Ridell (2008:166–168) 
studerar värderingsaktiviteter, men väljer att omnämna dem som komplimanger. Av uppsat-
sens analyser framgår att positiva värderingar i den här kontexten inte enbart innebär att ge en 
komplimang, utan också att göra anspråk på kunskap eller visa intresse för andras. Termen 
positiv värdering kan därför tydligare visa komplexiteten hos de positiva värderingarna.  

Sammantaget visar analyserna av positiva värderingar hur värderingars utformning och 
plats i social interaktion påverkas av den sociala kontexten och den aktivitet som samtals-
deltagarna är engagerade i. Positiva värderingar initieras, samkonstrueras och bemöts som 
dynamiska aktiviteter, där talad och multimodal interaktion samspelar. Därigenom ger 
uppsatsens resultat en mer nyanserad bild av positiva värderingars struktur samt sociala och 
multimodala organisation.  

6.2  Att göra handarbetsträff   

Värderingar har beskrivits som viktiga för gemensamt deltagande och denna uppsats visar hur 
personer som träffas för att handarbeta kan uppleva handarbetet ihop genom att ge positiva 
värderingar om varandras arbeten och kunskaper. Tidigare studier (Fasulo & Monzoni 2009, 
A. Lindström & Heinemann 2009, Mondada 2009) har tydliggjort att värderingar har en 
reflexiv sida, det vill säga att de både formas av och formar den omgivande sociala kontexten. 
Den här uppsatsen ger ytterligare belägg för värderingars kontextkänsliga och reflexiva sidor. 
De positiva värderingarna i handarbetsgemenskapers interaktion kommer av denna specifika 
kontext, där interaktionen pågår och kretsar kring handarbetsobjekt. Samtidigt ger värde-
ringarna en plats där det är möjligt för samtalsdeltagarna att delta och engagera sig i denna 
gemensamma aktivitet. Att ge positiva värderingar om handarbete kan därför ses som en del i 
”att göra handarbetsträff”.  

Att positiva värderingarna bidrar till att skapa samhörighet mellan samtalsdeltagare har 
också framkommit i tidigare studier av värderingar i andra kontexter (t.ex. Ridell 2008:188–
191). Heritage (2011) ser dock att responsutrop, såsom wow, kan fungerar mer solidariserande 
än värderingar när de kommer som en reaktion på berättande, eftersom de tydligare visar en 
samtalsdeltagares känslor. I den här kontexten fungerar både explicita värderingar och 
responsutrop solidariserande, men samhörigheten är inte enbart en responsiv handling, såsom 
i Heritage studie. Snarare skapas samhörigheten inom och under loppet av värderings-
aktiviteterna, där det både kan vara solidariserande att ge en värdering som respons på att 
någon visar upp ett handarbete och att initiera en värderingsaktivitet genom att uppmärk-
samma någon annans handarbete. Värderingsaktiviteterna i sig skapar alltså samhörighet och 
formar en gemenskap kring handarbete.   

Utöver att skapa samhörighet bidrar de positiva värderingarna till att forma olika kun-
skapsrelationer, då samtalsdeltagarna både kan positioneras och positionera sig som mer eller 
mindre kunniga genom en positiv värdering. Tidigare studier har visat att det innebär en viss 
epistemisk auktoritet att ge en värdering i första position, eftersom en samtalsdeltagare genom 



 69 

en första värdering gör anspråk på att ha tillräcklig kunskap för att kunna värdera (Pomerantz 
1984:57–63, Heritage 2002, Heritage & Raymond 2005). Även i denna kontext kan det vara 
epistemiskt auktoritärt att ge en värdering i första position. Denna epistemiska auktoritet kan 
dock omförhandlas av samtalsdeltagarna, och genom värderingsaktiviteterna skapas tillfällen 
att både göra anspråk på och dela med sig av kunskap.  

Det är vanligt att framställa epistemisk positionering binärt (Stivers, Mondada & Steensig 
2011:12), såsom att det endast är möjligt att ha kunskap eller ingen kunskap alls om någon-
ting. Värderingsaktiviteterna i denna kontext kan istället stödja den forskning som visar att 
epistemisk positionering är ett gradvist fenomen, och att samtalsdeltagare växelvis kan 
positionera sig eller positioneras som mer eller mindre kunniga (Heritage & Raymond 
2005:34, Heritage 2012:4–7, Heritage 2013:377–378). Att kunna eller inte kunna, eller 
snarare att kunna mer eller mindre, är alltså inga fasta roller, utan någonting som omför-
handlas och formas av samtalsdeltagarna i interaktionen. Epistemiska positioneringar som en 
följd av värderingar har tidigare främst studerats i helt institutionella kontexter (Fasulo & 
Monzoni 2009, A. Lindström & Heinemann 2009, Mondada 2009), och denna uppsats kan 
visa hur sådana kunskapsrelationer även kan uppstå då personer inte ses i sina yrkesroller, 
utan träffas under förhållanden som har både vardagliga och institutionella inslag. 

Gemenskapande och kunskapande framstår alltså som karaktäristiskt för handarbets-
gemenskaper när positiva värderingar ur deras interaktion analyseras, och de kan därför med 
rätta beskrivas som kunskapsbaserade gemenskaper (eng. epistemic communities, Heritage 
2013:371). Gemenskapen har tidigare lyfts fram som en viktig del av träffarna, men den har 
också beskrivits som kravlös (Waldén 1994b:105). Genom att analysera positiva värderingar 
ur tre handarbetsgemenskapers interaktion framkommer att såväl gemenskap som asym-
metrier kan formas, vilket ger en breddad bild av hur denna samvaro ser ut och fungerar. 

6.3  Diskussion av material och metod 

Jag har studerat positiva värderingar i den specifika sociala kontext som handarbets-
gemenskapers träffar utgör. Handarbetsgemenskaper har i tidigare forskning beskrivits som 
en traditionellt kvinnlig tradition, vilket bland annat påverkat verksamhetens ramar och hur 
den värderats (se t.ex. Waldén 1994b:123, Wejryd 2005:25). I ett större perspektiv ser även 
jag handarbetsgemenskaper som en kvinnligt könad tradition, och denna bakgrund var en del 
av det som fångade mitt intresse för verksamheten. I uppsatsen studerar jag dock deltagarnas 
interaktion ur ett emiskt perspektiv och inte utifrån förutbestämda kategoriseringar. En del i 
mitt val att fokusera studien på positiva värderingar var att de synliggör den gemenskap och 
kunskapsdelning som deltagarna själva lyft som en viktig del av träffarna (se avsnitt 4.2). Jag 
hoppas att uppsatsens fokus på positiva värderingar därmed kan synliggöra både verksam-
heten och deltagarnas (dolda) kunskaper.  

Att jag valde att dokumentera och spela in social interaktion i tre olika handarbetsgrupper 
innebär både för- och nackdelar. Å ena sidan ger det breda materialet en mer komplett bild av 
handarbetsgemenskaper, då det visar att grupper som till ytan kan verka olika har en gemen-
sam grund då de träffas på liknande sätt och för ett gemensamt intresse för handarbete. Å 
andra sidan ger det en variation i materialet. Till exempel kan gruppernas träffar innebära en 
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varierande grad av institutionalitet, exempelvis utifrån mötesplats (Sticklubben) eller utifrån 
deltagare och träffens utformning (Syföreningen). Variationen är alltså dels ett resultat av 
urvalet av grupper, dels en följd av att jag spelat in naturligt förekommande interaktion, där 
jag varken styrt träffarnas ramar eller gruppernas deltagare. Trots viss variation har jag valt att 
se handarbetsgemenskapernas träffar som en social kontext och de tre grupperna som 
liknande praktikgemenskaper, och i analyserna har jag därför inte jämfört de tre grupperna 
sinsemellan. I backspegeln är det dock möjligt att se hur analyserna synliggör likheter i 
gruppernas interaktion, som ger fog för att studera handarbetsgemenskaper ur ett sådant brett 
perspektiv som jag har gjort. 

Av analyserna framgår hur positiva värderingar framförs och förstås med både talad och 
multimodal interaktion, och i samband med analysen valde jag att synliggöra denna multi-
modalitet med hjälp av en transkriptionsprincip där multimodala element gråmarkeras. Under 
arbetets gång har jag reflekterat över multimodalitet och vilken inverkan denna transkriptions-
princip har på resultaten och på bilden av handarbetsgemenskapernas interaktion. En fördel 
med transkriptionsprincipen är att gråmarkeringarna synliggör multimodala resurser på ett 
relativt lättillgängligt sätt, vilket lyfter denna aspekt av språkande som ofta förbises. En 
nackdel är dock att gråmarkeringarna gör en uppdelning mellan talat och icke-talat språk, och 
då de multimodala handlingarna är mer enkelt beskrivna framställs det talade språket som 
primärt. Det innebär alltså att analysen av de multimodala resurserna blir grövre än analysen 
av de talade samtalsbidragen. Syftet med multimodalitet är ett breddat perspektiv på språk-
ande, där verbala och multimodala resurser integreras (Mondada 2014a), vilket kan vara svårt 
att uppnå genom en transkription. Det finns andra transkriptionssystem för multimodalitet, där 
tal och förkroppsligade handlingar integreras i högre utsträckning (Mondada 2014b). Sådana 
transkriptionssätt gör dock transkriptionerna mer svårtillgängliga, i synnerhet om det är 
flerpartssamtal som ska återges, såsom i denna uppsats. Att transkribera innebär alltid att göra 
en avvägning mellan detaljrikedom och läsbarhet (J. Lindström 2008:15–16), vilket alltså 
även, och kanske i högre grad, avser multimodala transkriptioner.  

6.4  Framtida forskning 

Uppsatsen har synliggjort positiva värderingars reflexivitet, det vill säga hur positiva 
värderingar både formar och formas av den sociala kontexten. Det ger skäl att studera 
värderingar i fler sociala kontexter för att se huruvida ytterligare studier kan nyansera och 
utveckla bilden av värderingars organisation. Det behövs exempelvis mer forskning om hur 
värderingar framförs och förstås med hjälp av multimodala resurser. Av uppsatsens analyser 
framkommer också två mönster som skulle vara intressanta att studera vidare. För det första 
är positiva värderingar i de flerpartssamtal som studerats komplexa och dynamiska, både i hur 
de samkonstrueras och i hur de bemöts. Tidigare studier har framhållit att värderingars 
organisation påverkas av antalet talare, vilket dock inte säkert kan fastställas i denna studie. 
Framtida studier skulle därför kunna vidareutveckla huruvida värderingars komplexitet har 
samband med antalet talare eller om andra faktorer, såsom interaktion ansikte mot ansikte 
eller social kontext, har större inverkan på värderingars komplexitet. För det andra visar 
analyserna en speciell teknik för att initiera värderingsaktiviteter, nämligen genom en 
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presekvens med fråga. Detta mönster återfinns även i tidigare forskning, också där i 
värderingsaktiviteter om handarbete, även om initieringssättet varken uppmärksammats eller 
analyserats. I framtida forskning skulle det vara givande att studera huruvida detta mönster är 
återkommande vid värderingar eller om initieringstekniken är kontextspecifik.  

6.5  Slutord 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen var att ge en mer nyanserad bild av positiva 
värderingars struktur samt sociala och multimodala organisation. Av analyserna framgår hur 
positiva värderingars utformning påverkas av den sociala kontexten och den aktivitet som 
deltagarna är engagerade i. Positiva värderingar är i handarbetsgemenskapernas interaktion 
komplexa och dynamiska värderingsaktiviteter, där både talad och multimodal interaktion har 
betydelse för hur värderingar konstrueras och förstås. De dynamiska och komplexa sidorna 
blir tydliga på flera plan, bland annat då samtalsdeltagarna kan samkonstruera värderings-
aktiviteter och då även bemötandet av värderingar är dynamiskt.  

Jag har studerat positiva värderingar inom en social kontext som tidigare fått lite 
uppmärksamhet, handarbetsgemenskaper, och visat hur positiva värderingar både uppkommer 
ur och formar denna sociala kontext, vilket ger belägg för värderingars reflexivitet. Positiva 
värderingar skapar i denna kontext gemenskap och samhörighet kring ett handarbetsintresse. 
Samtidigt uppstår olika kunskapsrelationer i värderingsaktiviteterna, då deltagarna både kan 
positioneras och positionera sig som mer eller mindre kunniga om det handarbete som 
värderas. Att värdera handarbeten positivt kan därför beskrivas som gemenskapande och 
kunskapande aktiviteter.  
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Information om inspelning av samtal i handarbetsföreningar 
 
Inspelningen som du har deltagit eller ska delta i kommer att ingå i en samling av samtal i 
olika handarbetsföreningar, som ska användas inom ramen för en masteruppsats i svenska. 
Delar av inspelningarna kan också komma att användas i forskning och i undervisning. 
Materialet kommer att hanteras och förvaltas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska princi-
per för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
 
Att studera interaktionen vid handarbetsföreningars möten är intressant ur ett språkvetenskap-
ligt perspektiv då dessa träffar gör det möjligt att studera hur personer möts och samtalar 
kring och i en gemensam verksamhet. I Sverige har detta sätt att mötas också en lång och in-
tressant tradition. De första handarbetsföreningarna grundades på 1800-talet och möjliggjorde 
då för kvinnor att träffas för att samtala och handarbeta. Numera lockar samma verksamhet 
olika personer och över generationsgränser, vilket ger en bredd inom verksamheten. Att stu-
dera interaktionen vid handarbetsföreningars möten är dessutom intressant då en sådan studie 
kan fylla en empirisk lucka i den samtalsanalytiska forskningen i Sverige. I dag saknas video-
inspelningar och analyser av samtal i vardagliga miljöer, och att fylla denna lucka är väsent-
ligt då analyser av vardaglig kommunikation kan ge en större förståelse för vårt grundläg-
gande kommunikativa beteende och hur samtalande formar oss som människor. 
 
Inspelningarna kommer att analyseras med hjälp av den form av samtalsanalys som kallas 
Conversation Analysis (CA). Inom denna forskningstradition görs detaljerade analyser av 
naturligt förekommande interaktion med avsikten att synliggöra hur samtal organiseras och 
struktureras och hur kommunikativa mönster växer fram i olika sammanhang. Språket ses 
som en social resurs, och CA gör det därför möjligt att studera hur samtal skapar och upprätt-
håller sociala relationer. De detaljerade analyserna fokuserar inte på personliga samtalsstilar, 
utan innebär snarare att beskriva olika typer av språkliga fenomen, till exempel hur vi får or-
det eller hur vi ställer frågor och får svar. Såväl ordval och pauser som gester och blickspel 
ses som viktiga resurser, och för att fånga både den verbala och den icke-verbala interakt-
ionen är en videoinspelning nödvändig.  
 
Kontakta gärna mig eller min handledare, professor Anna Lindström, om du har några frågor 
om inspelningarna eller om analysmetoden. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Johansson 
Masterprogrammet i svenska,  
Uppsala universitet 
E-post: maria.johansson.mj@gmail.com 
Telefon: 0768-614703 
 
 

Anna Lindström 
Professor i språk och social interaktion, 
Institutionen för lingvistik och filologi, 
Uppsala universitet 
E-post: anna.lindstrom@lingfil.uu.se 
Telefon: 018-471 7007
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Jag har deltagit i en videoinspelning av vardagliga samtal ska användas inom ramen för Maria 
Johanssons masteruppsats i svenska. Delar av inspelningarna kan också komma att användas i 
forskning och i undervisning. Materialet kommer att hanteras och förvaltas enligt Veten-
skapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Härmed lämnar jag mitt medgivande till att inspel-
ningarna används, hanteras och förvaras enligt dessa principer.   
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