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Abstrakt 

Denna studie söker interdisciplinär förståelse för hur normativa ramar i politiska samråd 
upprätthålls och förhandlas interaktionellt. Detta görs genom att tillämpa språkvetenskapliga 
metoder på statsvetenskapliga och sociologiska teorier. Normer för deltagande i deliberativa 
samtal (såsom medborgardialoger och samrådsmöten) har beskrivits som problematiska då de 
diskriminerar vissa grupper medan andra grupper privilegieras. Dessa problem har dock 
beskrivits som svåråtkomliga då det rör sig om underförstådda normprocesser.  

Genom 24 timmar videoinspelningar av naturligt förekommande interaktion, från fem 
mötestyper undersöker denna studie normer för deltagande från ett etnometodologiskt per-
spektiv. Med metoden conversation analysis visar studien hur normer relevantgörs verbalt 
och multimodalt av samtalsdeltagare i sammanhang där en intresseorganisation möter kom-
munrepresentanter för att utöva politisk påverkan. Analysen sker genom tre analysenheter: (1) 
begäran och tilldelning av ordet, (2) bevakning av talarutrymmet och (3) samtalsdeltagarnas 
pragmatiska och institutionella förväntningar på inspel under samtalets gång.  

Studiens resultat uppvisar orienteringar som vittnar om normativa ramar som utgör både 
resurser och hinder i interaktionen för mötesdeltagarna. Studien vittnar om att verksamheten 
deltagande demokrati gynnar erfarna politiska samtalsdeltagare som genom att åberopa 
institutionaliteten i sammanträdena ser till att göra sig hörda. Detta stärker det kritiker menar 
med att deliberativa normer privilegierar grupper med deliberativt kapital. Studien pekar på 
vinster med en interaktionell ansats och föreslår att empirisk forskning om deliberativa samtal 
bör använda sig av mer detaljerade analysenheter än vad man oftast tidigare gjort, för att på så 
vis uppmärksamma och bemöta exkluderande normativa ramar för den deliberativa demo-
kratin.  

Nyckelord: CA, conversation analysis, etnometodologi, deliberation, deliberativ demokrati, 
institutionalitet, interaktion, intresseorganisation, multimodalitet, normer, samtalsanalys, 
språkvetenskap, politiska samtal. 
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1. Inledning  

Vart fjärde år går vi som får och vill till valurnorna och lägger våra röster på politiker. Men 
även inom dessa fyraårsperioder har medborgare1 möjligheten att göra sig hörda i politiska 
frågor. Kommuner och landsting bjuder in sina medborgare att delta i politiska dialoger. Detta 
kan se olika ut men initiativen brukar kallas medborgardialoger eller samrådsmöten. Några 
exempel på sådana dialogformer är förslagslådor, chattforum, sms-förslag och kiosker ut-
ställda på offentliga ytor där förbipasserande kan stanna och lämna ett videoförslag, men ofta 
rör det sig om fysiska möten såsom samrådsmöten där beslutsfattare och tjänstepersoner sam-
talar med medborgare om någon kommande förändring inom kommunen (SKL 2015). Den 
här typen av demokratiskt deltagande är ett verktyg som används frekvent av kommuner och 
landsting och ingår i begreppet deliberativ demokrati. Det vill säga den typen av demokrati 
där resonerande samtal leder fram till de politiska besluten. 

I Sverige ökar initiativen att bjuda in medborgare till samtal om politiken (SKL 2014). 
Och även om denna typ av demokrati består av samtal har endast ett fåtal samtalsforskare 
behandlat politiska samråd mellan medborgare och beslutsfattare. Samtalsanalytiska studier 
av svenska politiska samtal har i större utsträckning fokuserat, i urval, på den politiska 
intervjun (Ekström 2008), parlamentariska samtal (Thelander 1986; Söderlund 2016) och 
partiledardebatter (Hagren Idevall 2016a; Nylund 2000). Pedagogiforskaren Johan Liljestrand 
(2002) tar i sin avhandling om demokratifostran i klassrummet avstamp i den samhälleliga 
relevansen när han hävdar att ”[m]edborgares möjligheter att delta i demokratiska processer är 
inget som uppstår av sig själv utan måste utvecklas i möten mellan dem som har erfarenhet 
och dem som saknar erfarenhet av sådana processer.” (Liljestrand 2002, s.13). Det rör sig om 
fostran inför livet ute i det demokratiska samhället, att förses och insocialiseras till en 
medborgare med resurser att lyssna, resonera och göra sig hörd.  

Inom forskning som undersöker hur människor deltar i demokratiska processer ute i 
samhället anses likaså den kommunikativa processen i deliberation både viktig och intressant 
(Steenbergen m.fl. 2003). I deliberativa samtal utbyts resonemang mellan människor där man 
lär sig av varandra för att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut (Sass & Dryzek 2013). 
Samtidigt har bland annat Adams (2014) framhållit att kunskapen om hur människor faktiskt 
samtalar och interagerar i den här typen av politiska samtal är begränsad.  

Vad som krävs för att delta i deliberativa politiska samtal har länge diskuterats av 
teoretiska statsvetare och politiska sociologer. Vilka normer som tillskrivs politisk interaktion 
får nämligen praktiska konsekvenser för demokratin. Inom denna demokratiforskning har 
man kritiserat idealen för deliberation. Man menar att normerna för vad som är ett legitimt 
politiskt samtal diskriminerar många människor från den här typen av arenor och att den 
deliberativa demokratin därmed endast blir till för en privilegierad grupp. Om politiska beslut 

                                                                                                                                                   
 
1 Med ”medborgare” menar jag såväl de personer som innehar medborgarskap i Sverige men också andra som 
bor eller vistas i landet. Termen ”medborgare” används synonymt med det som äldre svensk sociolingvistisk 
forskning kallar ’lekmän’. (jfr. Nordberg 1999; Melander Marttala 1995; Landqvist 2001) 
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i högre grad baseras på resonerande samtal blir också förutsättningarna för att delta i dessa 
samtal avgörande för den politiska representativiteten och beslutens utfall. 

Den politiska teoretikern Clarissa Rile Hayward (2004) menar att deliberationsforskare 
måste fråga sig hur man kan explicitgöra underförstådd kunskap om privilegierande och 
diskriminerande normer, så att vi kan lära oss att agera annorlunda, ifrågasätta mönster som vi 
inte anser önskvärda. Tidigare forskning har mestadels närmat sig denna frågeställning utifrån 
idealiserande och teoretiska föreställningar. I etnometodologisk anda ger sig denna uppsats i 
kast med frågeställningen utifrån grundbulten att sociala normer upprätthålls i den sociala 
interaktionen och därför finns att studera ”on the surface of social life” (Heritage 1990, s.26). 
För att undersöka deliberativa normer studeras i denna uppsats politiska samråd mellan en 
intresseorganisation och kommun- och landstingsrepresentanter. Parterna har ett ömsesidigt 
intresse av varandra där intresseorganisationen vill göra kommunen till en bättre plats att leva 
på och kommunrepresentanter vill förankra sitt arbete hos människor som politiken berör. 

1.1 Syfte 

Genom en interaktionell normanalys är ambitionen att fånga normativa förväntningar, hos 
deltagarna kring den specifika kontexten deltagande demokrati. I syfte komplettera studier 
om normer för politiskt deltagande gjorda på högre abstraktionsnivåer undersöker denna 
uppsats normer för politiskt deltagande genom detaljerad samtalsanalys. Genom en detaljerad 
analys av internt upprätthållna normer söker uppsatsen interdisciplinär förståelse för hur 
interaktionella normativa ramar i politiska samråd upprätthålls och förhandlas när: 

• Deltagarna begär och tilldelas ordet. 
• Deltagarna bevakar sitt eget och andras talarutrymme. 
• Deltagarna uppvisar förväntningar på varandras användning av                    
 talarutrymmet. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metodologiska och teoretiska utgångspunkter. En 
teoretisk bakgrund till begreppet deliberation ges där flera perspektiv presenteras. Slutligen 
presenteras interaktionella studier relaterade till politiskt deltagande, men också andra 
begrepp som är relevanta för uppsatsens analytiska delar. 

2.1 Conversation analysis och etnometodologi 

Det finns många olika sätt att närma sig social interaktion och språkande. Metoden för denna 
uppsats är conversation analysis (hädanefter CA eller samtalsanalys). Den går ut på att skapa 
sig en förståelse av social interaktion genom en detaljerad analys av samtalsdeltagares 
förhållningsätt till varandra sinsemellan.  

CA undersöker bland annat språkliga yttranden, så kallade samtalsturer. En samtalstur är 
benämningen på ett yttrande som en samtalsdeltagare gör innan nästa talare tar eller får ordet. 
En samtalstur kan därför utgöras av ett enda ord eller pågå i flera minuter. Samtalsturer är 
uppbyggda av turkonstruktionsenheter. Dessa är självständiga enheter som avgränsas 
pragmatiskt, grammatiskt eller prosodiskt. Efter varje fullbordad turkonstruktionsenhet finns 
möjlighet för en ny talare att ta ordet. Platserna mellan turkonstruktionsenheterna kallas av 
den anledningen för möjliga turbytesplatser. I ett samtal bevakar deltagarna dessa möjliga 
turbytesplatser för att planera kommande handlingar (Clayman 2013). Turkonstruktions-
enheterna och samtalsturerna ingår i en av samtalets grundläggande egenskaper: att samtals-
deltagarna turas om att prata. Denna turtagning regleras av ett turtagningssystem där talarna 
utser sig själva och varandra till talare utifrån normativa uppfattningar om hur turtagningen 
går till (Sacks m.fl. 1974). 

I den samtalsanalytiska metoden utgår man från deltagarnas observerbara samtalsmässiga 
resurser, det vill säga hur dessa resurser görs hörbara, synliga, och i förlängningen relevant-
görs av samtalsdeltagarna (Maynard 2013, s.28). Samtalsanalysen behandlar dock inte bara 
verbala aspekter som relevanta för interaktionen utan också andra modaliteter såsom gester, 
blickar, kroppspositioneringar och även fysiska saker i rummet. Vid ett sammanträde kan till 
exempel en Powerpoint-redovisning skapa tillfällen för mötesdeltagarna att ta ordet och 
kommentera någonting. En huvudvridning kan av en annan samtalsdeltagare följas upp av ett 
vad vill du? – dessa multimodala dimensioner skulle gå förlorade om endast verbala 
handlingar analyserades. De multimodala resurserna formar tillsammans med verbala 
yttranden sociala handlingar.  

CA-forskaren söker inte efter underliggande intentioner bakom sociala handlingar och 
heller aldrig psykologiska förklaringsmodeller till varför någon säger x i y situation. Istället är 
analysen baserad på samtalets sekventiella uppbyggnad. Den sekventiella analysen undersöker 
vad en samtalstur åstadkommer i förhållande till den förra och vilka möjligheter den öppnar 
upp för nästa samtalstur (Sacks & Schegloff 1973). På så sätt kan analysen visa hur 
samtalsdeltagarna tillsammans skapar aktiviteter, praktiker och identiteter.  
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Social interaktion kan ibland uppfattas som både rörig och flyktig, men etnometodologisk och 
samtalsanalytisk forskning visar att social interaktion är både strukturerad och strukturerande 
och att vi i alla samtal lever våra liv, utför våra roller och iscensätter vår(a) kultur(er) 
(Moerman 1988, s.22). Människan, som den sociala varelse den är, strävar efter gemensam 
förståelse i de samtal och interaktioner som den deltar i (Schegloff 1992, s.1338). Denna 
gemensamma förståelse, intersubjektiviteten, rekonstrueras och hanteras i varje yttrande, i 
varje samtal. Intersubjektiviteten bygger på sociala kontrakt och sociala repertoarer som i 
varje samtal utmanas och bekräftas.  

Handlingar har en reflexiv påverkan på omkringliggande handlingar, där det som kommer 
före påverkar det som kommer efter (Stivers 2013; Garfinkel 1967). Detta betyder att ett 
yttrande eller en handgest är skapad utifrån tidigare kontext men också är med och förnyar 
kontexten och formar förutsättningarna för nästa handling. Med tanke på detta kan en 
handling eller ett ord inte analyseras utanför dess omedelbara omgivning, då det är omgiv-
ningen som beskriver och förklarar handlingen. Detta har beskrivits på följande sätt: ”[n]o 
object or word is clear in itself. Over the course of a sequence they become clear.” (Rawls 
2008, s.713) 

Genom erfarenhet av sociala kontexter och sociala repertoarer går vi in i situationer med 
normativa förväntningar, men vi bekräftar och inhämtar också förväntningar i situationen. Vi 
vet att ett hej! förväntas besvaras med ett hej!, en fråga med ett svar, och ett erbjudande 
med ett accepterande eller nekande. Om första ledet i en hälsningssekvens inte följs av ett 
andraled behandlas detta som officiellt frånvarande av samtalsdeltagarna (Schegloff 1968, 
s.1083), vilket vittnar om den sociala interaktionens strukturerande egenskaper. Denna 
normativa förväntan hos samtalsdeltagarna, exempelvis att en fråga följs av ett svar, kallas 
villkorlig relevans (Sacks & Schegloff 1973). Utöver denna villkorliga relevans finns en 
preferensstruktur för vad en viss handling normativt bör följas av. Frågar någon ursäkta, hur 
mycket är klockan? är den normativt prefererade handlingen att svara vad klockan är. Att inte 
svara hur mycket klockan är skulle vara en icke-prefererad handling. Samtalsanalytisk 
forskning har visat att icke-prefererade handlingar vanligtvis följs av förklaringar till varför 
talaren inte kan ge det förväntade svaret, såsom jag glömde tyvärr min klocka hemma. Detta 
visar på frågors och svars normativa relation till varandra. 

Interaktionens normativa struktur sträcker sig dock längre och är komplexare än enklare 
fråga–svar-sekvenser. Institutionella sammanhang har ofta ritualiserade och formaliserade 
konventioner som är skräddarsydda för den specifika kontexten. I formella sammanträden 
betyder ofta en pekfingersrörelse jag vill få ordet, vilket normativt följs av att ordföranden ger 
personen ordet. Relationen mellan denna fingerrörelse och tilldelningen av ordet har samma 
inbördes relation som en fråga och ett svar. Detta betyder dock inte att en liknande 
fingerrörelse har samma betydelse vid till exempel en auktion, ombord en segelbåt eller på en 
restaurang. Sociala handlingar utgår från föreställningar om sociala kontexter, men upprätt-
håller och bekräftar också dessa sociala kontexter och handlingarna som konstituerar dem.  

En medborgare och en politiker som möts i ett samråd skapar genom reflexiva handlingar 
en ömsesidig förståelse av handlingarnas betydelse, och bildar på så vis också sin inbördes 
relation. Deltagarna har förvisso formellt bestämda roller i politiska samrådsmöten och de är 
närvarande som representanter för olika ändamål. Men det är inte så att rolltilldelningen 
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uppstår när de kliver in i ett politiskt sammanträdesrum och sedan förblir statisk tills mötet 
förklaras avslutat. Det är när en politiker hålls ansvarig och argumenterar för varför en fråga 
behandlats på ett särskilt sätt som rollen förtroendevald rekonstrueras. Poängen här är att 
institutionaliteten med tillhörande normer inte sitter i väggarna utan rekonstrueras av samtals-
deltagarna internt (Moerman 1988), och därmed finns tillgänglig för analys. 

För denna studie av politiska samrådsmöten innebär det alltså att deltagarna i mötena 
bidrar till och utgör det sammanhang som de befinner sig i. Deras yttranden och handlingar är 
responsiva och projektiva. Det betyder att varje handling formas av föregående handling och 
skapar förutsättningarna för nästa handling. I deltagarnas meningsskapande process upprätt-
hålls de mest komplexa sociala fenomen, varibland även normer för deltagande i politiska 
samtal. 

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån en teoretisk tradition inom filosofi, 
sociologi och statsvetenskap. Detta följs av empirisk forskning där svårigheter kring del-
tagande presenteras mer ingående. Redovisningen fortsätter sedan med att presentera rele-
vanta interaktionella studier vars kontexter liknar politiker–medborgare-situationen och 
svensk språkvetenskaplig forskning om deltagande. 

2.2.2 Deliberation och deltagande 

Det råder delade meningar om definitionen av begreppet deliberation, men sammanfatt-
ningsvis tycks de flesta deliberationsforskare vara överens om att det handlar om social 
interaktion som bygger på resonerande diskussioner med målet att få fram välinformerade och 
väl underbyggda beslut (Jennstål & Öberg 2015; Chambers 2009; Steenbergen m.fl. 2003; 
Bächtiger m.fl. 2010; Parkinson & Mansbridge 2012)  

Deliberation beskrivs vara en krävande form av kommunikation där alla deltagare 
förväntas ge skäl för sina ståndpunkter och dessutom i gengäld svara på andras ståndpunkter 
(Habermas 2006, s.413). Deliberation bör i idealfallet inte bara vara en beslutfattningsprocess 
utan även innehålla inslag av kollektivt lärande, respekt och öppenhet för förändring 
(Habermas 2006; Thompson 2008, s.498). Idealbilden beskriver kommunikation befriad från 
makt, retorik och politisk strategi. Detta liknar idealbilden av ett högre forskningsseminarium 
där det bästa argumentet bör vinna oavsett om det yttras av en professor eller en doktorand. 

Den här idealiserande bilden av deliberation har kritiserats för att förvränga hur det 
verkligen går till, vilket lett till att deliberationsforskningen genomgått en empirisk vändning. 
I och med vändningen har empiriska studier av faktisk deliberation öppnat upp för andra 
uppfattningar av deliberation, där också de högt satta idealen ännu mer ifrågasatts (Öberg 
u.u.). Bland annat menar Sass & Dryzek (2013) att idealen för deliberation innebär en 
exkludering av personer och grupper som inte lever upp till dessa ideal och därmed inte tillåts 
bidra till den deliberativa demokratin. Vissa går ännu längre och menar att deliberation utgör 
en privilegierad samtalskultur för vita, välutbildade västerländska män vilken missgynnar 
kvinnor och minoritetsgrupper (Sanders 1997; Young 1996). Olika förslag på hur dessa 
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problem bör lösas har presenterats. Förenklat menar Fraser (1990) att man måste skapa 
subarenor där minoritetsgrupper kan mötas utan majoritetsnormernas exkludering. Dessa 
subarenor skulle också fungera som träningsforum för diskursiv aktivism. Knight & Johnson 
(1997) menar att inget i majoritetssamhället kommer att förändras under tiden dessa subarenor 
verkar, och att dessa minoritetsdiskurser oavsett kommer att diskrimineras i kontakt med 
majoritetsdiskurserna. Istället menar de att marginaliserade grupper bör få lära sig de 
dominanta gruppernas uttrycksätt för att kunna anpassa sig till deras sätt att prata och uppföra 
sig.  

Denna hållning att låta minoritetsgrupperna lära sig majoritetsgruppens sätt att prata och 
uppföra sig möts i sin tur av motstånd där man menar att det går emot deliberationens ande-
mening om öppenhet, respekt och kommunikation befriad från makt (Habermas 1996). Att 
låta marginaliserade grupper anpassa sig till den dominanta gruppen, skulle också legitimera 
den tidigare diskrimineringen och förklara den med den marginaliserade gruppens oförmåga 
(Holdo 2014; Sanders 1997). Utöver detta menar Hayward (2004) att det rent sociologiskt inte 
vore möjligt att lära om i denna utsträckning då det handlar om tyst kunskap och inte explicita 
regler som vi kan välja att följa eller inte. Hayward (ibid) använder Bourdieus (1989) koncept 
fält, investering och symboliskt kapital för att argumentera för att det inte är rimligt att tänka 
sig att marginaliserade skulle accepteras av majoritetsgruppen då dessa diskriminerande 
mekanismer sker omedvetet och är mycket svåra att lära om.  

Bourdieus fältteori kan i korthet beskrivas som en social teori som går ut på att förklara 
maktrelationer. Fält är sfärer av sociala praktiker som består av gemensamma värden, 
intressen och betydelser. Varje fält har sina särskilda spelregler som fältets medlemmar på 
olika sätt investerar i. Värdena och betydelserna som finns i de särskilda fälten ger 
fältmedlemmarna en känsla av tillhörighet och skänker dem legitimitet som medlemmar. 
Personerna investerar i fältet genom olika prestigemarkörer som inom fältet ges betydelse. 
Detta kan röra sig om olika sätt att uttrycka sig, särskilda beteenden eller andra attribut såsom 
kläder eller frisyrer. Alla dessa tänkbara källor till prestige utgör en persons symboliska 
kapital, när det är ”perceived and recognized as legitimate” (Bourdieu 1989, s.17). Alla 
sorters symboliskt kapital – ekonomiskt, kulturellt, politiskt och så vidare – har möjligheten 
att flytta fram innehavarens sociala position. I ett deliberativt sammanträde skulle detta kunna 
innebära att den som kan spelreglerna, når större framgång, i det specifika sammanhanget. 
Detta betyder också att den som inte beter sig på ett sätt som känns igen som legitimt, oavsett 
om det är medvetet eller omedvetet, inte kommer att nå samma framgång i det sociala fältet.  

I oenigheterna kring deliberativa ideal och deras demokratiska konsekvenser finns en 
gemensam problemformulering: att normerna för vad som anses vara ett legitimt språkligt 
bidrag utgör förutsättningarna för deltagande i deliberativa samtal. Tidigare språkvetenskaplig 
forskning har undersökt liknande frågor om deltagande genom andra teoretiska och metodo-
logiska utgångspunkter. I urval har Rönn (2009) undersökt kommunikativa hinder för deltag-
ande vid en teaterhögskola genom en praxisorienterad kommunikationsanalys. Nära forsk-
ningsfrågan för denna uppsats ligger också Karin Idevall Hagrens avhandling (2016) som 
genom diskursanalytisk aktör-nätverksteori studerar diskriminering och privilegiering med-
borgare emellan i kommentarsfält och bland annat positioneringar vid partiledardebatter. 
Kommunikationsetnografen Townsend (2009) visar hur normer vid ett politiskt möte är 
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avgörande för hur deltagarna bör interagera för att kunna delta i mötesdiskussionerna. Deltag-
andet kräver retoriskt legitima yttranden från mötesdeltagarna. Dessa retoriska regler för vad 
som är framgångsrikt i sammanhanget är tätt sammankopplade med kulturella förväntningar 
på politisk kommunikation. Vidare beskriver Townsend (ibid) att mötesreglerna och mötes-
normerna verkar för att skydda minoritetsåsikter och ser till att alla röster blir hörda under 
mötets gång. 

För att ytterligare förstå diskriminering och privilegiering i politiska samtal måste man 
hitta sätt att synliggöra de ofta omedvetna normprocesserna. Samhällsvetenskapliga begrepp 
har kritiserats av bland annat Garfinkel (1967) för att tas förgivna utan att förankras i den 
sociala aktiviteten som de säger sig beskriva. Kritiken har även beskrivits på följande sätt 
tidigare: 

The thought objects constructed by the social scientists refer to and are founded upon the 
thought objects constructed by the common-sense thought of man living his everyday life 
among his fellowmen. Thus, the constructs used by the social scientist are, so to speak, con-
structs of the second degree, namely constructs of the constructs made by the actors on the 
social scene whose behavior the scientist observes and tries to explain in accordance with the 
procedural rules of his science. (Schütz 1953, s.3) 

Denna uppsats positionerar sig i linje med denna kritik där uppsatsens specificerade syfte blir 
att närma sig en bättre förståelse för hur normer för deltagandet kan verka exkluderande, men 
också möjliggörande, genom att anamma ett interaktionellt perspektiv. Detta för att 
komplettera de annars teoretiska och idealiserande ansatserna och på så vis förankra svårig-
heterna och möjligheterna i den sociala världen, hos de människor som verksamheten berör. 
Bourdieu (1991) menar att attribut och prestigemarkörer flyttar fram en persons sociala 
position i en viss kontext. Sådana attribut och prestigemarkörer bör ur ett etnometodologiskt 
perspektiv vara interaktionellt upprätthållna och därmed kunna nås ”on the surface of social 
life” (Heritage 1990, s.26). Utifrån denna teoretiska utgångspunkt och i syfte att komplettera 
andra språkvetenskapliga studier av deltagande anser jag CA som lämplig metod för upp-
satsens syfte. 

2.2.3 Institutionella samtal 

Samtal mellan politiker och medborgare liknar på flera plan andra samtalskontexter. I det 
vardagliga livet interagerar den vanliga människan med olika sorters institutionsrepresen-
tanter. Att bli stoppad av en polis i en fortkörningskontroll, att som patient träffa en ortoped 
eller att som elev genomgå ett läxförhör är exempel på situationer som har gemensamma drag 
i relationen mellan medborgaren och institutionsrepresentanten. Likheterna består i att läraren, 
polisen och ortopeden representerar en institution och orienterar sig mot institutionella 
uppgifter. (Drew & Heritage 1992, s.22 ff.) För en ortoped skulle detta kunna vara att 
diagnosticera patienten. Läkaren och patientens interaktion består också av särskilda 
begränsningar och förväntningar på vilka handlingar som är rimliga och tillåtna i den givna 
kontexten. Detta kallas för institutionell inferens och institutionell implikatur (Drew & 
Heritage 1992, s.24 f.). Exempelvis frågar inte patienten hur läkaren mår. Skillnader i 
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kunskap inom specialområdet är också något som ofta bidrar till det som kallas den 
asymmetriska relationen mellan en medborgare och en institutionsrepresentant. Detta har 
bland annat inom sociolingvistiken beskrivits och refererats till på följande sätt: 

Asymmetrin består i mötet mellan en professionell begreppsvärld och en vardaglig och 
personlig. [...] Den professionelle har vidare bredare och djupare kunskap på det aktuella 
området och kan uppträda med auktoritet. Hans kunskap är inriktad mot överblick och generali-
sering, medan lekmannens grundas på egen erfarenhet, är specifik och individualiserande. 
(Nordberg 1999, s.99) 

Det är rimligt att anta att den politiska kontexten som studeras i denna uppsats har fler gemen-
samma drag med andra flerpartssamtal utöver asymmetriska relationer. Tidigare forskning 
som behandlat flerpartssamtal i möten vittnar om att dessa sammanhang ofta utvecklar ett 
specialiserat turtagningssystem. Istället för att flera mindre samtal ska uppstå i större grupp-
sammanhang fungerar turtagningssystemet reglerande för vilka personer som får tala och vem 
som har rätten att initiera en talartur, vilket möjliggör att den institutionella agendan kan 
genomföras.  

Två olika sätt att hantera större grupper har presenterats av Heritage & Clayman (2010). 
Ett sätt är att begränsa samtalsdeltagarnas handlingsutrymme genom en specialiserad turtill-
delning. Ett exempel är en intervjusituation, där det är underförstått att den som blir intervjuad 
inte förväntas ställa frågor till intervjuaren. Turtilldelningen är därmed begränsad på förhand 
utifrån sociala överenskommelser. Studier av institutionella samtal har visat att turtagnings-
systemet påverkar deltagarnas möjligheter till handling i bland annat klassrum (McHoul 
1978), rättegångar (Atkinson & Drew 1979), nyhetsintervjuer (Greatbatch 1988; Clayman & 
Heritage 2002), rådgivning (Peräkylä 1995) och medling (Garcia 1991). Liknande 
begränsningar återfinns i sammanhang med ännu fler deltagare. Exempelvis behandlas 
åhörarna vid en akademisk föreläsning som en entitet snarare än som flera olika individer med 
möjlighet att prata (Schegloff 1995). Det andra sättet att hantera större grupper genom turtag-
ningssystem är att turtilldelningen sker med hjälp av en samtalsledare eller ordförande som 
fördelar ordet men som också kan inskränka samtalsdeltagarnas handlingsmöjligheter 
(Heritage & Clayman 2010). Detta liknar också lärares fördelaktiga interaktionella utgångs-
läge i studentseminarier (Nyroos 2012).  

Ordföranderollen har studerats i större utsträckning i arbetsplatsmöten där ordförandens 
funktion är att hantera vem som pratar när och hur länge samt att bedöma relevansen av vad 
som sägs (Pomerantz & Denvir 2007; Boden 1994; Asmuss & Svennevig 2009). Men 
ordföranderollen har också studerats interaktionellt i ett medborgardialogsprojekt i Schweiz, 
där medborgare bjöds in till möten och workshops för att diskutera omvandlingen av en äldre 
militäranläggning till en stadspark. Vid dessa möten beskriver Mondada (2011; 2013a) hur 
gester och blickar används för att identifiera, välja ut, köa och etablera nya talare. Resultaten 
visar att multimodala resurser för att få och ge ordet används av såväl ordföranden som 
deltagare i samrådsmötena. Multimodaliteten blir en resurs; en handuppräckning kan ske 
samtidigt som någon talar utan att detta stör den nuvarande talaren.  

När ordföranden orienterar sig med blickar och gester för att utse nästa talare och ställa 
andra talare i kö sker begäran och tilldelningen av ordet offentligt i rummet. Detta visar inte 
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endast på en effektiv hantering av fördelningen av ordet i flerpartssamtal utan också på en 
demokratisering av begäran och tilldelningen av ordet. Tillvägagångssättet för vem som får 
ordet när och hur är transparent för deltagarna i rummet. Vidare inom samma projekt visar 
Mondada (2011) hur olika ytor i det fysiska rummet (eng.  interactional spaces) skapas gen-
om ordförandens gester och blickar, och att dessa ytor tillskrivs olika åsikter. Dessa ytor 
används sedan som resurser i interaktionen där man genom att orientera sig mot en viss yta 
eller plats i rummet, kan låta denna yta representera en viss åsikt. Under diskussionerna 
fungerar dessa visuospatiala orienteringar mot ytorna som resurser för att inkludera åsikter 
och ställa åsikter mot varandra.  

Gemensamt för dessa studier av deliberativa kontexter är att resultaten vittnar om att den 
deltagande demokratin upprätthålls och skapas lokalt i interaktionen och att den är normstyrd. 
Hur normerna undersöks och vilket urval som gjorts, och hur operationaliseringen gått till 
beskrivs och motiveras i avsnitt 3.3. 

 



 

 
13 

3. Verksamhet, fältarbete och videoinspelning 

I det här kapitlet redogörs hur förhandlingen om tillträde till studiens material genomförts och 
hur det inspelade materialet har inhämtats i fält (3.1). Verksamheten som studeras beskrivs 
mer ingående och kärnverksamheterna förklaras och illustreras (3.2). Avslutningsvis 
diskuteras hur det inspelade materialet angripits metodologiskt, vilket urval som gjorts, där 
operationaliseringen motiveras utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter (3.3). 

3.1 Tillträde och reflektioner kring etik och fältarbete 
Att förhandla om tillträde utgör ett viktigt steg i forskningsprocessen när människor studeras 
in situ. För detta projekt har jakten på data genomgått flera steg där flertalet kommuner jag 
kontaktade omedelbart tackade nej till att delta. Tjänstepersonerna och politikerna motiverade 
ibland att de ansåg det direkt olämpligt att låta någon utomstående spela in medborgardialoger 
då det kunde utgöra ett hot mot demokratin – inspelningarna skulle begränsa medborgarens 
vilja och förmåga att uttrycka sig fritt.  Förutom tjänstepersoner kontaktade jag även politiker 
i olika kommunala nämnder, med anledning av att dessa bjuder in medborgare att resonera i 
vissa frågor. Inte heller detta skulle visa sig vara en öppning. Lösningen skulle komma genom 
att tänka om. Istället för att utgå från den traditionella vägen att gå in genom institutionen 
valde jag istället att ta medborgarvägen.  

Min handledare kontaktade en regional samverkansorganisation som i sin tur förmedlade 
kontakten med den intresseorganisation vars påverkansarbete ligger till grund för denna 
uppsats. Jag och handledaren träffade intresseorganisationens arbetsutskott där de inform-
erades om studiens syfte och genomförande. De informerades också om att deltagandet skulle 
vara frivilligt och om de ville dra sig ur skulle det inte medföra några konsekvenser för dem 
(Vetenskapsrådet 2002). Intresseorganisationen såg själva relevansen i studien och kände igen 
vissa problem i de frågor som jag nämnde rörande deltagande demokrati och att göra sig hörd 
i politiska frågor som medborgare. De var också intresserade av de vetenskapliga vinsterna 
som kunde göras genom den här typen av studie och vi bestämde oss för att påbörja projektet. 
Jag inledde med att delta utan kamerautrustning och tog endast fältanteckningar vid det första 
tillfället som intresseorganisationen sammanträdde med kommunen. Efter denna första gång 
gjorde jag även semistrukturella intervjuer med kärnmedlemmarna för att bättre förstå mig på 
den politiska apparaten och vilka kontaktytor de som intresseorganisationen hade mot kom-
munen.  

Detta inledande arbete bidrog även till att jag blev ett bekant ansikte innan jag släpade in 
kameror, stativ, förlängningssladdar, batterier och mikrofoner in i sammanträdesrummen. 
Detta kändes viktigt då datainsamlingen inte bara handlar om inspelning med teknisk 
utrustning utan också om att skapa relationer som bygger på tillit, samarbete och partnerskap 
skapat i samverkan med deltagarna (Mondada 2013b). Detta skulle jag bli mer än teoretiskt 
varse vid de första inspelningstillfällena. Mina förväntningar var att iklä mig forskarrollen och 
sitta som tyst observatör i ett hörn och anteckna. Men datainsamlingen skulle visa sig vara 
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mer av en social uppgift än jag kunnat ana. Under sju månader tillsammans lärde jag känna 
personerna, vi åt pizza, julbord och många bullar ihop och jag fick klappa deras husdjur. 

Väl ute i fält med kameror och mikrofoner skulle det visa sig för det mesta gå smidigt vid 
med såväl informering som genomförande. En anledning till detta har sannolikt med att jag 
kom in i den kommunala kontexten genom en bekant organisation. Genom att de som 
organisation tog mig under deras vingar, kunde jag också åtnjuta deras legitimitet många 
gånger. En annan anledning till att det gick bra har sannolikt med samrådens offentliga 
karaktär att göra. Dessa möten är öppna för allmänheten och protokollförs, vilket betyder att 
sammanträdena dokumenteras oavsett om jag spelade in det eller ej. 

Mitt etiska förfarande var att informera om studien på förhand genom att dels skicka ut 
information till kommunens mötesordförande så att de kunde sprida informationen. Väl på 
plats informerade antingen jag eller mötesordföranden om mitt deltagande kombinerat med att 
jag delade ut informationsblad som förklarade syftet med studien där det frivilliga deltagandet 
understryktes. Efter några månader blev dock studien ifrågasatt. Inspelningen var godkänd av 
både intresseorganisationens ordförande och ordföranden för Äldrenämnden. Men eftersom 
dessa samrådsmöten är öppna för allmänheten kunde jag aldrig veta om någon ny skulle 
komma. En deltagare vid mötet uttryckte missnöje med hur informeringen gått till för studien, 
något som dock löstes snabbt på plats. Efter mötet frågade jag mötesordföranden och 
intresseorganisationens ordförande om jag borde ha gjort på ett annat sätt och om jag i 
framtiden borde be om ordet inledningsvis för att informera tydligare. Båda svarade att de 
anser att jag informerat tillräckligt och att alla var medvetna om projektet vid det här laget.  

Oavsett denna uppbackning från deltagarna så gjorde denna händelse mig mer ödmjuk 
inför att samtycke inte endast ges en gång. Det måste underhållas och vårdas, upprepas och 
återkonstrueras (Lindström 1999). Resterande tillfällen utgick jag ifrån att det inte går att 
informera nog många gånger, och tydligare förklara studiens syfte och understryka 
anonymiteten av det frivilliga deltagandet. Tillfället visar på hur de etiska riktlinjerna 
(Vetenskapsrådet 2002) rent praktiskt kan vara svårare att tillämpa ensam ute i fält, när 
praktisk riggning av utrustning ställs mot ordentligare informering. Men tillfället visar också 
hur deltagar- och forskningssituationen kan räddas retroaktivt genom en respektfull inställ-
ning och förtydliganden. 

 För att säkra alla deltagarens anonymitet är alla transkriptioner anonymiserade. Person-
namn, ortnamn och annat som direkt kan identifiera en person är utbytta. Vid omnämning av 
mötesdeltagarna i den löpande texten är också alla pronomen avkönade för att än mer värna 
deltagarnas integritet. En utmaning är dock studiens multimodala ansats där bland annat 
kroppsrörelser, blickar och andra förkroppsligade handlingar utgör en avgörande del av 
analysen. En del multimodala forskare har löst detta genom att rita av skärmdumpar så att 
personerna ser ut som tecknade figurer. Detta har inte gjorts i analysen i denna uppsats dels då 
det är oerhört tidskrävande att göra på ett bra sätt och dels för att strategin blir en förenklad 
avbildning av verkligheten. Istället har jag valt att göra mötesdeltagarnas ansikten suddiga. 



 

 
15 

3.2 Verksamhetsbeskrivning och material 

Pensionärsorganisationens struktur och kontaktnät gentemot kommunen kan illustreras som 
figur (1). Illustrationen visar uppifrån att pensionärsorganisationen representerar mängder av 
pensionärsföreningar inom kommunen. Dessa föreningar utgör det som kallas för pensionärs-
rörelsen vilkas röster pensionärsorganisationen har i uppgift att göra hörda i sammanträdena 
med kommunen. Pensionärsorganisationen som sådan består av en styrelse som utser flertalet 
arbetsgrupper och ett arbetsutskott. Detta arbetsutskott utgör också styrelsens presidium och 
är den grupp som närmast har kontakt med kommunen. Denna kontakt länkar till det 
Kommunala pensionärsrådet och Äldrenämndens presidium vilka är de kommunala organ 
som pensionärsorganisationen möter för samråd. De synpunkter och förslag som förs fram till 
pensionärsrådet och Äldrenämndens presidium, förs sedan vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

Figur 1. Organisationsstruktur och kontaktytor mot kommunen. 

Pensionärsorganisationens2 syfte är att företräda pensionärsrörelsen inom kommunen och 
representera denna inför kommunens nämnder och råd. I pensionärsrörelsen ingår pensionärs-
föreningar som finns inom kommunen som denna överordnade pensionärsorganisation före-
träder. Mellan pensionärsorganisationen och kommunen finns ett avtal som beskriver sam-
verkanssyftet och garanterar pensionärsföreningen delaktighet och delgivning av information 
av äldrepolitiken inom kommunen. Pensionärsorganisationen får även vara med att tycka till 
om vissa sammanträdens utformning av dagordningen. I det Kommunala pensionärsrådet 
innehas vice ordförande-posten av pensionärsorganisationens ordförande. Samverkan mellan 
kommunen och pensionärsorganisationen har som syfte att ge kommunen del av pensionärs-
rörelsens erfarenhet och kännedom, och förenkla för pensionärsrörelsen att uppmärksamma 
äldrefrågor inom den kommunala verksamheten. Samarbetet beskrivs bestå i delning av 
information, inkludering i arbetsgrupper men särskilt i inbjudan till samråd under ärendebe-

                                                                                                                                                   
 
2 Pensionärsorganisationen benämns senare i uppsatsen som ”intresseorganisationen”. 
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redningar och möjligheter att yttra sig innan politiska beslut. Det är alltid minst pensionärs-
organisationens arbetsutskott som deltar vid dessa samråd. Arbetsutskottets centrala roll i 
denna samverkan är anledningen till att det är denna grupp som jag följt. Inspelningarna 
skedde under 7 månader där så gott som alla arbetsutskottets förberedande möten och sam-
manträden med kommunen filmades. De olika mötestyperna förklaras mer ingående i kom-
mande avsnitt. 

Tabell 1. Materialöversikt 

 
Mötestyp Deltagare Inspelad tid 

	
 

Arbetsutskott 1 4 2:45:00 
	

 
Arbetsutskott 2 4 1:51:45 

	
 

Arbetsutskott 3 3 2:06:38 
	

 
Arbetsutskott 4 4 2:48:00 

	
 

Styrelsemöte 1 15 2:56:51 
	

 
Styrelsemöte 2 15 1:52:50 

	
 

Höstmöte 108 2:19:45 
	

 
Pensionärsråd 1 18 2:04:10 

	
 

Pensionärsråd 2 13 2:50:55 
	

 
Äldrenämndens presidium 1 13 1:03:02 

	
 

Äldrenämndens presidium 2 9 1:29:16 
	

	
Total 

 
24:08:12 

	

Det inspelade materialet består av fem olika typer av möten. Se tabell 1 ovan. Det totala 
antalet uppgår till 11 enskilda möten varav fem är möten där pensionärsorganisationen 
sammanträder med representanter från kommunen. De övriga sex sammankomsterna är 
pensionärsorganisationens interna möten där deras verksamhet genomförs och där förbe-
redelser inför kommande möten äger rum. Den totala inspelade tiden uppgår till dryga 24 
timmar och antalet deltagare vid sammankomsterna varierar från 3–108 personer beroende på 
mötets utformning och syfte. 

 3.2.1 Organisationens interna grupper och studiens inspelningsteknik 

Pensionärsorganisationens arbetsutskott är den grupp som datainsamlingen utgått ifrån. 
Arbetsutskottet består av pensionärsorganisationens ordförande, sekreterare, kassör och vice 
ordförande. Dessa fyra personer har centrala roller i organisationen och deltar i de flesta av 
organisationens mindre och större grupper. Jag har även följt dessa fyra i andra sammanhang, 
då det är dessa som vanligen sammanträder med kommunens nämnd och råd.  

Vid de specifika arbetsutskottsmötena är huvudverksamheten att planera organisationens 
verksamhet, förbereda handlingar inför styrelsemöten och andra interna möten inom 
organisationen. Inför möten med kommunen är de med och formulerar dagordningen, 
resonerar kring vad de ska ta med till kommunen och hur de ska framföra det. Mötena har en 
lätt formell utformning med tydliga institutionella mål och uppgifter. 
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Den sammanställda korpusen3 består av två styrelsemöten med hög formalitetsgrad, där leda-
möterna får begära ordet för att sedan få det tilldelat sig av ordföranden. Men liksom övriga 
möten så varierar formalitetsgraden även på dessa styrelsemöten inom ett och samma sam-
manträde. Medarbetarna i arbetsutskottet (ordförande, kassör, sekreterare och vice ord-
förande) är de mest delaktiga i dessa möten. De presenterar förslag, avlägger rapporter och 
informerar om nyheter och kommande aktiviteter. Deras platser kring bordet är också som 
syns i bild (1) centraliserade och det är mot dessa som mest interaktion riktas. Men andra 
arbetsgruppers verksamheter upptar också tid och plats på dagordningen.  

Denna bild (1) visar också hur videoinspelningarna utfördes. Med tillgång till två 
kameror placerade jag en vidvinkelkamera (kamera 2) snett bakom de centraliserade aktörerna 
vid sammanträdet. Den andra kameran (kamera 1) filmade jag istället rakt fram ifrån mot 
presidiet. På detta sätt kunde jag fånga relevanta perspektiv genom ett begränsat antal 
kameror (Mondada 2013b). 

Bild 1. Anonymiserad bild från intresseorganisationens styrelsemöte. Bilden visar studiens inspel-
ningsteknik. 

3.2.2 Höstmöte 

Höstmötet utgör tillsammans med Äldrenämndens presidium och Kommunala pensionärs-
rådet de tre kärnmötestyperna där det politiska påverkansarbetet skedde. Vid pensionärs-
organisationen höstmöte bjöds alla medlemsföreningar in ur pensionärsrörelsen för att 
informeras om verksamheten och möta en politiker och en tjänsteperson. Antalet deltagare 
uppgick till 108 personer som därmed utgör det mötestillfälle med flest deltagare i denna 
studie. Utöver pensionärsorganisationens interna mötesverksamheter deltog även vårdutförare 
inom kommunen, direktören för Äldreförvaltningen och ett landstingsråd med insikt i sjuk-

                                                                                                                                                   
 
3 Korpusens benämns MagnussonDIKUU i uppsatsens analytiska delar. Förkortningen står för deliberativt 
interaktionskorpus Uppsala universitet. 
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husets utveckling och länets kollektivtrafik. Mötesordföranden och anförandehållarna pratade 
i mikrofoner som förstärktes i ett PA-system. Dessa anförandehållare mottog frågor från 
publiken som vanligen upprepades av pensionärsordföranden men ibland av anförande-
hållaren själv. Mötet hade en formell karaktär där pensionärsorganisationens ordförande var 
mötesordförande och fördelade ordet mellan talarna. Vid övriga möten förblev kamera-
vinklarna statiska under hela sammanträdet. Lokalens storlek vid stormötet gjorde att denna 
filmteknik inte var möjlig. Istället användes två kameror där den ena kameran filmade i 
vidvinkel och därmed fångade större delar av rummet. Denna vidvinkelkamera styrdes av min 
handledare som hjälpte till vid detta inspelningstillfälle. Den andra kameran styrde jag för att 
fånga upp talare i publiken och zooma in på dessa för att fånga även multimodala detaljer i 
interaktionen. På så sätt fångades gruppen som sådan men också enskilda individers mer 
detaljerade rörelser. 

Bild 2. Anonymiserad bild från intresseorganisationens höstmöte. Politiker som svarar på publikens 
frågor och mötesordföranden är markerade. 

3.2.3 Äldrenämndens presidium och Kommunala pensionärsrådet 

Äldrenämndens presidium är en möteskontext där representanter från pensionärsorgani-
sationen och kommunrepresentanterna har möjlighet att mötas. Det är inför dessa möten som 
arbetsutskottet förbereder sig. Här deltar såväl tjänsteperson som politiker som arbetar med 
äldrefrågor inom kommunen tillsammans med pensionärsorganisationens arbetsutskott. Men 
även andra personer såsom medlemmar i pensionärsrörelsen eller andra medborgare kan delta 
vid dessa möten. Antalet deltagare varierar mellan mötena från 9 till 13, men också under 
mötenas gång kommer och går personer. Mötet styrs av en mötesordförande som är 
ordförande för Äldrenämnden, vilket innebär att posten är politiskt tillsatt. Från tjänste-
personshåll deltar flertalet tjänstepersoner, vissa enbart för att hålla en föredragning medan 
andra gör mer återkommande interaktionella inspel. Placeringarna vid sammanträdesbordet är 
inte förutbestämda men är likväl semi-hierarkiskt ordnade. Nämndordföranden sätter sig på 
kortsidan med direktören för Äldreförvaltningen på sin högra sida. 

Liknande sammanträden med Äldrenämndens presidium utgör det Kommunala pensio-
närsrådet en arena där pensionärsorganisationen och kommunens beslutsfattare kan diskutera 
politiska frågor. Det kommunala pensionärsrådet innehåller längre presentationer från olika 
tjänstepersoner vilket skiljer sig något från sammanträdena med Äldrenämndens presidium. 
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Formaliteten varierar mellan de två inspelningstillfällena, något som rimligtvis har att göra 
med tekniska förutsättningar. De två inspelningar från Kommunala pensionärsrådet tog plats i 
två olika lokaler. Vid det första tillfället var rummet så pass stort att mötesdeltagarna fick 
använda bordsmikrofoner när de talade. Varje ny talare fick böja sig fram, knäppa på bords-
mikrofonen även vid kortare kommentarer. Detta medförde att turtagningssystemet 
förändrades. Vid det andra mötestillfället hölls mötet, på grund av en miss i kommunens 
bokningsrutiner, i ett mindre rum liknande de lokaler som Äldrenämnden höll sina samman-
träden. Detta innebar att samtalet stundvis hade en mindre parlamentarisk utformning än vid 
tillfället i den större lokalen.  

Ordförande och mötesordförande för rådet var ett kommunalråd och som tidigare nämnts 
är vice ordförande-posten i rådet enligt avtal tilldelad pensionärsorganisationens ordförande. 
Vid det andra inspelningstillfället var kommunalrådet, det vill säga ordinarie ordförande, 
tvungen att avvika och pensionärsorganisationens ordförande tog därmed över mötet något 
som tas upp i analyskapitlet.  

3.3 Från video till transkriptioner och analyser 
I detta avsnitt beskrivs hur urvalet av sekvenser gjorts utifrån teoretiska och metodologiska 
avvägningar. Innan analysavsnittet börjar ges också en förklaring till hur de multimodala 
analyserna läses (3.3.1) 

Det generella förfarandet för ett samtalsanalytiskt projekt är att (1) spela in naturligt före-
kommande interaktion, (2) transkribera inspelningarna, (3) skapa samlingar av relevanta 
sekvenser, (4) analysera utvalda sekvenser och (5) rapportera resultaten. Detta är på en ytligt 
och grovmaskigt sätt korrekt. Det finns dock många intersektioner mellan forskningsfaserna 
och det till och med uppmuntras att arbeta i en ”spiralling fashion” (ten Have 2012, s.68). 
Anledningen till detta är att det mellan faserna sker en gradvis utveckling av studiens 
analytiska frågor där en inledande generell fråga vässas längsmed gediget dataslit. 

Redan under inspelningarna påbörjade jag en grov analys av mötena där jag genom fält-
anteckningar skissade upp sammankomsternas innehåll och struktur. Händelser som fick 
särskilt stor uppmärksamhet av deltagarna noterades och tidkodades. Dessa fältanteckningar 
utgör tillsammans med senare mer grundligare kartläggningar av sammanträdenas innehåll 
grunden för en översiktlig samtalsprofil (Norrby 2014, s.252 f.) 

Innan den sekventiella analysen kan påbörjas krävs ett hårt arbete i form av bearbetning 
av materialet. Genom fintranskribering förbereds materialet för analys då knappt förnimbara 
detaljer såsom andetag, intonation, fingerrörelser och ögonrörelser behandlas som potentiellt 
viktiga för samtalsdeltagarnas interaktionella bevakning av varandra. När transkriptionen är 
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gjord fortsätter processen genom att samla fenomen av liknande slag och göra grundliga 
analyser av transkriptionerna tillsammans med videoinspelningarna4.  

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats har valts i stort utifrån den etnometodo-
logiska grundbulten att social interaktion bygger på förhandling och upprätthållning av 
gemensam förståelse inför vad sociala handlingar normativt betyder och gör interaktionellt. 
Detta påverkar urvalsförfarandet i grunden då den nära kopplade metodologiska utgångs-
punkten för uppsatsen är en förlängning av denna teoretiska utgångspunkt. Eftersom sociala 
handlingar måste kännas igen av samtalsdeltagarna och förhållas till så blir nästkommande 
handling reflexiv till den handlingen. På så vis förklarar efterkommande handling förståelsen 
av föregående. Människors sociala förhållningssätt är därmed tillgängliggjort i den sociala 
interaktionen. Garfinkel uttrycker detta på följande vis: 

the activities whereby members produce and manage the settings of organized everyday affairs 
are identical with member's procedures for making those settings “accountable” (Garfinkel 
1967, s.1). 

Citatet kan uppfattas som att det huvudsakligen är när samtalsdeltagare förklarar eller ger skäl 
för sina handlingar som gemensam förståelse uppnås. Men Garfinkel (ibid) menar snarare att 
den gemensamma förståelsen består i den sociala interaktionens kontinuerliga uppdatering 
och bekräftelse av handlingars implicita betydelse. När handlingar öppet omtalas eller 
förklaras sker detta i genklang med redan förankrade förståelser för vad en handling betyder i 
den sociala kontexten. Detta för med sig att mitt metodologiska val att analysera sekvenser 
där normativa förväntningar omtalas eller på något sätt behandlas explicit i interaktionen 
utgör situationer som berättar om deltagarnas uppfattningar om kontextens normativa ramar. 
Men enligt etnometodologin skulle även de normativa orienteringar som påverkar förut-
sättningarna för deltagande finnas att studera i korpusens alla tjugofyra timmar. Det vill säga 
att normerna finns även i alla de fall där den sociala interaktionen sker utan att handlingar 
uppmärksammas. Dock genom att studera de betydligt färre fall där normerna synliggörs 
genom kommentarer, uppmaningar eller andra handlingar, fångar jag normativa ramar för 
hela korpusen genom de explicitgjorda fallen. Detta innebär en metodologisk effektivisering 
som lämpar sig för uppsatsformatet.  

De empiriska och teoretiska analysenheterna som undersöker deltagande baseras på vad 
tidigare samtalsforskning visat, att specialiserade turtagningssystem starkt påverkar ramarna 
för och möjligheterna under sociala aktiviteter (Heritage 1998, s.16). I denna studie av en ny 
kontext för CA lämpar det sig därmed att börja analysen i ett normativt system som är grund-
läggande men också avgörande för interaktionen som sådan. 

                                                                                                                                                   
 
4 Under detta uppsatsår har jag och två medstudenter tillsammans med vår handledare regelbundet träffats och 
haft datasessioner. Dessa är vanliga inslag inom CA-forskningen där man tillsammans analyserar transkriptioner 
och inspelningar. Dessa träffar är inte bara lärorika och ger intressanta uppslag, utan utgör också ett slags 
reliabilitetstest för analyserna. 
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3.3.1 Multimodal transkription 

För att tillgodogöra sig analyserna i nästa kapitel presenteras här en kort beskrivning av multi-
modal transkription. Transkriptioner är, hur detaljerade de än görs, förenklingar och 
tolkningar av verkligheten. Det enda sättet att göra ett material rättvisa vore att bifoga 
videoinspelningar så att läsaren själv kunde ta del av alla aspekter av interaktionen. Med en 
medvetenhet om transkriptioners begränsningar går det att fatta väl avvägda beslut som leder 
till den bästa möjliga avbildningen av verkligheten. I valet av multimodalt transkriptions-
system handlar det tyvärr ofta om att välja mellan läsvänlighet och analytisk precision. I 
denna uppsats har ett precisare multimodalt transkriptionssystem utvecklat av Mondada 
(2014) tillämpats. Detta system är extremt tidskrävande att implementera och transkriptioner 
kan bli snåriga att läsa, särskilt då flera förkroppsligade handlingar sker samtidigt. Men i 
arbetet med analyserna har det precisa systemet visat sig oumbärligt. Nedan följer några 
grundläggande transkriptionskonventioner med en illustrerad beskrivning av hur transkri-
ptionen läses. I bilaga (1) finns även en verbal transkriptionsnyckel som i stort utgår från 
Jeffersons (2004) och Hepburn & Boldens (2013) konventioner. 
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Multimodal transkriptionsguide 
 
* * 
+ + 
∆ ∆ 
... 
*--> 
--->* 
*-->1.22 
,,, 
>> 
--->> 
---- 
fig 

Multimodala handlingar avgränsas mellan två identiska symboler (1). Varje 
deltagare tilldelas en egen symbol. (2) Dessa avgränsningar placeras ut på 
den verbala raden som utgör tidslinje  
Handlingen förbereds (3)  
Handlingen fortsätter tills symboler dyker upp igen  
och markeras som avslutad i transkriptionen (4) 
En handling som pågår länge kan också markeras med start- och slutrad. 
Handlingen återgår (5) 
Handlingen börjar innan transkriptionsexemplet 
Handlingen fortsätter efter transkriptionsexemplets slut 
Handlingen har nått sin apex/topp 
Exakt ögonblick markerad med # i den verbala raden för när en skärmdump av 
videon tagits (6) 
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4. Analys 

I detta kapitel analyseras sekvenser där mötesdeltagarna begär och tilldelas ordet och sedan 
arbetar för att behålla det. Sekvenserna är utvalda för att de synliggör normativa sociala 
handlingar, vilket gör det möjligt att analysera vilka normer kring deltagande som samtals-
deltagarna förhåller sig till, upprätthåller och använder som resurser. Den analytiska argu-
mentationen är uppbyggd utifrån en progression där analysexemplen går från inkludering till 
uteslutning. Avslutningsvis diskuteras hur globala uppfattningar om kontexten politiskt del-
tagande görs relevanta lokalt. 

4.1 Begära och tilldelas ordet 

Vägen mot att komma till tals och bli hörd i formella sammanhang är kantad av ritualiserade 
normer. Att begära och tilldelas ordet är det första steget mot ett deltagande i ett politiskt 
samrådsmöte. Samtalsdeltagarna behöver känna till mötesnormerna och kunna röra sig 
korrekt inom det sociala fältet för att inkluderas i sammanhanget, men också för att kunna 
delta aktivt och bidra. Avsnittet inleds med två omarkerade exempel där begäran och till-
delningen av ordet sker utan att någon av samtalsdeltagarna uppvisar avsteg från normerna. 

I exempel (1) signalerar intressesekreteraren till mötesordföranden i form av hand- och 
fingerrörelser, kombinerat med att hen söker mötesordföranden med blicken och lutar sig 
fram mot sammanträdesbordet. Hen gör sig därmed synligare vid sammanträdesbordet och 
uppvisar att hen gör anspråk på talarutrymmet. Mötesordföranden kan i detta läge antingen 
tilldela ordet omgående till talaren, köa talaren eller neka talaren ordet.  

(1) Exempel MagnussonDIKUU  
Äldrenämndens presidium 

ÄlDir = Direktör Äldreförvaltningen 
mOrdf = Mötesordförande, ordf. Äldrenämnden 
iSekr = Sekreterare intresseorganisationen, Vide 
 

01 
02 

 
03 

 
 
 

04 
 

05 
06 

ÄlDir: 
 
iSekr: 
 
iSekr: 
iSekr: 
mOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 
 
iSekr: 

Vi tar tillvara så’som de basala e:h (>för att) vården ska 
∆vara (.) <°bra°>, Så ska de vara (.) °överallt.° 
∆blick mot mOrdf-------------------------------> 
*(-0,1-)+(-0,1-)*∆ 
*höjer pekfinger* 
---------------->∆ 
        +nickar--> 
°V+ide,° 
->+ 
(0,4) 
.hh °Ja° tä(h)nkte på de de alex sa om e:h rehab ((...)) 

I exemplet (1) ger mötesordföranden intressesekreteraren ordet omgående genom att säga 
hens namn (rad 4) varpå intressesekreteraren inleder sitt inspel genom att kontextualisera 
turen till det en tjänsteperson pratat om tidigare under mötet. På detta sätt relevantgör 
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frågeställaren anspråket på talarutrymmet och motiverar en lätt skiftning av samtalsämnet (rad 
6). 

Vid ett större möte fungerar begäran och tilldelningen av ordet på liknande sätt som vid 
de mindre samrådsmötena. Exempel (2) nedan visar dock att förutsättningarna för deltagande 
inskränkts något i och med mötesordförandens inledande fråga (rad 1). Vid detta möte har den 
hundra deltagare stora publiken fått möjlighet att ställa frågor till direktören för Äldre-
förvaltningen. Efter det att en person ur publiken ställt en fråga och fått svar på denna bjuder 
mötesordföranden in fler personer att ställa frågor till äldredirektören. 

(2) Exempel MagnussonDIKUU 
Stormöte  

mOrdf = Mötesordförande, intresseorganisationens ordförande 
Fråg  = Frågeställare ur publiken 

01 
 
 

02 
 

03 
 

04 
 
 

05 

mOrdf: 
Fråg: 
fig 
mOrdf: 
Fråg: 
 
Fråg 
Fråg: 
Fråg: 
fig 

Ja ytterligare #nåra frågor•#till hh charlie¿ 
                           •Sträcker upp handen--> 
               #fig.21      #fig.22 
Aa varsegod¿• 
----------->• 
(0,2)*(0,2) 
     *reser sig--->  

eeh billy bonde het*#er ja å ja kommer från SPF orkidé↑,  
------------------>*# 
                    #fig.23 
Och:: d- ja tänker på alla som: <e:h blir>=eh >äldre< (...) 

 
Fig.21              Fig.22              Fig.23 

I exemplet sker begäran och tilldelningen av ordet problemfritt, men det skiljer sig något från 
exempel (1). Mötesordförandens inbjudan på rad 1 skapar tillfälle för frågeställaren i publiken 
att räcka upp handen. Detta kan tänkas bidra till förbättrade förutsättningar för deltagande, 
men inbjudan begränsar samtidigt publikens handlingsmöjligheter till att handla om att ställa 
frågor. Andra rimliga handlingar i sammanhanget hade kunnat vara att framföra klagomål 
eller synpunkter. 

Dessa två exempel (1) och (2) av begäran och tilldelning av ordet visar båda två på 
mötesordförandens grindvaktsfunktion i sammanhanget. Denna funktion rör främst till-
delningen av ordet men kan också innefatta vilka former av samtalsbidrag som förväntas. I 
nästa exempel (3) försenas tilldelningen något, vilket gör det extra tydligt att mötesord-
förandens uppgift är att tilldela ordet.  
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Två minuter innan exempel (3) nedan tar vid signalerade intresseordföranden till mötes-
ordföranden om att få ordet. Mötesordföranden bekräftade denna förfrågan genom att tydligt 
nicka och skriva ner intresseordförandens namn på ett papper framför sig, detta synligt för 
intresseordföranden själv. På rad 1 har direktören för Äldreförvaltningen redogjort för en 
prioritering i förvaltningens arbete och när hen är färdig tar mötesordföranden ordet genom att 
säga ”.Ha¿” och vänder blicken ner i dagordningen som ligger på bordet framför hen (fig. 
31). 
 
(3)Exempel MagnussonDIKUU 
Äldrenämndens presidium 
ÄlDir = Direktör Äldreförvaltningen 
mOrdf = Mötesordförande, ordf. Äldrenämnden, Love 
iOrdf = Intresseordförande, Eli 

01 
 
02 
03 
 
 
 
 
 

ÄlDir: 
iOrdf: 
mOrdf: 
 
mOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
iOrdf: 
fig 

Ja, d’e (.) högt på list+an, 
                        +Blick m. mO.--> 
.Ha¿  
*(--0,1-)†#(-------0,2-------)•+#(-------0,2-------)+• 
*.........Blick i dagordning-------------------------> 
                             •för penna över dag.ordn• 

         †pekfinger höjt-----------------------------> 
                         ----->+blick m. mO:s dag.o+ 
          #fig.31              #fig.32 

  

 
Fig.31                        fig.32 

04 
 
05 
06 
 
 
07 
08 
09 
10 

iOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 

Du* såg inte mej Lo°(h)ve°.* 
->*blick mot iOrdf,,,,,,,,,* 
*Ne=jo†ja har skrivi E↑:li *här [är de du de heh=heh=heh=he= 
                                [JA ja:=a: d- a:e=jaJ 
----->† 
*....Blick i dagordning----* 
=heh=heh=heh=heh=[heh  
                 [imorse så=    
hh.  
=tilltal- min hustru tilltalade mej med de namnet °imors[e° 

iOrdf

mOrdf
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11 
12 
13 
14 
15 
16 

mOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 

                                                        [Aa? 
.Ha så ja tror att de >ä ja< 
Mm¿ 
J↓o eh ida hade va ja på’t annat möte på förmiddan kom: de 
fram krit↑ik trygghetsboendena ö:hhm ja har inte tänkt på de 
här (.) heller men de är väl nåt som äldrenämnden måste 
belysa ((...)) 

Intresseordförandens agerande mellan rad 3 och 5 visar att hen tolkar mötesordförandens 
”.Ha¿” i kombination med att hen blickar ner i dagordningen som ett avslutande av dag-
ordningspunkten. Det är dock inte förrän mötesordföranden fattar pennan och börjar orientera 
sig i dagordningen (fig. 32) som intresseordföranden kompletterar handuppräckningen med 
verbala resurser. 

Denna verbala komplettering ”Du såg inte mej Lo°(h)ve°.” paketeras som att mötes-
ordföranden inte uppfattade hens önskan att få ordet, snarare än att mötesordföranden glömt 
eller förbisett denna önskan. Inspelningen visar tydligt att intresseordföranden såg mötesord-
föranden anteckna precis i anslutning till att hen tydligt signalerade att hen ville komma till 
tals. Av denna anledning är det rimligt att anta att det rör sig om en ansiktsräddande handling. 
Denna strategi att låta påskina en brist på förmåga snarare än vilja hos mötesordföranden är 
en vanligt förekommande solidariserande handling i liknande interaktionella situationer 
(Heritage 1984).  

Mötesordföranden (rad 5) hävdar att hen skrivit ner intresseordförandens namn i margin-
alen av dagordningen, frågar skämtsamt om namnet på listan är intresseordförandens, och 
skrattar. Intresseordföranden svarar skämtsamt att hens hustru kallade hen vid det namnet i 
morse ”JA ja:=a: d- a:e=jaJ”. Exemplet visar hur deltagarna lokalt löser en tillfälligt 
trasig turtagningssituation och hur institutionella normer relevantgörs utifrån mötesdeltag-
arnas formella roller. Följsamheten hos såväl mötesordföranden som intresseordföranden 
understryker samkonstruktionen av de normer som kommer av förväntade institutionella 
roller, men visar också på deltagarnas fingertoppskänsla i avstegen från det institutionella, där 
det privata kan bli en resurs för att hjälpa till att återskapa det institutionella. 

I exemplet är det intresseordföranden som skyddar sin rätt att få ordet. Hen gör det dock 
först när mötesordföranden söker sig vidare i dagordningen. Intresseordföranden hade kunnat 
börja sin tur när hen gjorde sitt påpekande mot mötesordföranden. Att hen istället tar ordet för 
att be om ordet visar på hur normativt systemet för tilldelning är och hur systemet upprätt-
hålls.  

Att bli tilldelad ordet på ett institutionellt formaliserat sätt kan antas bringa legitimitet till 
samtalsturen. Men den formaliserade vägen till ordet kräver ett korrekt utförande, vilket nästa 
exempel vittnar om. Exempel (4) visar hur en multimodal begäran av ordet är en reflexiv 
social handling, dvs. att den påverkar den pågående interaktionen på samma sätt som verbala 
handlingar. Exemplet är från intresseorganisationens stormöte där ett landstingsråd hållit ett 
anförande och avslutar med att lämna utrymme för frågor från publiken.  
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(4)Exempel MagnussonDIKUU 
Stormöte 

mOrdf = Mötesordförande 
Fråg  = Frågeställare ur publiken 
Pol   = Landstingsråd, Ordf. kollektivtrafiknämnden 

01 
02 
03 
04 

 

Pol: 
 
 
mOrdf: 
Fråg: 
Fråg: 
Fig 

Nu har vi i alla fall försökt ta tag i det här å bringa 
ordning å re:da, Jag tänkte stanna där så finns det lite tid 
å utrymme för e:h (.) frå:ger, 
pt* Ja jättebuss•it e:h=#ö:h •tack för den genomgången  
  *...uppsträckt arm---------,,,,,,,,,,,,,,,,,,......> 
                •---vinkar--• 
                        #fig.41 

  

 
Fig.41 

05 
 

06 
07 
08
09 

 

mOrdf: 
Fråg: 
mOrdf: 
 
 
 
mOrdf: 
Fig 

>ja jag *ser dig=och eh .hh de de är natutvis positivt att 
---,,,,>*  

eh vi som ibland går till {sjukhusnamn} att vi inte blir 
sju:ka av själva gåendet e-=eh eftersom vi är de redan innan 
vi påbörjar utan att vi kan relativt smärtfritt komma till 
dom delar av- >ha behov av att besöka, ∆Varse#go¿<∆ 
                                       ∆pek m Fråg∆ 
                                             #fig.42 

  

 
Fig.42 

11 
12 

 
13 

 

Fråg: 
mOrdf: 
Fråg: 
Fråg: 
Fig 

Tack, 
*Jag upprepar din fråga*, 
*ställer sig-----------* 
Ja#, De e så att ((...)) 
  #fig.43 

  

 
Fig.43 
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Samtidigt som mötesordföranden inleder med att säga att det är bussigt att politikern lämnar 
tid för frågor (rad 4) räcker en person i publiken upp handen. Under mötesordförandens tur 
förstärker frågeställaren i publiken armuppräckningen genom att vinka med handen. När 
mötesordföranden efter några tvekljud i samband med vinkningen övergår till att tacka för 
politikerns genomgång sänker handuppräckaren handen (rad 4) något, för att sedan vid en 
möjlig turbytesplats räcka upp armen igen. Här avbryter mötesordföranden sig själv och säger 
”ja jag ser dig” vilket leder till att handuppräckaren omedelbart tar ner handen. 

Mötesordföranden använder det talarutrymme som hen tillskansat sig till att kommentera 
och förstärka vikten av de frågor som politikern tagit upp i sitt anförande. Mot slutet av 
mötesordförandens tur orienterar sig hen mot frågeställaren i publiken och ger hen ordet 
genom att säga ”Varsego¿”. Denna verbala tilldelning sker samtidigt som mötesordföranden 
pekar med hela armen och handen mot frågeställaren och därmed även fysiskt ger frågeställ-
aren utrymmet. Personen tackar och reser sig och intar därmed det tilldelade talarutrymmet.  

Liksom i föregående exempel finns i detta exempel formatbegränsande inslag. Politikern 
säger inledande att hen lämnar tid för frågor (rad 3). Mötesordföranden tydliggör att hen 
tänker upprepa personens ”fråga”, vilket förutsätter att personen kommer att ställa en fråga 
och inte ge ett förslag eller komma med kritik. Exemplet visar att även frågeställarens begäran 
av ordet påverkas av normativa ramar. I detta fall agerar mötesordföranden som om hen tolkar 
den upprepade handuppräckningen och handvinkningen som något som hen explicit måste 
besvara. Mötesordförandens bekräftelse leder till att frågeställaren sänker armen och inväntar 
tilldelningen av ordet. Mötesordföranden bevakar sitt talarutrymme och använder det till att 
driva intresseorganisationens linje. Frågeställaren i publiken bevakar möjliga tillfällen att 
synliggöra sin vilja att få ordet. Nästa avsnitt visar på samma känslighet för kommande talare 
att göra sig synliga utan att störa nuvarande talare. 

4.2 Bevakning av talarutrymmet 

De grundläggande förutsättningarna för att delta i dessa politiska möten utgörs av normer 
kring begäran och tilldelning av ordet. Att få ordet innebär dock inte att deltagande är för-
säkrat. I detta avsnitt visar analysen hur samtalsdeltagarna bevakar talarutrymmet de till-
skansat sig och hur en förhandling om ordet kan se ut. Avsnittet behandlar också hur norm-
ativa förväntningar på institutionella roller skapar olika förutsättningar för deltagarna. 

Följande exempel (5) sker i kommunens lokaler och i kommunens regi, men ordförande-
skapet ligger av praktiska omständigheter hos intresseorganisationen. Detta innebär att det 
privilegierade utgångsläge som påvisats i exempel (3) och (4) nu ligger hos en representant 
för intresseorganisationen. I exempel (5) har en tjänsteperson (TjP1) hållit en Powerpoint-
presentation om en kommande fokusgruppsundersökning som tjänstepersonen söker deltagare 
till. Mot slutet av anförandet räcker en tjänsteperson från en annan förvaltning upp handen 
och får ordet (rad 4) genom en handgest från TjP1 (rad 5).  
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(5)Exempel MagnussonDIKUU 
Kommunala pensionärsrådet 

TjP1  = Tjänsteperson Stadsbyggnadsförvaltningen 
TjP2  = Tjänsteperson Äldreförvaltningen 
Pol   = Politiker Kulturnämnden 
mOrdf = Mötesordförande, Intresseorganisationens ordförande 

01 
02 
 
03 
04 
 
05 
 
06 
 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

TjP1: 
 
TjP1: 
TjP1: 
TjP2: 
TjP2: 
 
TjP1: 
TjP2: 
TjP2: 
 
TjP1: 
TjP2: 
TjP1: 
TjP2: 
TjP1 

Då får jag då hjälp så att säga utav mina  
∆(-----0,2-----)∆ kontaktpersoner eh att då skapa’re, 
∆byter PP-slide∆ 
dom *eh referens=(.)=grupperna också[.hh, 
                                    [Mm, 
    *......uppsträckt arm--------------> 
∆(------0,4-------)∆ 
∆pekar m arm m TjP2∆ 
Ja,* visst vare så att du ville ha referensgr-=  
-->* 
=referenspersoner, 
Ja [precis, 
   [Aa,(.) Å gärna redan nu på möt↑et eller¿ 
Näej det behöver ja inte men e:h, JSå snart som möjligtJ  
Aa, 
skulle va jättebra, 

I denna inledande sekvens frågar TjP2 om TjP1 vill ha referenspersoner till fokusgrupperna 
redan nu på mötet och de två tjänstepersonerna reder ut frågan fram till rad 12. 
Tjänstepersonen har i och med anförandet tagit på sig uppgiften att fördela ordet. När 
tjänstepersonen släppte in en talare så har hen också öppnat upp för andra att begära ordet. 
Fortsättningen blir att politikern och mötesordföranden gör anspråk på ordet på rad 13: 

13 
 
 
 

 
Pol: 
TjP1: 
mOrdf: 
fig 

•(-----0,2-----)∆†(-----0,2-----)#(-----0,2-----) 

•......uppsträckt arm---------------------------> 

                ∆.........pekar mot pol,,,,,,,,,> 
                 †lutar sig fram----------------> 
                                  #fig.51 

  

 
fig.51 

Tjp1

mOrdf Pol



 

 
30 

14 
 
 
 

15 
 
 

16 
 
 
 

17 
 

18 
 
 

19 
20 
21 
22 

mOrdf: 
TjP1: 
Pol: 
fig 
mOrdf: 
Pol: 
fig 
mOrdf: 
 
Pol: 
fig 
Pol: 
Pol: 
mOrdf: 
 

JAHA∆ j↑a eh varmt tack cha•rlie för de här och# eh här  
,,,>∆ 
                           •lutar sig fram-----------> 
                                               #fig.52    
kunde vi ju #kon•state•ra att eh# (pt) <de #va barn och=  
,,,,,,,,,,,,,,,>•     •........armbåge vilar på bord---> 
            #fig.53             #fig.54    #Fig.55 
=seni†orer så re var•inte#noll till hundra >a=a<#ja se:r dej  
     †blick m pol-->   
                 -->•höjd arm------------------------------> 
                         #fig.56                #fig.57 
Ah,• 
,,>• 
<vänta>,† De †var#inte noll till hundra °utan de va° sa’tt† 
------->†    †Blick i dagordning-------------------------† 
                 #fig.58 
de finns liksom ingen begränsning åldersmässit, Eh vi har ju 
frå:n PSO:s sida två perso:ner som (.) vi har utsett som 
skulle kunna va me i dom här >referensgrupperna< .hh me nu 
me nu äre asså fem olika referens↑grupper, 

  

 

  Fig.52               Fig.53              Fig.54 

Tjänstepersonen som håller anförandet gestikulerar för att ge politikern ordet på rad 13 (fig. 
51), men mötesordföranden som fram tills nu suttit tillbakalutad går med starkare röstvolym 
in och tar turen ”JAHA∆ j↑a” (rad 14) samtidigt som hen också rent fysiskt återvänder från 
den tillbakalutade positionen till att luta sig fram mot sammanträdesbordet. I denna rörelse 
vrider mötesordföranden tillfälligt huvudet i politikerns riktning och vrider sedan tillbaka 
huvudet och fäster blicken i sina egna papper framför sig på bordet. Detta innan politikern 
hunnit påbörja sin tur.  

Mötesordföranden använder talarutrymmet till att tacka anförandehållaren och som i 
exempel (4) för att driva intresseorganisationens linje. Politikern håller under denna tur kvar 
handen i luften och bevakar mötesordförandens tur. När mötesordföranden tackar anförande-
hållaren flyttar sig politikern närmare bordet och höjer handen (fig. 52). När 
mötesordföranden inleder en ny turkonstruktionsenhet ”eh här kunde vi ju konstatera 
att” sänker politikern armen och vilar den mot sammanträdesbordet (fig. 54).  Att handen 
ändå är kvar i luften och att politikern sitter i en framåtlutad position visar på politikerns 
förberedande planering och bevakning av mötesordförandens pågående tur. 

Pol
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Politikern sitter med armbågen lutad mot bordet (fig. 55). När mötesordförandens tur närmar 
sig en möjlig turbytesplats och hen blickar mot politikerns placering vid bordet höjer 
politikern handen något (fig. 56). Denna subtila armrörelse leder till att mötesordföranden gör 
den uppmanande observationen ”a=a ja se:r dej <vänta>” (rad 16–18). Mötesord-
föranden pekar mot politikern i denna uppmaning (fig. 56) och gör det allmänt synligt vem 
uppmaningen gäller. Politikern tar ned handen och lägger den platt på bordet och bekräftar 
med ett ”[Ah,” på rad 17. Efter politikerns verbala och multimodala uppmaning vänder 
mötesordföranden tillbaka blicken till sina egna papper, och för även tillbaka handgesterna till 
bordsytan framför hen själv (fig. 58). Därmed återgår hen såväl synligt som verbalt till 
samtalsprojektet som pågick innan politikerns handuppräckning, nämligen det att föra 
intresseorganisationens linje.  

Fig.55                               Fig.56 

 
Fig.57                               Fig.58 

Politikerns kroppspositionering och handhöjningar uppvisar en precis orientering till och 
förståelse för mötesordförandens pågående tur, under vilken politikern förutseende bevakar 
tillfällen att intensifiera hand- och armrörelserna. Samtidigt bevakar mötesordföranden sitt 
talarutrymme genom att bland annat undvika ögonkontakt vilket minskar handuppräckningens 
anspråk på talarutrymmet. I detta fall, till skillnad från föregående exempel (3, rad 4) då 
samma deltagare fick be om att bli tilldelad ordet, kunde nu intresseorganisationens ord-
förande utifrån det privilegierade utgångsläget som mötesordföranden välja att ta ordet och 
sedan behålla det genom att skjuta upp politikerns inspel och på så sätt genomföra intresse-
organisationens agenda.  

Intresseorganisationens ordförande tar turen i egenskap av mötesordförande. Hen behåller 
sedan ordet genom att steg för steg bevaka interaktionen vid bordet och parera möjliga an-
språk på talarutrymmet. Med sin uppmaning till politikern att vänta har mötesordföranden inte 
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bara lokalt lätt sanktionerat politikerns handuppräckning utan också upprätthållit ett normativt 
ramverk som rör turtagningen och bevakningen av andras samtalsprojekt. När mötesord-
föranden sedan återgår till sitt samtalsprojekt så går hen från att ha pekat på politikern till att 
peka på dagordningen som ligger framför hen. Därigenom offentliggör mötesordföranden för 
alla vid bordet att hen har för avsikt att fortsätta det tidigare projektet. Vem som talar och vad 
som är legitimt att tala om just där och då begränsas således genom dessa sanktionerande 
handlingar. I detta sammanhang där turtagningssystemet innebär längre samtalsturer än det 
som generellt gäller för vardagliga samtal (Sacks m.fl. 1974) ingår ändå att bevaka och vara 
förutseende för vad ett samtalsbidrag kan tänkas innehålla.  

I nästa exempel (6) genomförs denna bevakning på ett sätt som skapar tillfällig friktion i 
interaktionen – ett problem som samtalsdeltagarna sedan löser lokalt. Exemplet (6) vittnar om 
att lösningar eller påpekanden av normativa friktioner får effekt för hur interaktionen fort-
löper. I samtalet har en tjänsteperson från Äldreförvaltningen (TjP1) presenterat en bostads-
försörjningsplan för särskilda boenden för äldre i behov av vård eller omsorg. Under denna 
Powerpointpresentation har intresseorganisationens ordförande (iOrdf) signalerat till mötes-
ordföranden att hen vill ha ordet, vilket hen tilldelas genom ”Sen var'e eli” på rad 1. 

(6) Exempel MagnussonDIKUU 
Äldrenämndens presidium 

mOrdf = Mötesordförande, Äldrenämndens ordförande  
iOrdf = Intresseorganisationens ordförande, Eli  
ÄlDr  = Direktör Äldreförvaltningen  
TjP1  = Tjänsteperson Äldreförvaltningen 
TjP2  = Tjänsteperson Äldreförvaltningen 
iSekr = Intresseorganisationens sekreterare 

01 
02 
03 
04 
05 
 
06 
07 
08 
09 
 
 
10 
11 
 
12 
13 
 
 
 
 
14 
15 

mOrdf: 
iOrdf: 
 
 
 
iOrdf: 
TjP1: 
iOrdf: 
 
mOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
iOrdf: 
 
mOrdf: 
 
 
 
iOrdf: 
mOrdf: 

Sen var'e eli 
.h Ja: eh för det första en jättebra:=ehöh genomgång:=e:=hm 
vi har ju s-=letat efter eh=eh=eh en sån hä:r (.) eh=eh=en 
sån här uppställning och nu har vi fått fått klart för oss 
(.) öh hur det fungerar så de +de är kanon,  
                              +blick i dagordning-->  
Mm¿ 
ö::hm (.) Å mycke de s:om nån av er sa: att de är'n 
politisk utma:ning, *Å=åå* +mycke:[*::h hamnar*+ 
                                  [*Mm:  
                    *nick*         *3 nickar--*   
                        -->+blick m mOrdf------+   
+ju nu på nä:mnden,[.h Om d’är fyra boenden som  
                   [.Aa: 
+blick i dagordning--> 
saknas:  
*(0,2)* 
*nick* 
 
 
 
så:: (.) +hur tänker nämn∆den i de här *fallet,* [Är de= 
                                                 [.hh 



 

 
33 

 
 
 
16 
 
 
 
17 
 
 
18 
 

iOrdf: 
ÄlDr: 
mOrdf: 
iOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
ÄlDr: 
iOrdf: 
ÄlDr:  
iOrdf: 
iOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 

     --->+blick mot mOrdf-------------------------------> 
                         ∆....blick mot mOrdf-----------∆ 
                                       *bl m ÄD*bl m iO-> 
=fortf- >Du+*kan svara sen, <Är∆det fortfarande marknaden*=  
---------->+blick i dagordning--> 
           *Ler och blundar------------------------------*  
                              ∆Ler mot mOrdf--> 
=som ska svara för de∆ eller finns det+politiska initiativ= 
                  -->∆ 
                                 --->+blick mot mOrdf-----> 
=eeh +utifrån den nya majoritet*en,(0,2)•(0,2)•Ä:•:hm å de  
---->+blick i dagordning-->> 
                        ----->*blick i dagordning-------->> 
                                        •gapar•  •skriver>> 

I exemplet börjar intresseordföranden (iOrdf) med att tacka för tjänstepersonens föredrag om 
bostadsförsörjningsplanen och värderar informationen som delgivits som något som ”är 
kanon,”, vilket också mottas av tjänstepersonen genom ”Mm¿”. Intresseordföranden fortsätter 
vidare och kommenterar ”de s:om nån av er sa:” och får löpande små lyssnande nickar 
och liknande respons från mötesordföranden. När intresseordföranden sedan frågar ”så:: 
(.) hur tänker nämnden i de här fallet är [de fortf-” leder det till att 
äldredirektören vänder blicken till mötesordföranden som i sin tur öppnar munnen och andas 
in med öppen mun (rad 15). Tidigare forskning har visat att en så kallad a-formad mun ([a]-
face) kan uppfattas som ett skifte från lyssnare till talare och att inandningar har visat sig 
utgöra en multimodal resurs för att synliggöra en förbegynnelse (pre-beginning) och därmed 
ett anspråk på talarutrymmet (Streeck & Hartge 1992; Mondada 2007). Detta stämmer exakt 
in på intresseordförandens agerande att omedelbart förhindra mötesordföranden från att 
komma in genom att säga ”>Du kan svara sen”. Intresseordföranden upprepar sin formu-
lering ”Är det fortfarande” och fortsätter sitt samtalsprojekt. Som respons på uppman-
ingen att ”svara sen” ler mötesordföranden till och blundar (rad 16). Äldredirektören vänder 
sig mot mötesordföranden och ler hen också. 

Mellan rad 1–13 finns flera exempel på nickningar och yttranden av ”Mm:” och ”.Aa:” 
från mötesordföranden som inte behandlas hotande av intresseordföranden. Detta pekar än 
mer på att den korta inandningen och den [a]-formade munnen uppfattas som ett anspråk på 
turen. Det intresseordföranden gör med sin uppmaning är att metakommunikativt ställa krav 
på samtalets dynamik och minska riskerna att bli av med ordet. Att uppmaningen får genom-
slag även fortsättningsvis i interaktionen syns i rad 18 i exemplet. 
18 
 

iOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 

=eeh +utifrån den nya majoritet*en,(0,2)•(0,2)• Ä:•:hm å de  
---->+blick i dagordning-->> 
                        ----->*blick i dagordning-------->> 
                                        •gapar•  •skriver>> 

På rad 18 når intresseordföranden en möjlig turbytesplats. Mötesordföranden gapar då till, 
men stänger sedan munnen snabbt och lutar sig framåt mot bordet och gör en anteckning i sitt 
block. Strukturerna hos de två tillfällena där mötesordföranden gör en [a]-formad mun liknar 
varandra. Intresseordföranden har i båda fallen ställt en retorisk fråga och sedan tillfälligt vänt 
blicken mot mötesordföranden. I det första fallet på rad 14 agerar mötesordföranden som om 
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hen förväntas svara, medan hen på rad 18 omedelbart stänger munnen och istället gör en an-
teckning i pappren framför hen och uppvisar en självbehärskning. Utifrån detta verkar det 
som att intresseordförandens metakommunikativa krav på rad 16 säkrade talarutrymmet från 
avbrott inte bara tillfälligt utan även fortsättningsvis. Intresseordföranden fortsätter samtals-
projektet under tre minuter och avslutar på samma sätt som hen inledde samtalsprojektet 
genom att tacka tjänstepersonen för genomgången (rad 20–22). Efter intresseordförandens 
längre inlägg tar mötesordföranden på sig uppgiften att svara och markerar också att hen tar 
ordet (rad 24). Samtalsexemplet (6) fortsätter: 
19 
20 
21 
22
23 
 
24 
25 
26 
 
27 
 
28 
29 
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32 
33 
 
34 
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36 
37 
 
38 
39 
40 
 

mOrdf: 
 
 
 
 
TjP1: 
mOrdf: 
 
 
mOrdf: 
ÄlDr: 
ÄlDr: 
mOrdf: 
 
iOrdf: 
iSekr: 
mOrdf: 
 
 
 
iOrdf: 
mOrdf: 
 
iOrdf: 
mOrdf: 
 
mOrdf: 
TjP2: 
mOrdf: 
iSekr: 
iOrdf 

((fortsätter prata i 3 minuter)) 
Det är väldit många som e:h e:ehm som mår dålit på grund av 
att man inte får korrekt diagnos när det gäller °deme:nsen° 
men de här de här var en jättebra genomgång, >Tack för den, 
/(0,2)/ 
/nick/ 
Om ja ska, Nä:mnden ska ju, Vi ska ha en strategikonferens 
nu precis i början av okto↑ber där ska vi jobba endel med 
just *bo:stads(.)frå↑gorna*,  
     *Blick mot ÄlDr------*    
∆Mm, ∆ 
∆nick∆ 
Faktist, Så vi måste ju börja, Vi måste ju naturlitvis ta 
(.) tag i dom här frågerna+†(.)+†Sen måste vi också jobba  
                          +nick+ 
                          †nick†  
s’att säga mot stadsbyggnadsförvaltningen vi måste få fram 
tomter, Sen har ju (.) vi (.) f- från vårt parti efter 
konventioner ändå s’att säga gått in i lo:v:, satt’e finns 
ju +(.)+ de finns ju hugade (sp-) exploatörer så att säga  
  +nick+ 
b- b- som vill bygga, Så de handlar ju om att vi måste 
försöka rikta dom +där det behövs+ då, S’att, Så de kommer  
                  +3 nickar------+ 
att byggas boenden så att säga men vi måste försöka få lite 
pejl på <*va:r vi ska ha dom*>, 
         *blick mot TjP2----*  
Mm,  
det är väl de korta svaret 
Bra br+a,(.)+ 
      +2nick+ 

Den handlingsplan och de skäl som mötesordföranden ger som svar förankras löpande genom 
blickar mot direktören för Äldreförvaltningen (rad 26–27) och tjänstepersonen (37–38) som 
hållit i Powerpointredovisningen och gjort utredningen. Detta liknar intresseorganisationens 
gruppsamarbete i argumentativa sekvenser. Under mötesordförandens svar nickar också 
intresserepresentanterna löpande efter att mötesordföranden presenterat argument (rad 29, 33, 
35). När mötesordföranden med förankring hos tjänstepersonerna gett sitt svar på intresse-
organisationens synpunkter värderar intressesekreteraren svaret som ”Bra bra”, intresse-
ordföranden nickar (rad 40) och mötet fortsätter.  
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I föregående exempel (5), när intresseordföranden hade rollen som mötesordförande, använde 
hen det privilegierade utgångsläget för att ta ordet. Men exempel (5) visade ändå på behovet 
av att bevaka och försvara talarutrymmet genom multimodala resurser samt att proaktivt säkra 
talarutrymmet verbalt genom att uppmana politikern med ”a=a ja se:r dej <vänta>”. I 
det aktuella exemplet (6) är intresseordförandens utgångsläge annorlunda. Hen är inte 
mötesordförande och kan inte åtnjuta det privilegierade utgångsläget. Istället behåller 
intresseordföranden ordet genom att ställa krav på samtalets dynamik, och skyddar därmed 
sitt talarutrymme även från framtida anspråk. Äldrenämndens ordförande, som vid mötet är 
mötesordförande, går med på dessa krav och uppvisar flexibilitet. 

Det gemensamma för dessa två exempel (5) och (6) är att det när någon har ordet krävs 
att samtalsdeltagarna skapar sig en gemensam förståelse för vad talaren vill åstadkomma med 
sitt samtalsprojekt. Intresseordföranden ställer två frågor (rad 14 och 16–18) men frågorna 
förväntas alldeles tydligt inte bli besvarade just där i samtalet – Intresseordförandens samtals-
projekt krävde en längre utläggning. Äldredirektörens och mötesordförandens agerande tyder 
dock på att de inte tolkar frågorna som retoriska, något som antagligen förstärks genom att 
intresseordföranden vänder blicken mot mötesordföranden under dessa frågeformade turkon-
struktionsenheter. Exemplen (5) och (6) visar också att dessa tillfälligt olika uppfattningar om 
ett samtalsprojekts riktning lätt kan hanteras lokalt av samtalsdeltagarna men att effekten av 
en tillfällig uppmaning bidrar till att forma kontexten fortsättningsvis. 

Exemplen vittnar om en normativ orientering hos samtalsdeltagarna att bevaka samtals-
projektet och bedöma huruvida det närmar sig ett möjligt avslut. Dessa avslut kan dock inte 
enbart basera sig på grammatiskt eller prosodiskt möjliga avslut utan måste vägas samman 
med en bedömning av talarens tänkbara övergripande agenda och de institutionella målen. 
Det rör sig alltså om en pragmatisk bevakning av varandras samtalsprojekt. 

Normanalysen kring deltagande i politiska samtal har vidgats från att ha behandlat 
resurser och hinder för att göra sig sedd som villig talare till att behandla information kring 
övriga deltagares samtalsprojekt på en övergripande pragmatisk nivå. I nästa exempel (7) 
fortsätter analysen av bevakningen av deltagarnas lokala handlingar. Här blir det ännu 
tydligare hur detta är kopplat till hur talarna gör övergripande pragmatiska tolkningar av 
varandras samtalsprojekt.  

När den pragmatiska bedömningen inte känns igen av en talande deltagare får det norm-
ativa konsekvenser för verksamheten deltagande demokrati, vilket är just vad som händer i 
nästa exempel (7). Intresseordföranden har diskuterat med mötesordföranden (Äldrenämndens 
ordförande) en längre stund angående ett måldokument som säger att ”andelen nöjda med 
maten ska öka”. Mötesordföranden har uppfattat inspelet som att intresseordföranden tror 
att målet gäller att alla äldre inom kommunen ska bli nöjda med maten, när det i själva verket 
endast rör äldre på särskilda boenden. Intresseordföranden förklarar att kritiken handlar om att 
målet för de särskilda boende borde vara att alla ska vara nöjda och inte att endast antalet 
nöjda ska öka. När exempel (7) tar vid har mötesordföranden förklarat att kommunen endast 
kan påverka maten på de särskilda boendena då kommunen inte har inflytande över vad äldre 
i regel äter i det egna hemmet. 
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(7) Exempel MagnussonDIKUU 
Äldrenämndens presidium 
mOrdf = Mötesordförande, Äldrenämndens ordförande  
iOrdf = Intresseorganisationens ordförande  
iSekr = Intresseorganisationens sekreterare 
ÄlDr  = Direktör Äldreförvaltningen  
Pol   = Politiker, Mio 
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mOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
 
mOrdf: 
 
iOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
iOrdf: 
iSekr: 
mOrdf: 
iSekr: 
iOrdf: 
mOrdf: 
iSekr: 
iOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
fig 
mOrdf: 
fig 
iOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
Pol: 

n’annan inflytande av ma- maten ha↑:r vi ju inte, 
Nä[e men  
  [De är det som enda vi har infl↑yt[ande på 
                                    [Jo: men men v-=v- jo:, 
Men varför varför ä- varför ska inte+alla kunna va nöjda+ 
                                    +pekar i dokument---+  
med ma+:ten*på dom särskilda boendena, 
      +blick mot mOrdf--------------- 
           *blick i läsplatta-------> 
.hh Ja men ↑de ska dom *väl+va¿ 
                    -->*bl m iOrdf--> 
                       --->+bl i dok--> 
Jamen det stå:r in[te så, 
                  [°Det står inte (där)° 
Aa dom ska ↑ö:ka men vi +tr[-  
                           [Ja: 
                     -->+bl m mO--> 
↓Dom flesta↓ £är ändå rätt så nöjda i[försej£, 
                                     [Men due¿ 
#Men+* varför #st↑år de Jdär då HHHHJ 
--->+bl i dok--> 
  -->*--------------1------------->  
#fig.70       #fig.71 
A↑a#de undrar jag ock#så heh=hh 
   #fig.72           #fig.73 
A=kej*, 
---->*  
Hh•eh=[heh=heh=hehh 
      [A::?    
  •Uppräckt arm--> 

1: mOrdf tar av sina glasögon, sätter dem på huvudet och blundar 

 
Fig.70            Fig.71             Fig.72            Fig.73 

Intresseordföranden använder textdokumentet som ligger framför hen när hen formulerar en 
specificering av frågan ”varför ska inte alla kunna va nöjda med ma:ten på dom 
särskilda boendena,” (rad 5–6). Blicken är fäst i dokumentet och hen pekar med pennan i 
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dokumentet vid verbal emfas. Mötesordföranden tittar ner på dokumentet som hen har i sin 
läsplatta och läser snabbt innan hen tittar upp och ger sitt svar, som går emot intresseord-
förandens påstående. Med uppbackning av intressesekreteraren (rad 8–9) fortsätter intresse-
ordföranden – med blicken fäst i dokumentet – att understryka att texten inte uttrycker att alla 
ska vara nöjda med maten, varpå mötesordföranden agerar som att hen uppfattat vari kritiken 
i formulering består ”Aa dom ska ↑ö:ka” (rad 10), vilket också bekräftas av intressesekre-
teraren (rad 11).  

Mötesordföranden vidgar med leende röst målformuleringen till att handla om det 
faktiska tillståndet på kommunens serviceboenden: ”↓Dom flesta↓ £är ändå rätt så 
nöjda i[försej£,”. Utifrån intressesekreterarens och intresseordförandens agerande upp-
fattas mötesordförandens handling som problematisk. Intresseordförandens uppföljningsfråga 
”Men varför st↑år de Jdär då HHHHJ” visar att hen uppfattat mötesordförandens tillägg 
som motsägelsefullt då Äldrenämnden rimligtvis inte skrivit in ett mål som redan är tillfreds-
ställt. Under intresseordförandens fråga tar mötesordföranden av sig sina glasögon och sätter 
dem på huvudet (fig. 70 och fig. 71). Hen lutar sig bak i stolen, bort från läsplattan där 
textdokumentet finns, och vänder huvudet uppåt samtidigt som hen blundar (fig. 73). Hen 
svarar på intresseordförandens fråga med  ”A↑a de undrar jag också heh=hh” (rad 15). 
Intresseordföranden svarar med ett ”A=kej,” och mötesordföranden öppnar ögonen igen i ett 
skratt samtidigt som en politiker vid bordet räcker upp armen. 
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Pol: 
mOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 
 
mOrdf: 
Pol: 
iOrdf: 
iOrdf: 
Pol: 
iOrdf: 
ÄlDr: 
iOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 
mOrdf: 
iOrdf: 

  •Uppräckt arm--> 
Jag har [fa*ktiskt funderat endel på de, 
        [Me-                    Ja det är br[a, 
                                            [Nu vill mio s-= 
           *blundar---------> 
=försvara sej*, 
        ---->* 
Ja:+ det står sådär a[v förmodligen av gam+mal eh= 
                     [Ja            
-->+blick mot pol-------------------------+bl i dok-->> 
=vana, Man ha[r ärvt eh <skrivningstexten> ifr[ån: 
             [Ja,                              
                                              [Mm, 
Jo men eh ni kan vänta med å kom*mentera för’att as*så[ni=  
                                                      [Mm? 
                                *Tar på glasögonen* 
*=ni ni kan ta å:t er elle- eller [också kan ni=  
                                  [>↑jamen gör de↑ ja<=  
*blick i läsplatta-->> 
=[förkasta de, 
=[>men de är ↑jättebra¿< 
ä:hm (.) Så d- de här uppdraget förny:a hjälpmedel ((...)) 

Innan mötesordföranden släpper in politikern uppvisar hen ansvarstagande i frågan av formu-
leringen av måldokumentet genom att lägga till att hen ”faktiskt funderat endel på 
de,”. Den senare hälften av detta förstärkande tillägg från mötesordföranden sägs med 
stängda ögon. Mötesordföranden blundar just som intresseordföranden gör anspråk på att ta 
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ordet på rad 20, och öppnar inte ögonen förrän hela nästkommande handling, som är att 
släppa in politikern, är genomförd.  

Politikens tur på rad 23 ”Ja: det står sådär av förmodligen av gammal eh 
vana, Man ha[r ärvt eh <skrivningstexten> ifr[ån:” svarar på intresseordförandens 
fråga på rad 14 ”Men varför st↑år de Jdär då HHHHJ”. Intresseordföranden riktar inled-
ningsvis blicken mot politikern men vänder tillbaka blicken mot måldokumentet framför sig 
innan politikern hunnit redogöra för anledningen till formuleringen (rad 24).  

Placeringarna av intresseordförandens responselementen ”ja” och ”ja” (rad 24 och 26) 
under politikerns tur vittnar om att intresseordföranden anser sig veta varthän politikerns 
förklaring är på väg innan samtalsturen är avslutad. Den bortvända blicken och placeringarna 
av responselementen behandlar politikerns inspel som irrelevant för diskussionen. Denna ana-
lys bekräftas när intresseordföranden avbryter politikern ”Jo men eh ni kan vänta med å 
kommentera”, under vilken mötesordföranden tar på sig glasögonen igen (rad 29) och åter-
vänder med blicken till läsplattan (rad 31).  

Intresseordföranden fortsätter med att ställa det normativa kravet att ”Ni ni ni kan ta 
å:t er elle- eller också kan ni förkasta de”. Den inledande uppmaningen och det 
påföljande påståendet om motpartens handlingsmöjligheter är i andra person plural, vilket 
visar att tillrättavisningen inte enbart rör politikerns förklaring kring formuleringen utan ska 
tolkas som en mer generell reprimand gällande kommunrepresentanternas agerande. Resone-
manget ”ni kan ta å:t er elle- eller också kan ni förkasta de” ställer två hand-
lingsmöjligheter mot varandra. Men oavsett om kommunrepresentanterna skulle ta åt sig eller 
förkasta intresseorganisationens synpunkter så ingår det i denna uppgiftsbeskrivning att de 
måste ta in budskapet. Det finns alltså paketerat i intresseordförandens beskrivning av kom-
munrepresentanternas handlingsmöjligheter en presupposition att innan de antingen kan ta åt 
sig eller förkasta ett inspel så måste de lyssna och ta in vad saken rör. Även mötesord-
förandens efterföljande agerande bekräftar att uppmaningen inte enbart rör politikern. Hen 
validerar intresseorganisationens synpunkt i förhöjt tonläge och med emfas genom ”↑Jamen 
gör de ja, men de är ↑JÄTTEbra” genom vilket det normativa ramverket återinstalleras. 

Kärnan i detta exempel är hur bevakningen av andra samtalsdeltagares samtalsprojekt ut-
gör en stark normativ orientering för intresseorganisationens representanter. Det normativa 
ramverket som mjuknar i den inledande problemlösande sekvensen tycks inte gagna den part 
som deltar i sammanträdet för att kritisera den kommunala verksamheten. Turtagnings-
systemet i formaliserade flerpartssamtal har beskrivits som begränsande för samtalsdeltagares 
handlingsmöjligheter (Heritage 1998). I detta samtalsexempel är det ordförandemedierade 
turtagningssystemet något upplöst. Mötesordföranden tilldelar ordet ibland men turtilldel-
ningen sker också liknande den i vardagliga samtal där deltagarna kan utse sig själva till talare 
(Sacks m.fl. 1974). Det vore rimligt att anta att förutsättningarna för deltagande skulle ha 
förbättrats i och med detta mindre reglerade system att ta och få ordet. Intresseordförandens 
agerande vittnar dock om något annat.  

Måldokumentet behandlas inte som direkt relevant för hur äldre har det på kommunens 
serviceboenden, vilket leder till att intresseorganisationen explicit presenterar spelreglerna för 
interaktionen mellan dem som intresseorganisation och kommunen som maktaktör. Kravet 
”ni kan ta å:t er elle- eller också kan ni förkasta de” innefattar normativa för-
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väntningar som inte bara gäller det lokala utan visar på en generell problematik som handlar 
om parternas gemensamma förutsättningar för deltagande. 

Sammanfattningsvis har de två inledande avsnitten behandlat förutsättningarna för deltag-
ande genom en analys av hur samtalsdeltagarna uppmärksammar normer vid begäran och till-
delning av ordet. Analysen behandlade också förhandlingen av talarutrymmet och hur sam-
talsdeltagarna bevakar sina egna och andras samtalsprojekt. Bevakningen av andras samtals-
projekt bestod av lokal bevakning av möjliga turbytesplatser där verbala och multimodala 
resurser utnyttjades för att göra anspråk på ordet. Bevakningen visade också tendenser till 
pragmatiska aspekter där talarna bedömde vart en talare kunde tänkas vara på väg med ett 
yttrande inom den givna kontexten. Denna pragmatiska dimension av bevakningen fördjupas i 
nästkommande avsnitt (4.3).  

4.3 Pragmatiska och institutionella förväntningar 
I följande avsnitt uttökas analysen till att innefatta vilka normativa förväntningar som 
relevantgörs i samspelet mellan intresseorganisationen och beslutsfattarna, och hur dessa två 
som organisationer samverkar i upprätthållandet av dessa förväntningar. Det normativa 
arbetet kopplas till förutsättningarna för deltagande på sikt i relationen mellan intresse-
organisationen och beslutsfattare. Avsnittet analyserar hur intresseorganisationens legitim-
itetsarbete visar sig i den sociala interaktionen och hur det är kopplat till normer.  

I avsnittet presenteras exempel från ett stormöte med över hundra deltagare från pensio-
närsrörelsen samt två representanter från kommun och landsting. Intresseorganisationens 
arbetsutskott agerar värdar för mötet. De röster som arbetsutskottet företräder i övriga sam-
rådsmöten finns nu i större utsträckning närvarande i rummet. Som värdar positionerar sig 
arbetsutskottet som en länk mellan pensionärsrörelsen och beslutsfattarna. Denna länkande 
positionering visar sig skapa en gynnsam situation för normer och legitimitetsaspekter att 
framträda. Exemplet visar på att mötesdeltagarna ställer kontextuella krav på samtalsbi-
dragens kvalitativa egenskaper.  

Vid stormötet är intresseordföranden mötesordförande och styr bland annat fördelningen 
av ordet. De två representanterna från kommun och landsting är båda inbjudna för att hålla 
anföranden inför publiken, som består av medlemmar från pensionärsrörelsen. Strukturerna på 
deras anföranden är snarlika och båda avslutar med att lämna tid för frågor. I det första 
exemplet (8) tilldelas en frågeställare ur publiken ordet. Mötesordföranden ber landstingsrådet 
att anteckna frågorna och uppmanar de tre frågeställarna att fatta sig kort då det råder tids-
brist. Mötesordföranden låter tre frågeställare ställa sina frågor varpå landstingsrådet svarar på 
alla tre.  
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(8) Exempel MagnussonDIKUU 
Stormöte.  
Mötesordföranden och landstingsrådet pratar i mikrofoner som förstärks 
genom ett PA-system. 

Fråg  = Frågeställare ur publiken 
Pol   = Landstingsråd, ordf. Kollektivtrafiknämnden, Sascha 
mOrdf = Mötesordförande, intresseorganisationens ordf. 
Okänd = Okänd i publikhavet 
Sekr  = Mötessekreterare 
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mOrdf: 
 
 
Fråg: 
mOrdf: 
Fråg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mOrdf: 
 
 
Fråg: 
Fråg: 
mOrdf: 
Fråg: 
mOrdf: 
Fråg: 
 
mOrdf: 
Fråg: 
mOrdf: 
Fråg: 
 

Och då vill=ja att ni är väldit korta då, Så’att börja med 
(.) love och då kanske du kan skriva upp så: får vi se  
*om du har en lång fråga eller om vi kan ta’re samtidit alla 
*.....................................står upp--->3.33 
tre. 
>Ah de e inte så lång fråga< men ett å:rskortet för 
pensionärer om man kunde få köpa de som månadskort, Då 
skulle de gynna väldit många som (.) bo:r (.) på landsbygden 
som vi kalla’re, Istället för årskort, För årskort om man är 
två de blir ganska mycke pengar ändå¿ (0,6) Också (.) 
avgiften å zon(.)indelningen, Zo:n ett är ju väldit eh tung 
söderut i {ortnamn} kommun, Vi som bor i storby, skogsby och 
dom områdena, Vi betalar alltså förti kroner för att åka 
knappt sju kilometer in till lilla hamnen, Men bor ja i 
sö:dra sta:n kan jag åka dubbla vägen för tjugi kroner (.) 
till lilla hamnen ((harklar sig)) Inför va:let hade vi besök 
i storby av poli:tiker, Å då lova man (.) från bägge hh 
sider (.) att man skulle se över den här avgiften för 
zo:ninde:lningen, Så’att vi skulle >behöva komma tillbaka 
till den> ni:vå:n som var tidigare >allså< att även storby 
(.) skogsby björnby åter för tjugi kroner, 
Det är två: fråger då som love tar upp, Å de är 
zo:ninde:lningen åsså är de e:h årskortet öh=översatt till 
+månaskort,+ 
+Höjer arm+ 
A:[:h- 
  [Tack, 
Fö[:- 
  [Tack, 
Öh ja har en so:n som bor i sto:rsjö:by, De är zon två å ja 
bor i zon två me:n ↑ja kan inte åka fö[:r tjugi kroner=  
                                      [Nä               
=[inom zo:nen, 
 [Mm      .nää, Vi vi tar upp e:h zonindelningen, >Ki:m¿<* 
               ---,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>* 
((8 min frågor från publiken + kommentarer från mOrdf)) 

Frågeställaren inleder med att bemöta mötesordförandens uppmaning till publiken att fatta sig 
väldigt kort med ”>Ah de e inte så lång fråga< men ett” (rad 5). Frågeställaren mark-
erar dock att denna fråga är flerdelad och förbereder därmed lyssnarna för samtalsbidragets 
format. Den första delen i frågeställarens samtalstur (rad 5–9) är ett förslag som handlar om 
möjligheten att köpa det nuvarande rabatterade pensionärsårskortet till kollektivtrafiken 
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månadsvis. Förslaget motiveras av frågeställaren med kulturgeografiska och ekonomiska 
argument. Frågeställaren fortsätter in på den andra delen av frågan som även den behandlar 
prissättningen i kollektivtrafiken. 

Mötesordföranden kategoriserar att det rör sig om två frågor och beskriver förslagen kort 
varpå frågeställaren gör sig synlig i rummet genom att höja armen något och därmed återigen 
gör anspråk på turen (rad 23). På raderna 24–27 gör frågeställaren även verbala anspråk på att 
tala. Dessa anspråk drivs mot avslut av mötesordföranden som tackar överlappande. Fråge-
ställaren tar dock ordet och bygger ut argumenten för sitt politiska förslag med en personlig 
erfarenhet (rad 28–29). Mötesordföranden visar genom överlappande responselement att hen 
förstår vad frågeställaren vill säga. Under mötesordförandens tur sätter sig frågeställaren, 
mötesordföranden försäkrar att de kommer att ta upp frågan och frågeställaren avlägsnar sig 
från det fysiska talarrummet (rad 33). Samtalet fortsätter under åtta minuter med inspel från 
andra frågeställare och kortare sammanfattningar och kommentarer från mötesordföranden. 
Politikern inleder sitt svar med att meddela en tidsbegränsning då hen ska iväg på andra åtag-
anden (rad 37). 
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mOrdf: 
Okänd: 
Pol: 
 
 
Pol: 
Pol: 
Pol: 
Pol: 
Pol: 
Pol: 
Pol: 
 
 
Pol: 
Fråg: 
mOrdf: 
Pol: 
mOrdf: 
mOrdf: 
Pol: 
 
mOrdf: 
Pol: 
Pol: 
Pol: 
Pol: 
Pol: 
Sekr: 
Pol: 
 
 

Dåså sascha då har du nåt att bita i, 
Aa, 
Å:kej då ska jag försöka svara på det här på (0,2) på två 
minuter så’att ja sen hinn- hinner iväg å träffa lanstingets 
revisorer, MEN eh (0.2) ja:g=eh >*så här till å börja mä 
                                 *pekar mot Fråg--------> 
väldigt +snabbt,* Årskort betalat per månad+ den möjligheten 
--------------->*  
        +Blick m Fråg-----------------,,,,,+ 
finns man anmäler sig (.) på +au:togiro å så sen dras de (.) 
                             +Blick m. Fråg---> 
varje månad istället för att man behöver lägga hela summan 
på en+gång, ↑Den möjligheten finns de är rätt många som  
-,,,>+                                   
nyttjar de, Å [ja tyck- 
              [<O:m: +ja vill ∆KÖ:PA E:N må:n[ad         + 
                                             [N- nä lugn-  
                     +blick m. Fråg---------,,,,,,,,,,,,,+ 
                              ∆blick m. Fråg-->17.? 
lu[gna’*re nu, E::h *sascha ska svara sen, Å han +har lovat  
  [ja:¿ 
       *Pekar framåt*                            +Bl m mO--> 
å åter[komma,* 
      [Ja:, 
         -->* 
Sen sen eh +*ue:=>då kan man säga så här,*+ Det finns  
           +*Pek & blick mot fråg-------*+ 
möjlighet att köpa må:nadskort med pensionärsrabatt också,  
Mm=mm¿ 
Eh dock blir det inte lika:eh låg kostnad som om man köper 
ett årskort på au:togiro, Så ärde¿ så ser de ut även för eh 
(.) me:j å för alla andra so-=som köper årskort så blir det 
subventionerat i en ↑större utsträckning↑ därför att (.) vi 
får en köptrolighet ho- bland resenärerna, Eh S’att köper 



 

 
42 

59 
60 
61 

man månadskort med autogiro då f- då dras det per per månad 
då är de <ett väldigt bra pris. ↑Zonindelningen ... ((går 
vidare och svarar på frågeställarens andra förslag)) 

Politikern markerar vilken fråga som svaret rör genom att peka i riktning mot frågeställaren 
och säga ”så här till å börja mä”. Just innan svaret ges vänder också politikern blicken 
mot frågeställaren och konstaterar att möjligheten att köpa busskort månadsvis redan finns – ” 
man anmäler sig (.) på au:togiro”. I svaret anknyter politikern till de bakomliggande 
ekonomiska argumenten som frågeställaren angav ”så sen dras de (.) varje månad 
istället för att man behöver lägga hela summan på en+gång,”. Efter förklaringen 
att möjligheten redan finns vänder landstingsrådet bort blicken från frågeställaren och upp-
repar sin egen inledning ” ↑Den möjligheten finns de är rätt många som nyttjar 
de,”.  

Efter en möjlig turbytesplats påbörjar politikern en personlig bedömning med ”å [jag 
tyck-” samtidigt som frågeställaren ropar från andra sidan rummet och avbryter politikern 
med en specificering av frågan ”Om ja vill KÖ:PA <E:N> må:n[ad” på rad 45. Viktigt att 
nämna här är att politikern och mötesordföranden talar i mikrofoner förstärkta i ett PA-system 
medan personen i publiken använder sin egen rösts kraft för att göra sig hörd och ta turen. 
Utifrån detta är det rimligt att anta att turtagningssystemet och deltagarnas bevakningar av 
samtalet blir mer grovkornig. Det är således tänkbart att frågeställaren bevakade den möjliga 
turbytesplatsen på rad 44. 

Mötesordförandens ”N- nä lugn- lugna’re nu” (46–47)  är en tillrättavisning av 
frågeställarens beteende, som alltså bedöms som något hetlevrat. I turen ingår också en för-
klaring: ”eh sascha ska svara sen, Å han har lovat å åter[komma”. Mötes-
ordförandens tillrättavisning är utformad så att den retrospektivt modifierar det normativa 
ramverket och reglerar frågeställarens och politikerns framtida handlingsmöjligheter.  

Frågeställaren utkräver ansvar gentemot de frågor som ställts och tillsammans med 
mötesordföranden ändrar de förutsättningarna för frågan. Metoden är framgångsrik då den 
leder till att politikern utvecklar sitt svar i den riktning som ursprungligen efterfrågades. Poli-
tikern återvänder med blick och gester mot frågeställaren och redogör för hur kollektivtrafik-
ens ekonomiska system ser ut, och motiverar även varför systemet ser ut som det gör, innan 
hen går vidare för att svara på de andra frågeställarnas frågor. 

Den sekventiella analysen visar att frågeställarens specificering också påverkar politik-
erns argumentation. Just när politikern inleder en personlig bedömning (rad 44) specificerar 
frågeställaren svarsmöjligheterna genom att göra busskortsfrågan personlig (rad 45). Detta 
matchas senare också av politikern som använder sig själv som exempel i den vidgade 
argumentationen (rad 55–56).  

44 
45 
46 
 
54 
55 
56 

Pol: 
Fråg: 
mOrdf: 
 
Pol 

nyttjar de, Å [ja tyck- 
              [<O:m: ja vill ∆KÖ:PA E:N må:n[ad          
                                            [N- nä lugn- 
((7 rader utelämnade)) 
Eh dock blir det inte lika:eh låg kostnad som om man köper 
ett årskort på au:togiro, Så ärde¿ så ser de ut även för eh 
(.) me:j ((...)) 
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Frågeställaren i publiken bryter mot normer men kommer i och med detta närmare det hen 
ursprungligen ville uppnå. Mötesordföranden agerar disciplinärt gentemot normbrottet för att 
värna om andra institutionella normer och ställer också i denna handling ett framåtblickande 
krav på politikern att svara på frågan. Frågeställarens specificering och mötesordförandens 
förändring av politikerns handlingsmöjligheter vittnar om en normativ orientering kring sam-
talsbidragens kontextuella kvaliteter. Orienteringen påminner om exempel (7), där intresse-
organisationen framförde kritik mot kommunen som att döma av mötesordförandens 
reprimander inte behandlade synpunkterna på ett ansvarsfullt sätt. I föreliggande exempel (8) 
agerar frågeställaren och mötesordföranden som att ett svar på en fråga eller en kommentar på 
ett förslag bör stå i rimlig kontextuell relation till varandra. Eftersom frågeställaren presen-
terat flertalet argument bör landstingsrådet också bemöta dessa argument.  

Normer kring det politiska samtalets kvalitativa egenskaper utvecklas vidare i nästa 
exempel (9), där en talares fråga sanktioneras av mötesordföranden då den inte lever upp till 
förväntningarna på ett legitimt politiskt samtalsbidrag. Exemplet är från samma stormöte som 
föregående exempel (8), men i detta fall ställs frågan till direktören för Äldreförvaltningen 
efter att hen hållit ett anförande om arbetet inom Äldreförvaltningen. På rad 1 ger mötesord-
föranden ordet till frågeställaren ur publiken som tidigare räckt upp handen. 

(9) Exempel MagnussonDIKU 
Stormöte 

mOrdf = mötesordförande, intresseorganisationens ordf, Eli 
Fråg1 = Frågeställare i publiken 1, Kim, 
ÄlDir = Direktör Äldreförvaltningen, Charlie 
Fråg2 = Frågeställare i publiken 2 
Publ  = Publik som helhet 
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mOrdf: 
Fråg1: 
Fråg: 
 
 
 
 
 
mOrdf: 
ÄlDir: 
Fråg1: 
mOrdf: 
ÄlDir: 
mOrdf: 
ÄlDir: 
 
Fråg: 
mOrdf: 
ÄlDir: 
mOrdf: 
ÄlDir: 
Fråg1: 

Då är de kim *karlsson från storby, 
             *Ställer sig upp--------> 
↑Ja jag skulle höra:* mä (.) ere sant som dom säger att dom 
------------------->*  
som e mellan åttifem å nittiår som inte ha:r nå hem↑tjänst 
(.) att dom då (för å) komma in på äldre↑vården, Dom måste 
ha hemtjänst för att komma (.) in där för få kontakt med 
bistånds(.) handläggarn (.) äre ↑sant de? 
*Ja öh [nu försto:g inte ja riktit,* As[så f- fr- du= 
       [Eh                             [Jo:¿ 
*Sätter sig ner--------------------* 
=Förstog du¿ 
>Ja förstod<, 
Okej heh heh [heh 
             [e:h Maste man ha hemtjänst för a kunne ansöke 
om andr↑e stödinsatser inom e:h, 
Ja hör’nte ↑varu säjer↑, Ja tycker du mumlar, 
∆MÅSTE [man ha hemtjänst ∆för att (.) få (.) annan stöd 
       [Näe, 
∆.....Blick mot Fråg-----∆ 
inom äl[dre°omsorg-° 
       [Ja om man då vid beho:v se:n (.) och komma in på 
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ÄlDir: 
 
 
 
Fråg1: 
mOrdf: 
ÄlDir: 
mOrdf: 
Publ: 
mOrdf: 
Publ: 
Fråg1: 
mOrdf: 
 
 
 
Fråg1: 
mOrdf: 
Fråg1: 
mOrdf: 
mOrdf: 
ÄlDir: 
mOrdf: 
ÄlDir: 
mOrdf: 
ÄlDir: 
mOrdf: 
ÄlDir: 
 
 
 
 
 
 
mOrdf: 
Fråg2: 
mOrdf: 
Fråg2: 

äldrevå:rden, 
Näe de är ingen eh::, Man måste inte ha hemtjänst för att 
sen ansöka tillex- tillexempel få (.) kortis↑vård eller få 
eh s- ansöka om omvårdnads=eh=boende, De är inget jag känner 
till, 
Amen ja ↑har∆ hört↑ att de ryk↑tas om de, 
            ∆...........mik m. mun------>25.43 
Aa¿ 
Me- men rykten asså de måste va sa:nt, Du du[måste eh ha=  
                                            [((skratt---= 
=[bevis på det där (.) vi kan inte prata om rykten (.) kim, 
=[-------skratt------------------------------------------)) 
Ja har ↑hört att de↑ er så, 
Aa men asså det hjälper inte (.) du du måste ha klara bevi:s 
(.) d- asså vi har de fi:nns a::- en hel del saker .hh som 
vi har tagit upp me äldreförvaltningen där vi har klara 
bevis men rykten kan [vi definitivt inte:h °göra  
                     [(                   ) 
nånting åt°, T- ta reda på fakta kim,  
Ja [de är ett fall som ja vet att de hänt på, 
   [Å återkom,  
Aa +men då är det inte rykten då har du ju ett fall men eh 
   +......Mik mot mun--->40.49 
†som jag sa† till dej förut (.) mejla de där till mej så ska 
†pek m Ordf†  
vi tare vidare, Ytterligare frågor¿ 
>En bara en kommentar∆ eli, De kanske är bra att e:h av o 
-------------------->∆ 
till nyttje medie lite i (.) i pro↑aktivt å gå u:t mä:eh 
lite allmän informatio:n så man kan eh få bort rykten, (.) 
>lite sånt exempel< e::h b- e:h de rykte här eh så är ja van 
med att jobbe tidigare att man .hh går ut å informerer hur 
hur det verkligen (.) är (.) för att få (.) eh både 
hemtjänst å hemvård och boenden, (.) Ja tar med mej de,+ 
                                                    -->+ 
Ja ytterligare nåra frågor •till hh charlie?  
                           •räcker upp hand-> 
Aa varsegod¿• 
----------->• 

Frågeställarens fråga på rad 2 till 6 söker svar på om det är ”sant som dom säger” att en 
förutsättning för att få stödinsatser från kommunen är att den äldre först har hemtjänst. Fråge-
ställaren hänvisar här till okända röster. Frågan ställs till äldredirektören men bemöts av 
mötesordföranden som meddelar att hen inte förstått frågan, något som däremot äldredirek-
tören säger sig ha gjort (rad 7–11). Äldredirektören tar sig an mötesordförandens uppgift när 
hen återger frågan i högtalarsystemet. Under återgivningen av frågan avbryter frågeställaren 
äldredirektören med ”ja hör’nte ↑varu säjer↑, ja tycker du mumlar,”. Med förstärkt 
röst och tydligare artikulation upprepar äldredirektören frågan samtidigt som mötesord-
föranden, som reaktion på frågeställarens avbrott, för mikrofonen mot munnen, vänder 
blicken mot frågeställaren och misstycker med ett ”Näe,”.  

Äldredirektören svarar på rad 20–23 att det inte är så att man först behöver ha hemtjänst 
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för att få andra vårdinsatser. Äldredirektörens svar är dock ingen absolut tillrättaläggning av 
hur det förhåller sig, utan en förmildrad version: ”de är inget jag känner till,”. Denna 
försvagning öppnar upp för möjligheten att det som frågeställaren hört sägas skulle kunna 
stämma och att äldredirektören bara inte känner till detta. Utifrån hur frågeställaren kontrar 
äldredirektörens förklaring framstår det som att frågeställaren mycket riktigt anser det vara 
något oklart hur det ligger till, och förmedlar därför hur hen kommit över denna kunskap: 
”↑har hört↑ att de ryk↑tas om de”. Efter ett kort ”Aa¿” från äldredirektören tar 
mötesordföranden sin mikrofon och säger ”me- men rykten asså de måste va sa:nt,” 
(rad 26). 

I andra institutionella kontexter har denna typ av kunskapande visat sig problematisk. Att 
en person har den rätta kunskapen räcker inte; den bör också ha tillskansats genom legitima 
tillvägagångssätt (Heritage 2004, s.240). Det skulle betyda att även om ryktena stämmer och 
frågeställarens anspråk är relevant och riktigt så gör sättet som kunskapen kommits över på att 
den behandlas som olegitim. Mötesordförandens agerande vittnar om just denna hållning när 
hen fortsätter (på rad 28) med att informera frågeställaren om att: ”vi kan inte prata om 
rykten (.) kim,”. Denna kommentar om lämpligt uppträdande är paketerad så att den inte 
bara gäller den enskilda frågan, utan blir till allmän information om hur samtal bör se ut i 
dessa sammanhang. Detta blir än tydligare när mötesordföranden på rad 31–34 kontrasterar 
frågeställarens inspel mot hur de som intresseorganisation vanligen uppträder: ”d- asså vi 
har de fi:nns a::- en hel del saker .hh som vi har tagit upp me 

äldreförvaltningen där vi har klara bevis men rykten kan [vi definitivt 

inte:h °göra nånting åt°”. 
 I denna bakåtblickande kontrastering på rad 31–34 förklarar mötesordföranden de 

normativa förutsättningarna för vad som är legitimt i fortsättningen. Dessa normativa krav på 
bevisföring implementeras av frågeställaren som förstärker påståendet och utvecklar det från 
att vara en förmedling av rykten till att ””Ja [de är ett fall som ja vet att de hänt 
på,”. Här rör det sig inte om anonyma röster eller att hen snappat upp rykten om hur det för-
håller sig, utan ett fall där formuleringen inte innehåller några vagheter. Mötesordföranden 
accepterar denna sista formulering, men diskussionen är enligt hen överspelad.  

I exemplet sanktionerar mötesordföranden ett samtalsbidrag från en av medlemmarna 
från pensionärsrörelsen. Detta görs inför direktören för Äldreförvaltningen. För att lyckas 
med organisationens övergripande institutionella mål att påverka äldrepolitiken är det rimligt 
att anta att organisationen måste vara en seriös aktör som exempelvis inte diskuterar rykten i 
politiska sammanhang. Utifrån detta blir det också skäligt att mötesordföranden ser de sociala 
förlusterna med detta inspel som mindre betydelsefulla än det legitimitetsbygge som föran-
leder sanktioneringen. Att frågeställarens inspel inte godtas förrän ryktena blivit till ett fall 
bestående av klara bevis är ett utfall för de normer kring samtalets kvaliteter som finns i 
politiska samtal. I detta fall görs normen gällande i enlighet med en överordnad legitimitets-
dimension som organisationen konstruerar och vidmakthåller. Det är genom att leva upp till 
föreställningarna om en politisk diskussion och ett demokratiskt samtal som organisationen 
upprätthåller en legitimitet och förblir en politisk aktör att räkna med gentemot kommun och 
landsting.  

Under mötesordförandens sekvensavslutande tur (rad 39) för äldredirektören mikrofonen 
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mot munnen vilket visar på en bevakning och handlingsplanering. Mötesordföranden lämnar 
punkten och frågar efter nya frågor från publiken (rad 41) varpå äldredirektören tar ordet (rad 
42). Samtalsturen används till att ta åt sig av frågeställarens inspel. Äldredirektören presen-
terar handlingsförslag på vad kommunen kan göra förebyggande för att förhindra rykten och 
avslutar med ”Ja tar med mej de,”. 

Exemplet utgör det sista steget i en progression av normerna kring förutsättningarna för 
deltagande. I detta exempel (9) uppvisas normer kring ett legitimt politiskt samtal, där det 
ställs kvalitativa krav på samtalsdeltagarnas bidrag. Exemplet visar en insocialiserande funkt-
ion där krav på normativa förhållningssätt förvisso försvårar deltagandet men ändå är något 
som kan förhandlas och anpassas i interaktionen. Samtalsbidraget utesluts inte vid en given 
tidpunkt eller genom en enskild handling utan förhandlas och omförhandlas, och mottas 
slutligen av direktören för Äldreförvaltningen.  

Detta exempel utgör slutet på en normativ progression från deltagande till exkludering 
men innehåller i sig också en normativ progression där frågeställaren anpassar sig till de 
uppställda kraven och således uppvisar en anpassningsförmåga. I detta agerar även äldre-
direktören normöverskridande när hen mottar de framförda synpunkterna och presenterar 
förslag på vad som kan göras från kommunens håll, oavhängigt sakfrågans giltighet. 

Analyskapitlets serie av normativ progression innehåller delvis olika dimensioner av för-
utsättningar för deltagande. Dessa dimensioner hänger ihop och samverkar; det lokala och 
globala är sammankopplat. De grundläggande funktionerna kring att begära och tilldelas ordet 
kan genom den progressionsbaserade analysen visa att normer kring turtagning hänger ihop 
med generella föreställningar om legitima politiska samtal. I nästa kapitel 5 presenteras dessa 
tre analysenheters resultat och jämförs och diskuteras mot tidigare forskning, för att i kapitel 6 
diskuteras utifrån deliberationsteori. 
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5. Resultat 

Normativa hinder och resurser för deltagande har analyserats i tre dimensioner i den politiska 
interaktionen. Analysen har visat (1) att deltagandet genomgår en första förhandling bestå-
ende av begäran och tilldelningen av ordet, (2) att deltagarna bevakar talarutrymmet och (3) 
att deltagarna uppvisar orienteringar mot inspels kvalitativa egenskaper och dess pragmatiska 
utveckling genom samtalen.  

5.1 Turtagning och turtilldelning 
Det omarkerade sättet att få ordet i dessa politiska möten sker genom en visuospatial signal-
ering. Att sträcka upp ett finger i luften är ofta förekommande men också mer subtila hand- 
eller fingerrörelser och blickar, inte sällan i kombination med att luta sig fram, är vanliga sätt 
att begära ordet. Detta liknar tidigare forskning om turtagning och turtilldelning i såväl 
arbetsplatsmöten som politiska workshops (Ford 2008; Asmuss & Svennevig 2009; Mondada 
2013b). Mötesordföranden bekräftar denna önskan genom nickningar eller att tydligt anteckna 
personens namn på ett sätt som bekräftar att talarviljan har registrerats varpå personen kan 
sänka handen och invänta tilldelningen från ordföranden. När sedan mötesordföranden finner 
det lägligt att släppa in talaren signalerar hen detta antingen genom att säga personens namn, 
ett kort jakande eller ett inbjudande ”varsågod”. Dessa verbala handlingar är ofta 
kombinerade med handgester och blickspel. Att det rör sig just om icke-verbala sätt att 
manifestera viljan att tala har i tidigare forskning förklarats med att en handgest inte 
nödvändigtvis uppfattas som ett avbrott av andra talare i den pågående samtalsturen (Streeck 
& Hartge 1992).   

I denna studie har analysen uppvisat tendenser att även subtila men upprepade handgester 
kan uppfattas som tillräckligt störande för att talaren som har ordet ska göra ett avbrott och 
uppmärksamma handrörelsen. Detta innebär att även subtila handrörelser har en reflexiv 
inverkan på den pågående interaktionen. Gesterna signalerar inte bara förestående talarskap 
utan används också av de övriga samtalsdeltagarna för att reglera och modifiera den nu-
varande talares uppförande. Liknande fingerrörelser har tidigare visat sig fungera som 
signaler för huruvida nuvarande talares samtalsbidrag fortfarande är relevant eller inte längre 
relevant för det pågående samtalet (Mondada 2007). Resultaten i denna studie stärker denna 
tidigare forskning där vissa handrörelser och kroppspositioner uppfattas som anspråk på turen. 

I begäran och tilldelningen av samtalsturer har den multimodala analysen visat flera 
strategier för att undvika kroppsrörelsers reflexiva påverkan på den pågående samtalsturen. 
Genom att ta av sig glasögonen, blunda eller vända blicken åt ett annat håll och avskärma kan 
den som innehar ordet någorlunda säkra talarutrymmet. Den som istället försöker begära ordet 
eller direkt göra anspråk på ordet behöver i dessa fall förhandla om uppmärksamheten.  

Ytterligare multimodala egenskaper som fångats i analysen är hur handrörelser och 
blickar skapar olika interaktionella ytor (Mondada 2011). Dessa ytor kodas med olika 
betydelser i den pågående interaktionen. Genom att orientera sig mot en sådan yta signalerar 
deltagaren en betydelse till övriga deltagare. I normativa ordningsfrågor används dagordn-
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ingen antingen i pappersform eller i en läsplatta som en sådan interaktionell yta att orientera 
sig mot för att upprätthålla institutionaliteten. I situationer där någon avviker från en 
institutionellt förväntat roll har just dagordningen visat sig vara en interaktionell yta att 
orientera sig mot för att jobba mot att återställa institutionaliteten. Mondada har visat att 
interaktionella ytor används i medborgardialoger av samtalsledaren för att demokratisera 
samtalet genom multimodala resurser (Mondada 2011). I Mondadas studie skapas och 
används interaktionella ytor genom orienteringar mot grupper med olika åsikter i rummet, 
men också genom att orientera sig mot uppsatta pappersark på väggen, där olika värdeord 
skrivits ner. Denna studie visar tendenser på en annan användning av interaktionella ytor, där 
de fungerar som resurser för att driva det egna samtalsprojektet och vid avsteg från projektet 
använda ytan som resurs för att återgå till det. Denna skillnad i resultat hör sannolikt ihop 
med att kontexterna skiljer sig åt även om båda studierna handlar om praktiska exempel på 
deliberativ demokrati. Denna uppsats har till skillnad från Mondada (2011; 2013a) studerat ett 
sammanhang med två tydligt definierade motparter där såväl intresseorganisationen som 
kommunen vid olika möten innehavt ordförandeskapet, en roll som visat sig ha starka 
interaktionella fördelar. I Mondadas (ibid) fall är ordföranden en neutral samtalsledare som 
har till uppgift att värna den demokratiska funktionen. 

Denna studie ger en ny vinkel till ordförandeskapets privilegierade interaktionella 
utgångsläge och hur det kan utnyttjas i påverkansarbete. Tidigare forskning om möten har 
visat att det ligger i mötesordförandens roll att uttolka samtalets gång, dess relevans och 
riktning (Asmuss & Svennevig 2009; Ford 2008; Boden 1994; Schwartzman 1989). Det rör 
sig om en samtalsledare som ser till att de olika samtalsdeltagarna kommer till tals och hörs. I 
lärar–student-interaktion har också ett privilegierat utgångsläget påvisats där exempelvis 
seminarieledare har tolkningsföreträde (Nyroos 2012). I denna studie har mötesordförande-
posten innehafts av antingen en politiker eller en representant för intresseorganisationen. För 
att ordföranderollen ska utföras på det sätt som tidigare beskrivits och som visat sig fungera 
demokratiskt, skulle det krävas att mötesordföranden kan inneha dubbla roller och hålla isär 
dessa. Denna studie uppvisar tendenser på att ordföranderollen kan användas för intressere-
presentation. 

5.2 Bevakning av talarutrymmet 
Analysen visar att förhandlingen om tillträde till talarutrymmet inte är avklarad i och med att 
nästa talare har blivit utsedd eller fått ordet. Mötesdeltagarna bevakar varandras talar-
utrymmen och utnyttjar avancerade verbala och multimodala resurser för att exempelvis på 
förhand se till att förbättra förutsättningarna för att behålla ordet eller allt eftersom visa på att 
en talares samtalsprojekt är irrelevant. I förhandlingen om vad som är relevant och vem som 
ska delta används blickar och pekande gester. I exempel (7) avslutar kommunens mötes-
ordförande en problemlösande diskussion och släpper in en ny talare genom att sätta upp 
glasögonen på huvudet, blunda och peka ut nästa talare, och därmed begränsa möjligheten för 
andra att komma in eller göra visuospatialt motstånd till denna handling.  

Mondada (2013a) har visat att samtalsledarens närvaro i rummet, den multimodala be-
gäran av ordet och köandet av talare utgör beståndsdelar i skapandet av kontexten deltagande 
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demokrati. Det transparenta i synliga rörelser som uppvisar hur urvalet av talare går till 
fungerar demokratiserande. Denna korpus skiljer sig åt gällande ordförandeskap, men också 
då fokus ligger på såväl institutionsrepresentanten som medborgarna. De resurser som skapar 
demokratiseringen enligt Mondadas (ibid) analys förekommer dock också i denna korpus. 
Genom att peka ut nya talare visuospatialt görs valet offentligt. Men också frågors relevans 
behandlas genom gester och blickar, där deltagares önskan att återgå till en fråga manifesteras 
genom gester. När en mötesdeltagare blir avbruten och samtalsämnet skiftar använder 
deltagaren multimodala resurser för att återgå till samtalsämnet. Detta kan göras genom att 
vända tillbaka blicken och gesterna till den plats där de befann sig när samtalsprojektet 
avbröts. 

Vid det politiska stormötet intog publikens frågeställare rummet genom att ställa sig upp 
och när äldredirektören eller politikern svarade på frågor markerade de vem frågan rörde 
genom den kroppsliga orienteringen till publiken. Deltagarnas multimodala handlingar visade 
sig också ibland föregå den verbala handlingen. Genom att byta riktning i blick och hand- och 
fingerrörelser signalerade man ett stundande avslut av ämnet vilket övriga mötesdeltagare 
agerade utifrån och på så sätt kunde förhindra innan den verbala sekvensavslutningen realiser-
ats.  

5.3 Pragmatiska och institutionella förväntningar 
Intresseorganisationen och kommunrepresentanterna har sammanträtt under många år och de 
balanserar en bekant relation mot en relation som institutionella motpoler. Vad som förväntas 
av deltagarna internt fluktuerar under ett mötes gång och samtliga deltagare måste därför vara 
lyhörda inför vilken formalitetsgrad och vilken roll som samtalsdeltagarna för tillfället rekon-
struerar. En person, Robin, kan vara socialdemokrat, ledare för en nämnd, men också med-
arbetare, granne och fikarastkompis – möjligen även intersektioner däremellan. Vilken av 
dessa Robin som gäller i en given situation blir avgörande för hur andra samtalsdeltagare kan 
bemöta hen.  

Det är i Äldrenämndens ordförandes institutionella roll som politiker som hen är mottag-
lig för påverkan. Under en skämtsammare, närmast kärvänlig samtalspassage är det däremot 
svårare för en medborgare att utkräva politisk handling. En kanelbulleätande medmänniska 
som på ett mellanmänskligt sätt berättar om hur knepigt det har varit att hålla budget verkar 
vara svårare att kritisera än en sammanbiten sossepamp. Med detta menas inte att politisk 
påverkan inte kan ske genom täta kontaktnät vid kaffemaskinen; snarare att samtalsdeltagarna 
vid sammanträdena strävar efter att återgå till en mer institutionell hantering av ärenden. 
Utifrån representanterna från intresseorganisationens agerande verkar det vara institution-
aliteten som möjliggör och som skapar förutsättningar för att intresseorganisationens deltag-
ande i de politiska mötena får betydelse.  

I den asymmetriska relationen som råder mellan medborgare och institutionsrepresen-
tanter ingår en dimension som rör institutionell inferens och institutionell implikatur (Drew & 
Heritage 1992, s.24 f.) Denna dimension yttrar sig som normativa begränsningar för hur 
institutionsrepresentanten och medborgaren bör agera. På samma sätt som ett vittne i en 
rättegång måste utgå ifrån att vittnesmålet som hen ger mottas av en domare som upprätthåller 
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rättsväsendets institutionella ramar, måste en intresseorganisation utgå ifrån att deras politiska 
inspel behandlas politiskt. Om domaren mottar vittnesmålet som en skämtsam symmetrisk 
medmänniska förlorar vittnesmålet dess validitet, och likadant bör det vara med den politiska 
verksamheten. Detta antagande verkar stämma då det är i ett gränsland av institutionella 
förväntningar som normer uppmärksammas, och då uteslutande av intresseorganisationen. 
Det verkar som att den institutionellt underlägsna gruppen åberopar institutionaliteten som en 
kontrollmekanism för att återskapa ett normativt ramverk där deras politiska bidrag behandlas 
institutionellt. Genom mötesdeltagarnas föreställningar om institutionella roller som politiker, 
tjänsteperson eller medborgare kan också deltagarna åberopa handlingar, praktiker och 
principer som associeras med dessa roller.  

I förhandlingen om deltagande finns en pragmatisk och kontextuell dimension som är 
knuten till förväntningar om institutionalitet och demokratisk verksamhet. Mötesdeltagarna 
orienterar sig kring samtalsbidragens kvalitet och uppvisar krav på att man ger skäl för sin 
sak. Den pragmatiska bevakning av varandras samtalsprojekt är kopplad till deltagarnas 
föreställningar om vad de anser vara institutionellt relevant. Resultaten i denna studie visar att 
när de offentliga representanterna gör avsteg från det som är institutionellt förväntat, är 
intresseorganisationens representanter snabba att på olika sätt återskapa dessa institutionella 
ramar. Exemplen ”<du kan svara sen”, ”Jo men eh ni kan vänta med å 

kommentera”, ”Ni ni ni kan ta å:t er elle- eller också kan ni förkasta de” är 
alla uppmaningar att återgå till ett status quo där praktiker och normer som utgör deltagande 
demokrati konstitueras och upprätthålls. 

När Äldrenämndens ordförande agerar som om måldokumenten för nämnden (exempel 7) 
inte har den direkta betydelse för den politiska verksamheten som förväntades, agerar 
intresseorganisationen som om den deliberativa idén med samråden försvagas. Som en 
vidareutveckling av det Sacks (1995) menar att det är en skillnad på att ha ordet och att ha 
ordet och bli lyssnad till, så är det här i en institutionell politisk kontext skillnad på att komma 
med politiska förslag och att komma med politiska förslag som också mottas institutionellt.  

I den lokala och globala bevakningen av samtalsprojekt har det också framträtt en 
legitimitetsaspekt. Denna relevantgjordes tydligast vid intresseorganisationens stormöte som 
ägde rum inför publik. En anledning till att det normativa ramverket ställdes på sin spets i 
detta sammanhang var mötets sammansättning, där intresseorganisationens arbetsutskott som 
tidigare varit agent i diskussionerna, nu intog en medierande roll mellan institutionsrepresen-
tanterna och pensionärsmedlemmarna. En annan var det faktum att alla samtal fördes inför 
publik, vilket visat sig påverka samtalsdeltagarnas handlingar (Heritage & Roth 1995). 

Legitimitetsaspekten ligger som ett överordnat lager i interaktionen mellan kommun- och 
landstingsrepresentanterna och intresseorganisationen. Båda parterna behöver ständigt kon-
struera legitima organisationer, men rimligtvis är detta ett skörare projekt för intresse-
organisationen då denna inte är inkorporerad i det offentliga systemet på samma sätt som en 
kommun eller ett landsting. Detta bygge av en legitim organisation för intresseorganisationen 
blir därför ett långsiktigt viktigt projekt som utförs ansikte mot ansikte. För intresse-
organisationen blir det inte bara en resurs att åberopa normer när avsteg görs utan också visa 
upp att de som representanter för organisationen är seriösa nog att själva uppfatta och 
efterleva den standard som en värdig påverkansinstans kan tänkas utgöra. När en medlem ur 
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pensionärsrörelsen diskuterar rykten med direktören för Äldreförvaltningen sanktioneras detta 
av intresseorganisationens ordförande som också berättar hur det legitima politiska förfar-
andet ser ut.  

Utifrån detta blir tanken om två ”läger” i de politiska mötena, där intresseorganisationen 
utgör en pol och de offentliga representanterna dess motpol, har genom analysen visat sig 
stundvis för enkel utifrån den överordnade legitimitetsaspekten. När intresseordföranden 
håller i organisationens stormöte agerar hen i vissa fall gränsöverskridande. Exempel (8) och 
(9) visar att intresseordförandens kommentarer visserligen är paketerade utifrån ett kommun- 
och landstingskritiskt perspektiv men samtidigt bygger broar mellan intresseorganisationens 
medlemmar och kommun- och landstingsrepresentanterna. 

De sekvenser som excerperats gällande begäran och tilldelning av ordet, bevakning av 
talarutrymmet och återställning av de institutionella ramarna för att utkräva ansvar, är alla 
exempel på byggstenar i en större praktik. Genom handuppräckning och genom att peka för 
att utse talare legitimeras dessa talare rent fysiskt i rummet på ett transparent sätt (Mondada 
2013a). Turtagningssystemet görs tillgängligt för alla samtalsdeltagare och dess regler, 
normer och värderingar förhandlas likaså offentligt. Turtagningen och möjligheten till ordet är 
inte bara en praktisk institutionell uppgift utan en faktor som är med och skapar förut-
sättningarna för deltagande. Detta betyder att de lokala och till synes tillfälliga påpekandena, 
avbrotten och kraven som analyserats inte endast rör lokala problem i de specifika 
sekvenserna, utan uppvisar normativa aspekter av verksamheten deltagande demokrati på ett 
övergripande plan. 
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6. Diskussion 

Denna studie har utgått från en diskussion som pågått under flera årtionden inom deliber-
ationsforskning om deliberativa normer och dess privilegierande och diskriminerande 
effekter. Människor prata och uppför sig på olika sätt och studier visar att deliberativa normer 
gynnar vissa gruppers sätt att interagera samtidigt som andra grupper diskrimineras. Men mer 
än att de deliberativa idealen är svåruppnådda och diskriminerande har kritiker också menat 
att forskningen som undersökt deliberation empiriskt gjort det genom idealiserande glasögon 
som i sin tur förstärkt privilegierade samtalsstilar. Utifrån dessa utmaningar har man ifrågasatt 
deliberativa ideal och ställt sig frågan hur man kan komma åt dessa underliggande norm-
processer och lära sig att agera annorlunda (Hayward 2004, s.17). Denna uppsats angriper 
därmed en många gånger teoretisk och idealiserande forskningsdiskurs kring förutsätt-
ningarna för politiskt deltagande och legitimt politiskt språk. Detta görs med ambitionen att, 
utifrån tre grundläggande interaktionella analysenheter, beskriva och reflektera över vilka 
normer för deltagande som relevantgörs i deliberativa samtal i praktiken oberoende av på 
förhand bestämda deliberativa ideal. 

En återkommande fråga inom det samtalsanalytiska fältet rör förhållandet mellan den 
lokala kontexten och den globala kontexten – och hur detta ska behandlas i forskningen. 
Denna uppsats har tagit sig an den lokala, det vill säga interaktionen som sker ansikte mot 
ansikte i de politiska sammanträdesrummen, för att undersöka den samhälleliga globala 
kontexten. Kritiker kan rimligtvis invända med frågor om traditionella kontexter utanför 
sammanträdesrummen och vilken relevans dessa har för studiens utgångspunkt från lokala 
videoinspelningar. Klass, kön, etnicitet, makt och det faktum att Sverige är känt för att vara 
särskilt rationellt, pragmatiskt och teknokratiskt (Bergh & Erlingsson 2009) skulle rimligtvis 
kunna inverka på förutsättningar för deltagande, och vara viktiga faktorer att ta hänsyn till. En 
fullständig, eller åtminstone adekvat sociologisk beskrivning av ett skeende skulle hypotetiskt 
kunna ta med mängder av kontexter, vilket skulle bli en ogripbar uppgift. Detta har kallats för 
etcetera-problemet (Sacks 1963). Eftersom det inte finns något sätt att överblicka samhället i 
dess helhet, eller från en allomfattande lins studera praktisk exempelvis deliberativ demokrati, 
riskerar valet av vilka yttre faktorer som anses relevanta utgå från forskarens kulturella 
förförståelse och agenda – vilket kritiker menat vara fallet för den empiriska deliber-
ationsforskningen. 

Utan att göra den samtalsanalytiska ansatsen till ett lydigt instrument för teoretiska över-
tygelser har denna studie utgått från studier och problemformuleringar baserade på vad som 
beskrivits som strukturella problem. Ett etnometodologiskt perspektiv har applicerats på dessa 
frågor där resultaten uppvisar dynamiska och förhandlingsbara sidor och kontextuella norm-
ativa ramar i verksamheten deltagande demokrati. Mötesdeltagarna uppvisar normativa ori-
enteringar inför kvaliteter kring den politiska argumentation där man förväntas att ge goda 
skäl till politiska anspråk. Dessa liknar i viss utsträckning den idealiserade bilden av delibe-
ration där samtalet bör drivas framåt av bättre och bättre argument (Habermas 1996). 

En viktig tendens i denna studie är dock att dessa kvalitativa krav är såväl kontextberoende 
som kontextskapande, vilket bör innebära konsekvenser för hur empirisk forskning i fältet kan 
utformas. Att exempelvis mäta deliberativa kvaliteter i enskilda yttranden och koppla dessa 
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kvaliteter till socioekonomiska variabler, utan att ta hänsyn till den omedelbara kontexten, 
torde innebära metodologiska bekymmer. Den sekventiella analysen visar att vad som anses 
vara ett tillräckligt bra argument och en rimlig mängd skäl för en ståndpunkt förhandlas inter-
aktionellt, och påverkas av kontexten. Detta bör innebära att den forskare som vill studera 
exempelvis berättande som resurs i deliberativa samtal, bör se till vad som föregår en berät-
telse. Möjligen finns något som föranleder formatet, mer än exempelvis social tillhörighet.  

En analytisk utmaning för forskning om social asymmetri är att få fatt i underliggande 
normprocesser utan att beskriva personer som begränsade i sina kapaciteter (Swidler 2001). 
Den interaktionella analysen avhjälper dessa utmaningar något. Då normer sekventiellt visas 
som lokalt upprätthållna men också i viss utsträckning förhandlingsbara vittnar detta om 
mötesdeltagarnas kompetens att förhandla och använda en tidigare begränsande norm som 
resurs för att åstadkomma interaktionella effekter. 

Utifrån en Bourdieusk maktanalys skulle exempel (9) där rykten diskuteras kunna vara ett 
utfall för att frågeställaren inte rörde sig korrekt inom det sociala fältet. Detta skulle i sin tur 
kunna förklaras med att människor är utrustade med olika kulturella förutsättningar (Bourdieu 
1984) och resultatet skulle kunna visa upp sociala orättvisor empiriskt, baserat på människors 
olika sätt att uttrycka sig på, vilket kan kopplas till en viss socialgrupp eller vissa specifika 
kontexter. Ryktesformen i sig blir således en trigger som minskar trovärdigheten för en person 
eller en persons yttrande (Polletta & Lee 2006). Den interaktionella analysen talar varken för 
eller emot en socioekonomiskt stratifierad maktanalys men ger ett interaktionellt perspektiv i 
frågan. Den interaktionella analysen visar visserligen empiriskt det som kritiska deliberations-
teoretiker menar med att deliberativa normer kan exkludera personer från politiskt deltagande. 
Det vill säga att inte allt som skulle kunna förstås som ett skäl, kommer förstås som en sådant 
och inte alla talare som skulle kunna förstås som kompetenta, kommer förstås som sådana 
(Holdo 2014, s.12). Men analysen visar också tendenser på kontextuella faktorer som spelar 
in i förhandlingen om normer och dels på en inlärande process i denna förhandling. Det sam-
talsutdrag (9) som skulle kunna beskrivas som en total uteslutning går också att förstå som en 
förhandlingsbar situation med socialiserande funktioner.  

Resultatet bör dock inte tolkas som att deltagarna i studien förstås som fria att skapa de 
världar som de lever i fritt från sociala orättvisor. Ambitionen har varit att genom etnometod-
ologiska metoder uppvisa ”circumstantial relativity and describing local contingencies that 
confound a priori configurations of status and power at the very point of their presumptive 
application.” (Lynch 1993, s.31). Studien visar upp en synnerligen kompetent grupp med lång 
erfarenhet av politiskt påverkansarbete. De är förtrogna med den politiska ärendegången, det 
politiska språket, reglerna och normerna för verksamheten. Genom att de är så pass väl-
orienterade i detta sociala fält kan de också interaktionellt flytta fram sina sociala positioner 
inom detta fält genom att åberopa institutionaliteten. Enkelt uttryckt vet de sina sociala och 
politiska rättigheter och deras gemensamma deliberativa kapital gör dem många gånger 
interaktionellt framgångsrika. Hur en grupp med mindre deliberativt kapital hade fungerat 
under liknande förutsättningar berättar inte denna studie, men det står klart att gruppens 
deliberativa kapital fungerar privilegierande i samråden. 

Exkluderingsproblematiken i deliberativa samtal nås genom finkornigare analysenheter än 
vad tidigare empirisk forskning behandlat. Genom att analysera vad samtalsdeltagarna själva 
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uppvisar som problematiskt har det visat sig röra även grundläggande förutsättningar såsom 
att räcka upp handen på ett korrekt sätt, bevaka talarutrymmet och pragmatiskt följa varandras 
samtalsprojekt – och att enklare handlingar som att begära ordet eller vända bort blicken 
hänger samman med överordnade processer som rör normativa ramar för deltagande på en 
globalare nivå. 

Tidigare forskning i andra kontexter har också visat att grupper presterar bättre än enskilda 
individer då deras gemensamma kunskap och erfarenhet ackumuleras (Öberg & Uba 2014; 
Öberg & Svensson 2012). Denna uppsats har inte på något sätt mätt politiska effekter utifrån 
inspelens kvaliteter under sammanträdena. Däremot vittnar analysen om att gruppen blir en 
resurs i samråd in action. Genom att de är en grupp kan de prata med varandra eller kasta 
blickar mot varandra under en tjänstepersons Powerpoint-redovisning och så uppnå inter-
aktionella effekter som inte vore möjliga för en enskild individ. Detta resultat bidrar med en 
multimodal dimension till vad som beskrivits som Sveriges långa tradition av kollektiv 
mobilisering (Öberg & Svensson 2012), och hur den kan te sig ansikte mot ansikte. Vidare 
bidrar uppsatsen till forskning om kollektiva politiska prestationer som resurs för att bli hörd 
och lyckas driva frågor även när det möts av motstånd från offentliga representanter. I denna 
studie sker ordväxlingarna i mångt och mycket mellan intresseorganisationens ordförande och 
nämndordföranden, men genom en multimodal ansats visar studien att inspelen levereras i 
allians. I diskussioner backar såväl intresseorganisationens representanter som kommun-
representanternas upp respektive parter verbalt. Men även när de inte säger något visar blickar 
och kroppspositioner att en representants yttrande backas upp av fler.   

Denna uppsats har undersökt interaktionen i möten mellan en intresseorganisation och 
kommunala nämnder och råd. Att det är just mötet mellan organisationer som studeras, 
nyanserar även den konventionella beskrivningen av institutionella samtals asymmetri. Den 
binära uppdelningen av lekmän och institutionsrepresentanter som bland annat Nordberg 
(1999) talar om inbegriper inte möjligheten till organiserade medborgare där kollektivt 
förberedda insatser mycket väl kan sätta sig emot tyngre myndigheter. Möjligen kan intresse-
organisationen kvala in i den professionella fåran i Nordbergs schema men även en sådan 
kodning skulle enligt min mening bli fel. Jag vill hävda att det rör sig om en hybridsituation 
där medborgaren, genom organisering ackumulerar kunskap och erfarenhet som i någon 
utsträckning jämnar ut spelfältet, utan att för den skull förbise myndighetens enorma 
förvaltningsmässiga och politiska apparat. 

Denna studie visar också en annan typ av medborgare än den som vanligtvis beskrivs i 
forskning om institutionell interaktion, där denna antas utgå från den egnas akuta behov. 
Istället står det helt klart att såväl institutionsrepresentanten som medborgaren fungerar som 
språkrör för samhället. I de fall där medborgarna talar för frågor som rör personerna i fråga så 
byggs även dessa anspråk upp av samhällsnytta och möjligheter till implementering inom de 
förvaltningsmässiga ramarna. Denna kontext visar altruistiska pensionärer och politiker och 
tjänstepersoner som beter sig flexibelt även när de resonerar kring förändringar inom det 
beprövade systemet.  

Sammanfattningsvis har kärnan i denna uppsats varit att undersöka den lilla världen så att 
den stora världen kan förstås lite bättre. Sociala orättvisor är på inget sätt löst genom denna 
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studie, men den detaljerade ansatsen har visat på några tillvägagångssätt att komma åt 
samhälleliga svårigheter som ibland beskrivits som underliggande och svåråtkomliga.  

6.1 Vidare forskning och möjlig tillämpning 
Korpusen som skapats för denna uppsats är långt ifrån uttömd och jag har skådat mängder av 
intressanta fenomen som jag har för avsikt att gå vidare med. Bland annat kan kopplingar 
göras till tidigare forskning om språklig förberedelse där själva förberedelsefasen inte 
studerats interaktionellt (Boden 1994). Genom denna studies forskningsdesign har både för-
beredande möten och de politiska samrådsmötena fångats longitudinellt. Genom denna design 
kan en datatriangulering göras som fångar hur en språklig förberedelse sker interaktionellt, 
vilken sedan kan kopplas till det faktiska utfallet vid de politiska samrådsmötena. Naturliga 
reflektioner fångas sedan i påföljande förberedande möte.  

Jag har sett tendenser som kan kopplas till tidigare forskning om att grupper slipar och 
vaskar fram de starkaste argumenten i förväg, men att detta också innebär att vissa röster 
tystas för att värna organisationens legitimitet. Fortsatt forskning som kan bidra till att få bukt 
med diskriminerande politiska normer måste ske på olika nivåer. Att från grunden ge 
människor förutsättningar för att delta på lika villkor är naturligtvis en enorm uppgift för 
politiken och skolan. För att förstå vad som krävs för att uppnå detta, och för att ta tag i 
situationen som den ser ut idag krävs åtgärder som avhjälper redan befäst diskriminering. Det 
anordnas medborgardialoger i mängder av kommuner, landsting, regioner och statliga bolag. 
Här finns möjlighet att jämföra normativa ramar och därigenom närma sig diskriminerande 
normer ytterligare. En studie av olika sorters medborgardialoger skulle kunna bidra till 
förfinade manualer som leder till mer inkluderande deliberativa samtal, vilket i förlängningen 
skulle innebära stor samhällsnytta. 

Min ambition har varit att belysa en underforskad språkande verksamhet, framhålla dess 
forskningsmässiga rikedom och samhälleliga relevans samt skrapa på ytan i en interdisci-
plinär win win-situation. Språkvetenskapen har vassa analysredskap och samhället allvarliga 
problem. En djärv framtidsutsikt vore att, i större utsträckning än denna studie, tillämpa 
språkvetenskapen på andra vetenskapsområden för att på så sätt ”respecify their fields of 
study, chalk off old problems as meaningless, and identify new and more interesting ones” 
(Antaki 2011, s.3). Rörande förutsättningarna för politiskt deltagande skriver Polletta & Lee 
att ”[d]emocracy requires more than open and vigorous talk; it requires also a willingness to 
scrutinize and possibly alter the norms of appropriate talk.” (2006, s.720). Att rannsaka 
normer för samtal är något språkvetenskapen är bra på och något som språkvetenskaplig 
forskning bör tillämpa i större utsträckning. Denna uppsats har visat ett sätt som språk-
vetenskapen kan delta. Språkvetenskapen ska för den sakens skull inte endast tillskrivas ett 
potentiellt instrumentellt värde. Tvärtom ska den ta för sig och visa att språkandet är social 
interaktion, och att det i social interaktion finns maktrelationer, diskriminering, gräsrots-
rörelser, politik och möjligheter till förändring. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsblad 
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Bilaga 2: Transkriptionsnyckel för verbal transkription 
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↑ ↑ 
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> < 
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° ° 

£ £  

J J 

((hostar)) 

( )  

 

hh 

.hh 

pt 

.ord 

Överlappande tal 

Omedelbar övergång mellan två ord eller turer  

Mikropaus som understiger 0,2 sekunder 

Pauser som överstiger 0,2 sekunder 

Fallande intonation 

Viss stigande intonation som kan markera prosodiskt möjlig 

turbytesplats 

Mer stigande intonation vid turbytesplats 

Starkt stigande intonation vid turbytesplats 

Betoning eller emfas, ju mer understruken desto starkare 

betoning 

Versal skrift indikerar styrka och emfas, starkare än under-

strykning 

Kolon markerar förlängda ljud 

Markerar att ordet avbryts 

Uppåtstigande pilar indikerar förhöjt tonläge 

Nedåtriktade pilar indikerar sänkt tonläge 

Yttrandet som inramas sägs snabbare än omgivande tal 

Yttrandet som inramas sägs långsammare än omgivande tal 

Yttrandet som inramas sägs tystare än omgivande tal 

Yttrandet som inramas sägs med leende röst 

Yttranden som inramas sägs med skrattande röst 

Dubbelparantes används vid metakommentarer 

Enkla parenteser används när transkriptionen på grund av 

ljudkvalitet är osäker 

utandning 

Inandning 

smackljud 

ord med punkt före sägs på inandning 

 
 
 
 


