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ABSTRACT

Människan är en sällskaplig varelse. Att samtala är för henne en lika självklar handling som 

den vid närmare granskning är komplex. Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i 

människans sällskaplighet analysera ett organisatoriskt samtal.

Den övergripande frågeställningen lyder: Hur kan organisatoriska samtal förstås med 

avseende på den socialt responsiva individen? De teoretiska perspektiven utgörs av

socialpsykologiska teorier vilka tar hänsyn till individens sociala behov. Johan Asplunds teori

om den socialt responsiva individen är central. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv brukas

för att förstå samtalets funktion för individen och samhället. Empiriskt analyseras och tolkas 

ett organisatoriskt samtal med konversationsanalys som metod. Resultatet av den empiriska 

analysen innebär att samtalets socialkonstruktivistiska funktion urskiljs ur samtalspraktiken.

När denna funktion sätts i relation till den socialt responsiva individen framträder en rad 

intressanta slutsatser vilka det argumenteras för i uppsatsen: Samtalet innehåller sekvenser 

som tillfredställer människans sällskaplighet. Samtidigt har många organiserande samtal till 

syfte att genom beslut ligga till grund för kollektivt handlande och vara socialt konstruerande. 

Ett beslut är ett hot mot den socialt responsiva individen, genom att det häver flödet av social 

responsivitet. På yttrandenivå är därför dessa båda syften oförenliga. Detta leder till ett nytt 

sätt att förstå varför formella samtalsstrukturer är nödvändiga för effektiviteten i ett 

organisatoriskt samtal. Olika roller och masker existerar därför att socialt responsiva individer 

i ett organiserande samtal skall kunna fatta beslut på ett sätt som är effektivt men som går 

emot deras socialt responsiva natur.    

Nyckelord: Samtal, Organisering, Konversationsanalys, Social responsivitet, 

Socialkonstruktivism.                                   
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1. Inledning

Vi lever i samtalens tidevarv. Aldrig har det varit så enkelt att nå den vi önskar. 

Mobiltelefoner har tillintetgjort behovet av att finnas inom hörhåll. Internet och e-post har löst 

upp tidens avstånd. Den fria rörligheten, de fysiska kommunikationerna; flygplanen, 

snabbtågen och motorvägarna mångfaldigar möten ansikte mot ansikte. Företag och hushåll 

investerar stora summor i kommunikation. Vi samtalar, om inte mer än någonsin, så med fler 

än någonsin. Många har tvivlande frågat sig vad vi egentligen säger och åstadkommer i alla 

dessa möten, i alla samtal. Den här uppsatsen vänder på detta spörsmål och frågar sig istället:

Vad gör samtalet med oss och det vi skapar?

Hela vår omgivning, kunskapen om världen, tillverkningen av objekt och skapandet av kultur 

och samhälle har tillkommit i sociala sammanhang.1 Vår värld och omvärld är socialt 

konstruerad. Social konstruktion hade inte varit möjlig utan vår förmåga att samtala. Svaret på 

ett av sociologins grundproblem Hur är samhället möjligt? skulle kunna vara: genom att vi 

förmår tala med varandra.     

Den för utformandet av samhället mest kraftfulla sociala enheten är organisationen.

Organisationer samordnar individers handlingar så väl att det går att tala om organisationen 

som ett enskilt objekt. När den hermeneutiskt lagda sociologen studerar individers agerande

förklaras dessa i de motiv som gör handlingarna meningsfulla utifrån individens egen 

horisont. Denna mening finner sociologen i individens tankar kring sitt eget agerande. När 

organisationers handlingar studeras borde en likartad fråga kunna ställas: Hur tänker du, 

organisation? Men organisationens natur tillåter inte att man söker meningen med handlingen 

hos ett individuellt medvetande. Organisationens natur är kommunikativ och består av en 

mängd samverkande agenter, den utgörs av individer bundna till varandra i sociala relationer. 

Den viktigaste och vanligaste relationen utgörs av samtal. Och meningen med organisationens 

handlingar skapas i dessa samtal.                 

                                               
1 Barlebo Wenneberg, Søren (2001). Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv Malmö: Liber 
s.73.
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Begreppet social, i socialkonstruktion, kommer att nytolkas i betydelsen av socialitet och 

social responsivitet. Begreppen är myntade av socialpsykologen Johan Asplund. Med hjälp av 

dessa försöker Asplund förklara människans sällskaplighet. Den sociala responsiviteten är 

verksam varje gång två individer möts och har sitt ursprung i människans lustfyllda

nyfikenhet på sin medmänniska.2 Den yttrar sig i en ”allmän svarsbenägenhet”.3 Socialiteten 

kan beskrivas som en vilja att vara social, härledd ur ett mänskligt behov. En sådan vilja, och

framför allt en ovilja att häva socialiteten genom asocialt beteende4 blir en princip att räkna 

med i samtal och kan ses som en diskurs som genomsyrar hur vi agerar och vad vi säger.5 Den 

sociala responsiviteten är en nyfiken benägenhet hos människan att ta och besvara kontakt.6

Människan älskar när det hon petar på eller tilltalar reagerar på hennes närmande, vare sig det 

är en annan individ, en dator eller en solande huggorm. I uppsatsen undersöks den sociala

responsivitetens del i social konstruktion. En individs nyfikenhet och svarsbenägenhet i 

interaktion med andra är en betydande byggsten i hennes konstruerande av verkligheten och 

dess objekt: samhället.

Uppsatsen tar fasta på en annorlunda tolkning av begreppet socialkonstruktivism än den 

gängse. Det sociala har tolkats på en rad skilda sätt beroende på ontologiskt perspektiv. Social 

har brukats i betydelsen levande och irrationell, då i motsats till rationell och logiskt, social 

kan även tydas som av samhället skapad, då i motsats till naturligt, samt social i betydelsen, 

socialt determinerad i kontrast till människans individuella frihet.7 Det antagna 

socialkonstruktivistiska perspektivet utläses: En socialt responsiv konstruktion av 

verkligheten.

                                               
2 Asplund, Johan (1987a). Det sociala livets elementära former Göteborg: Bokförlaget Korpen s.29.
3 Ibid. s.33.
4 Betänk hur drabbade vi blir av plötslig tystnad i ett sällskap. Talspråket ”Det gick en ängel genom rummet” 
skvallrar om hur övernaturlig och "omänsklig” stunden av asocialitet är.      
5 För att kommunikation överhuvudtaget skall fungera krävs det några principiella avsikter som alla parter i ett 
samtal är överens om. Den som talar måste göra anspråk på att yttra något som går att förstå. Talaren måste ha 
intentionen att yttra någonting sant eller troligt, så att lyssnaren kan dela talarens kunskap. Talaren måste också 
uttrycka sina intentioner på ett  trovärdigt sätt, så att lyssnaren också kan tro på talarens kunskap. Talaren måste 
välja sina ord, så att yttrandet blir riktigt, så att lyssnaren kan acceptera yttrandet i förhållande till verkligheten. 
(Habermas, Jürgen (1984). Communication and the Evolution of Society Cambridge: Polity Press s. 2f.f..)      
6 Asplund (1987a). s.33.
7 Barlebo Wenneberg (2001). s.107.
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1.1 Syfte och problemformulering

Syftet med uppsatsen är att tillämpa begreppet social responsivitet i samtalspraktiker inom

organisationer. Produktion och organisering sker inte i ett socialt vakuum. En mängd sociala 

faktorer påverkar enskilda mötessituationer. Strukturer anger vad som är begripligt och 

accepterat beteende och inverkar på individen när hon talar och handlar. Mycket tyder på att 

förekomsten av formella strukturer är speciellt viktiga i komplexa organisationer, exempelvis 

kommuner eller företag, där kraven på ömsesidig förståelse och koordinering är höga. Även

den sociala responsiviteten bildar en struktur som verkar när människor möts. Uppsatsens 

intention representerar ett sökande efter och ett begreppsutvecklande av social responsivitet i 

dess praktik - samtalet.         

Problemformuleringen lyder: Hur kan organisatoriska samtal förstås med avseende på den 

socialt responsiva individen?   

              

1.2 Disposition

Inledningsvis kommer de centrala begreppen organisation, organisering och 

organisationskultur etableras. Dessa utgör sceneriet och skådeplatsen. I teorikapitlet 

presenteras två huvudsakliga teoriknippen: samtalets sociologi och social konstruktion av 

verkligheten. En metod för att studera samtal i praktiken presenteras i empirikapitlet varpå en 

konversationsanalys av ett transkriberat organisatoriskt samtal följer. I slutdiskussionen görs 

en ansats att relatera resultaten av analysen och de olika teoriknippena till varandra.   

1.3 Avgränsning

En organisation är inte en organisation om den inte producerar något. Men den är inte heller 

en organisation om den inte innehåller människor inbegripna i samarbete, då är den snarare en 

maskin. I avgränsningssyfte kommer organisationens egentliga produkt; varan eller tjänsten, 

inte att ges något större analytiskt utrymme. Detta på grund av att uppsatsen är inriktad på en 

långt mer grundläggande producerande praktik: produktion av samtal. Med termen samtal

avses endast verbala samtal, anledningen till detta kommer utvecklas vidare i kap. 2.1.    
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Centralt i socialkonstruktivistisk teori är antagandet att vår kunskap om verkligheten är socialt 

konstruerad. Antagandet ligger till grund för en mycket bred teoribildning som framförallt 

inbegriper vetenskapssociologi och kunskapssociologi. Inom vetenskapssociologin leder 

antagandet till en kritik av naturvetenskapernas objektiva anspråk. Kunskapssociologin reser 

frågor kring hur människans, inte enbart vetenskapsmännens, kunskap om verkligheten 

skapas. Uppsatsen representerar enbart en kunskapssociologisk studie.

Inom organisationsforskning är det framförallt det forskningsfält som behandlar

organisatoriskt lärande, hur organisationer anpassar sig till omvärlden, som använt sig av 

socialkonstruktivistiska idéer.8 Bland andra är den nedan refererade socialpsykologen Karl 

Weicks arbeten en gemensam mötespunkt mellan socialkonstruktivismen och organisatoriskt 

lärande. I avgränsningssyfte väljs ett mer mikrosociologiskt, interaktionistiskt spår, där 

individers relationer ansikte mot ansikte är forskningsobjektet. Organisationen, vilken 

återfinns på en samhällelig mesonivå, är inte uppsatsens forskningsobjekt, utan snarare en 

produkt av  relationerna.9                   

1.4 Tidigare forskning och litteratur

Intentionen är att sammanknyta en rad olika teorier i ett nytt perspektiv på det organisatoriska 

samtalet, därför sorterar den inte under en enskild forskningstradition. Här presenteras 

litteratur och tidigare forskning indelat i teoretiska ingångar som begagnats i arbetet i fråga.

Mycket av modern sociologisk forskning utgörs av gränsöverskridande där tanketraditioner 

från olika områden samlats i mångfacetterade perspektiv. Flera av teorierna tillämpade i 

uppsatsen har tidigare sammanförts.

  

Idén om en hos människans inneboende socialitet förekommer i många sammanhang inom 

sociologi och socialpsykologi, även om en enhetlig syn på människans sociala natur saknas.

Tanken om att uppkomsten av individens medvetande är beroende av andra individer är 

                                               
8 Eriksson-Zetterquist, Ulla & Kalling, Thomas & Styhre, Alexander (2005). Organisation och Organisering 
Malmö: Liber s.252.
9 Makronivån utgörs av storskaliga samhälleliga system av stater, internationella organisationer och 
multinationella företag. Mesonivån är en mellannivå, där mindre, personliga sammanslutningar av aktörer d.v.s. 
samhällets mikronivå, existerar i form av kollektiv. På mesonivå urskiljs nätverk, organisationer och institutioner
(Lundquist, Lennart (2007). Att hantera samhällsvetenskapens tudelning Malmö: Liber s.179.).   
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central i Georg Herbert Meads klassiska verk Mind, Self, and Society (1934).10 Begreppet 

social responsivitet används i uppsatsen i den enkla innebörd som socialpsykologen Johan 

Asplund utvecklar i sina arbeten, framförallt i Det sociala livets elementära former (1987a). 

Trots att Johan Asplund är flitigt läst i Sverige tillämpas hans begrepp socialitet och social 

responsivitet mer sällan och jag har inte kunnat finna något arbete där dessa brukas i 

organisatorisk forskning. Gissningsvis beror avsaknaden av tillämpningar av Johan Asplunds

tankar på att de utvecklas i essäer istället för i mer akademiska sammanhang.

Organisationsforskningen är ett oerhört vidsträckt forskningsområde med ett massivt flöde av 

vetenskapliga publikationer och managementlitteratur. Iden om organisationen som en praktik 

av organisering representeras i Sverige framförallt av Barbara Czarniawska där hennes En 

teori om organisering (2005) utgjort en utgångspunkt. Hon hänvisar i sin tur till 

socialpsykologen Karl E Weicks insats för organiseringsperspektivet i studier av 

organisationer.11  

Arbetets socialkonstruktivistiska influenser springer ur Peter Bergers och Thomas Luckmanns 

The Social Construction of Reality – a Treatise in Sociology of Knowledge (1966).12 En god 

översikt av socialkonstruktivismen återfinns i Søren Barlebo Wennebergs 

Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv (2001).

   

Hur det verbala språket fungerar i samtal studeras inom lingvistikens undergren 

sociolingvistik.13 Inom sociologisk språkforskning är det framförallt etnometodologin som 

uppmärksammat samtalet. Konversationsanalysen är en produkt av etnometodologin.14

Samtalsforskning är därför ett tvärvetenskapligt forskningsområde.15 Framförallt Catrin 

Norrbys Samtalsanalys (1996) är en bra grund för konversationsanalys. Ett nyckelverk i 

uppsatsen är Jonathan Potters Representing Reality: Discourse, Rhetoric and Social 

Construction (1996) som sammanknyter konversationsanalys med socialkonstruktivism.          

                                               
10 Engdahl, Emma (2004). A Theory of the Emotional Self: From the Standpoint of a Neo-Meadian Örebro: 
Örebro universitet  
11 Czarniawska, Barbara (2005). En teori om organisering Lund: Studentlitteratur s.27.
12 Barlebo Wenneberg (2001) s.33f.f.
13 Norrby, Catrin (2005). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra Lund: Studentlitteratur s.14.
14 Ibid. s.30.
15 Ibid. s.14.
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1.5 Material

Det empiriska materialet till analysen av organisatoriska samtal har hämtats från Gothenburg 

corpus of spoken language (GCSL).16 GCSL består av insamlade och transkriberade samtal 

och uppgår till ungefär 1,2 miljoner ord. Materialet är sammanställt från en mängd student-

och fakultetsprojekt med sin början på 1980-talet. Samtalen i korpusen är organiserade utifrån 

sociala aktiviteter. Transkriberingen har skett med Modified Standard Orthography (MSO), en  

i Göteborg internt utvecklad standard som tar hänsyn till viss betoning, överlappningar och 

pauser i samtalen, men utelämnar röstlägen och kroppsspråk. Samtalen är anonymiserade.

Korpusen har använts både för kvantitativa och kvalitativa studier, ett 40-tal uppsatser och 

fyra doktorsavhandlingar baseras på korpuset. Korpusen innehåller flera typer av samtal. Till 

analysen har ett organisatoriskt samtal valts ut för en djupare analys. Anledningen till detta 

kommer utvecklas vidare i empirikapitlet.

1.6 Begrepp

1.6.1 Organisation

Människor strålar samman i kollektiva handlingar. Den enskilda individens nyfikenhet på sin 

granne, hennes önskan till närhet och förmåga till socialitet skapar ett fundament på vilket 

olika former av kollektiva strukturer byggs.

Människan spenderar en stor del av sin tid i organisationer. På dagarna utbildar, arbetar eller 

omhändertas hon i dem. På fritiden väljer hon ofta att medverka i organisationer som 

exempelvis idrottsklubbar, politiska partier eller sociala sammanslutningar. Som konsument 

konsumerar hon varor och tjänster som skapats och tillhandahålls i organisationer. Människan 

rör sig genom rum som flygplatser, simhallar eller restauranger vilka är konstruerade och 

underhållna av organisationer.

                                               
16 Allwood, Jens & Björnberg, Maria & Grönqvist, Leif & Ahlsén, Elisabeth & Ottesjö, Cajsa
(2000). The Spoken Language Corpus at the Department of Linguistics,
Göteborg University Forum Qualitative Sozialforschung / Forum:
Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(3). Tillgänglig <http://qualitativeresearch.
net/fqs/fqs-eng.htm> [2008-04-16]
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I en organisation samordnas människors handlingar. För individen är den en källa till socialt

handlande. Genom de identiteter och roller som organisationer erbjuder kan hon skapa sig en 

meningsfull plats i livet.17 För samhället är kollektivt och organiserat handlande en 

grundförutsättning. Därför finns det all anledning till att vända sitt intresse mot organisationer 

om man söker kunskap om människan som samhällsvarelse.18

Organisationer är starkare än enskilda individer och deras syfte är att åstadkomma mer än en 

ensam individ förmår.19 Begreppet organisation syftar också på något mer varaktigt än bara 

tillfälliga sammanslutningar. Organisationer kan verka långt längre än en mansålder. De är 

sociala objekt där en koordinering av arbetsuppgifterna förutsätter styrning. Hos en 

organisation finns därför ofta någon form av ledning eller administration.

I organisationer fattas beslut. Ett beslut definieras som ett val mellan en rad 

handlingsalternativ, vilka avhandlas i en beslutsprocess. I processen tar de involverade 

ställning till information, ofta kommuniceras denna, analyseras, och diskuteras innan ett 

beslut fattas och sedermera verkställs.20              

1.6.2 Organisering

Det går att förstå organisationen utifrån individers praktik i stället för att tala om 

organisationen som ett redan färdigt objekt.21 Skillnaden mellan organisation och organisering

är stor, de representerar två skilda perspektiv. Ur ett sociologiskt interaktionistiskt perspektiv 

är det mer angeläget att studera organisering snarare än organisation. Individer organiserar

sina handlingar i nuet.22 De agerar i förhållande till varandra. Organisationen är enbart en 

produkt av en interaktionistisk praktik. Ett resultat av när individer i bilder och berättelser 

skapar en helhet av praktikens fragmentariska händelser.23

                                               
17 Sennett, Richard (1999). När karaktären krackelerar: personliga konsekvenser av att arbeta i den nya 
kapitalismen Stockholm: Atlas
18 Czarniawska, Barbara (1993). The three-dimensional organization: a constructionist view Lund: 
Studentlitteratur
19 Andersson, Curt (1994). Organisationsteori Lund: Studentlitteratur s.11-15
20 Jacobsen, Dan Ingvar & Thorsvik, Jan (2002). Hur moderna organisationer fungerar Lund: Studentlitteratur
s.367-406.
21 Czarniawska (2005). s. 27.
22 Ibid. s.46.
23 Czarniawska (2005) s.45f.
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Socialpsykologen Karl E Weick beskriver hur organiserande praktiker skapar en organisation. 

Han avdramatiserar fokus på organisationen som ett objekt med ett mål eller syfte och 

påpekar risken i en överdriven syn på individen som en kugge i ett maskineri. Hon är varken 

speciellt målinriktad eller rationellt handlande. För att bättre förstå organiseringsperspektivet 

är det belysande att beskriva hur organisationen initialt konstrueras.24

   

En kollektiv struktur föds när två individer med överlappande intressen möts. När 

gemensamma intressen uppdagas inser de båda att de kan vinna på att interagera för att lättare 

och snabbare kunna tillfredsställa sitt intresse, alternativt är tillfredsställelsen endast nåbar 

genom att flera hjälps åt. Men detta är bara ett tillfälligt samarbete, för att en organisatorisk 

struktur skall uppkomma krävs kontinuitet. Om en varaktig struktur skall byggas krävs dels 

att det gemensamma intresset inte försvinner, samt att de båda individerna kan fortsätta vara i 

varandras konkreta närhet så att en varaktig relation upprättas. Beteenden som gjorde att de 

båda fick sin initiala tillfredsställelse tillgodosedd börjar då upprepas. Det interagerade 

beteendet fixeras och institutionaliseras, och görs tillgängligt för fler än dess upphovsmän. 

Individer i en institutionaliserad struktur behöver inte längre komma överens om målet, det 

räcker med att de samlas kring ett gemensamt beteende, vilka uppfyller intressen som är olika 

formulerade hos varje individ.25 När den hermeneutiskt lagda sociologen därför frågar ett 

flertal individer som tillsammans utför en handling efter deras enskilda motiv och mening får 

denne med all säkerhet flera olika förklaringar till samma agerande. 

   

När en institutionaliserad kollektiv struktur växer förändras gruppens förhållande till målen.

Målen börjar forma gruppen istället för att gruppen formar målen. I samband med att 

organiseringen institutionaliseras kräver den en mer specifik arbetsdelning och

arbetsuppgifterna blir mer specialiserade. Naturligt nog hamnar då fokus på vad dess 

medlemmar har gemensamt i skymundan för vad de inte har gemensamt. Det blir viktigt var i 

organisationen en individs särart utnyttjas bäst och specialistroller uppstår. Organisationens 

uttalade mål främjas från praktiken, eftersom individers beteenden blir allt mer olika. Enligt 

Weick syftar uttalade mål ofta till att hålla en grupp som redan bildats samman och 

uppkommer inte initialt i den kollektiva strukturen. Det är först i denna fas, som det i 

organiseringen konstrueras en bild av organisationen som ett objekt skiljt från sin uppkomst i 

individernas gemensamma praktik.

                                               
24 Ibid. s.33.
25 Weick, Karl E. (1977). The social psychology of Organizing New York: McGraw-Hill s.90.
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1.6.3 Organisationskultur

Skillnaden mellan organiseringens praktik, och bilden av organisationen som objekt går att 

förtydliga genom organisationskulturbegreppet.26 Organisationskulturen är specifik för varje 

arbetsplats och består av regler och normer för hur dess medlemmar skall agera,

manifesterade i artefakter, miljöer, roller, symboler och sätt att tala. Organisationskulturen 

förespråkar ett sätt att bete sig och tala som garanterar organisationen en överindividuell 

varaktighet. Nya medarbetare socialiseras in i den rådande organisationskulturen. Dess 

funktion är att underlätta för individer att handla organisatoriskt. Socialisationen skapar 

kontinuitet genom att nya medlemmar ges likartade föreställningar om vad organisatoriskt 

handlande innebär i den specifika organisationen.27

Organisationskulturen är en tolkningsgemenskap.28 En tolkningsgemenskap uppstår när

individer delar samma betydelser av handlingar, artefakter och fenomens innebörd, samt 

utformar sina handlingar utifrån att andra äger samma kunskap. Tolkningsgemenskapen anger 

hur dess medlemmar skall reagera på eller tala om fenomen. Den har en del i att strukturera 

och reglera intryck från omgivningen genom att ge riktlinjer för hur intrycken skall tolkas, 

beskrivas och tillskrivas mening. Tolkningsgemenskapen blir därför direkt influerande för hur 

organisationens medlemmar samtalar. 

                                               
26 Organisationskulturbegreppets organisatoriska karaktär har träffande beskrivits i följande citat ”istället för att 
säga att kultur är något som ett företag har, till exempel att företaget har en stark företagskultur, så är kultur 
någonting som en organisation är” (Eriksson-Zetterquist, Ulla & Kalling, Thomas & Styhre, Alexander (2005).
s.231.). 
27 Smirchich, Linda (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly
(28) (s.339-358) s.345
28 Janson, André (2001). ”Senmoderna livsvärldar: Om mediekonsumtion och kulturell identitet”, s.121-152, i
Sernhede, Ove & Johansson, Thomas (red.) Identitetens omvandlingar, black metal, magdans och hemlöshet 
Göteborg: Daidalos
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2. Teori

2.1 Samtalets sociologi

Med ett samtal avses en situation där minst två individer med verbalt språk talar med 

varandra. Med ett samtal avses också en situation där det verbala talet är direkt. En 

konversation som spänner över en längre tid, exempelvis brevledes eller genom e-post, avses 

inte. Dock gör dagens teknik att de båda parterna inte behöver befinna sig i varandras 

omedelbara fysiska närhet för att verbala yttranden skall nå fram. Delvis därför tar uppsatsen 

inte upp erkänt viktiga aspekter som kroppsspråket och andra typer av sociala markörers 

påverkan på samtalet.29 Det verbala språket är ensamt objekt för analysen i egenskap av att 

vara det viktigaste av språken i social praktik. Ett yttrande är det verbala språkets 

motsvarighet till skriftspråkets mening, men med det verbala språkets brist på en tydlig syntax 

i beaktande.            

För att ett samtal skall uppstå krävs individer som kan och vill interagera. I varje sociologisk 

studie ingår ett grundantagande om människans natur.30 Denna får sedan effekter för hur 

sociala fenomen hos individen och i samhället förstås. Uppsatsens människosyn innebär att

människan är en aktiv social varelse som av naturen besitter en lustfylld nyfikenhet på andra 

människor, tillika finner hon en glädje och tillfredsställelse i att kommunicera. Dessa 

drivkrafter är fångade i begreppen socialitet och social responsivitet. Den sociala

responsiviteten är ett elementärt och naturligt beteende,31 vars ursprung förlorar sig i ett 

historiskt dunkel av gener, evolution och kultur.32

Människan är av naturen nyfiken och sällskaplig. Att tillämpa biologiska förklaringar i en 

analys där enskilda individens agerande relateras till samhällets meso- och makronivåer är 

omöjligt: ”Att spåra de myriader av kausalitetskedjor som leder fram till de stora händelserna 

är inte genomförbart”33 skriver Lennart Lundquist i Att hantera humanvetenskapens tudelning 

                                               
29 Einarsson, Jan (2004). Språksociologi Lund: Studentlitteratur s.287.
30 Barbosa da Silva, António & Wahlberg, Vivian (1994). ”Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ metod”,
s.41-70, i Starrin, Bengt & Svensson Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori Lund: 
Studentlitteratur 
31 Asplund (1987a) s.33.
32 Detta är en evolutionsteoretiskt hållning. Evolutionsteorin innebär att människans tenderar, på grundval av 
sina biologiska predisponering samt sin omgivning, välja ett visst beteende framför ett annat. (Lundquist (2007) 
s.38.)     
33 Lundquist (2007) s.145.
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(2007). Trots detta bör man inte välja att negligera det faktum att den biologiska och sociala 

individen är en och samma person.34 Om man bortser från hur individen fungerar på en 

mikronivå, d.v.s. interaktion ansikte mot ansikte, bortser man från viktiga aspekter av 

förhållandet mellan individ och samhälle.35 Människan har medfödda predispositioner genom 

hjärnans konstruktion vilka initierar och påverkar hennes handlande.36 Dessa predispositioner 

är dock underkastade den kulturella, samhälleliga och naturliga miljö som hon vistas i. När 

praktiken studeras på mikronivå är den sociala responsivitetens biologiska ursprung elementär 

för initierandet och genomförandet av interaktion ansikte mot ansikte.

Den enskilda människan är innesluten i nuet, i sitt eget medvetande och känsloliv. Den sociala 

drivkraften får sin form både i gener, som en produkt av evolutionen och ur kulturella 

betingelser. Alla tre samverkar i (alternativt ger upphov till motstridiga) sociala impulser, 

vilka kan sägas föregå både mikro- och makronivåer av tillvaron.37 Den sociala 

responsiviteten kan aldrig förklaras uteslutande på kulturella eller samhälleliga grunder. Den

är inte ett beteende som socialiserats in, den är en egenskap hos människan som utgör 

förutsättningen för socialisation.

   

Det sociala livets minsta byggsten är en social akt. En komplett social akt utgörs av en gest 

från en biologisk varelse och en anpassning och svar från en annan varelse. Den andras svar

på gesten är den kompletta meningen med gesten.38 För att den sociala akten skall kunna 

fullgöras krävs det att individerna för det första intresserar sig för varandras gester, och för det 

andra är benägna att respondera. Ett sådant agerande är möjligt därför att människan är socialt 

responsiv.39

                                               
34 Ibid. s.11f.
35 Asplund (1987a) s.25.
36 Lundquist (2007) s.150.
37 För utförlig diskussion om hur människans som biologisk varelse skall beaktas i socialvetenskaperna se 
Lundquist (2007). s.144-177.
38 Det fysikaliska faktum att en uttalad gest, ett ljud eller ett ord låter likadant för den som uttalar det som för den 
som hör det skapar en gemensam upplevelse. Detta innebär att en individ påverkar sig själv på samma sätt som 
hon påverkar den andre. Socialiteten är drivkraften i detta beteende. När individer inte bara reagerar på samma 
sätt inför en uttalad gest utan också delar den till upplevelsen bundna innebörden av gesten är gesten en 
signifikant symbol, d.v.s. ett beteendemönster som är betydelsebärande (Mead, George Herbert, (1972). Mind, 
Self, and Society from the standpoint of a social behaviourist Chicago: University of Chicago Press).  
39 Asplund (1987a).
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Sociala akter har sin praktiska motsvarighet i konkreta mötessituationer. Spelet av gester och 

besvaringar har sin främsta praktiska användning i samtal. Socialitet och social responsivitet

är därför ord på det som är samtalets motor.

Verbalt språk måste förstås socialt och delvis med avseende på den sociala responsiviteten. 

Detta innebär en annorlunda syn på språk än i sin vanligare semiotiska betydelse. Språket är 

inte bara ett system för information, det är ett instrument genom vilket individer praktiserar 

socialitet. Det verbala yttrandet i ett samtal formas inte bara av kravet på att förmedla något,

utan också av det faktum att individen är en socialt praktiserande varelse. I samtal utformar

hon i regel sina yttranden på så vis att socialiteten inte i onödan bryts. Förekomsten av 

preferensstrukturer i samtal, d.v.s. att ett yttrande bär på en idé om vilket som är de 

föredragna svarsrepliken, något som samtalsdeltagarna tenderar att följa, kan tolkas som en 

ovilja att bryta den sociala responsiviteten (Se Kap. 3.1.4). Exempelvis är den föredragna 

repliken på en invit inte enbart ett svar, utan ett jakande sådant!

2.2 Verklighetens nivåer

Innan framställningen om samtalets verklighetsproducerande funktion fördjupas, måste 

verklighetsbegreppet definieras. Individer får genom sina sinnen information om verkligheten.

Tyvärr är kroppens sinnen relativt grovkorniga instrument och ger människan direkt 

erfarenhet av en begränsad del av världen.40 Människans hjärna har därför, för att hjälpa sina 

sinnen på traven, utvecklat en förmåga att ur en begränsad mängd information skapa mönster.

Det är denna helhet som utgör hennes verklighetsuppfattning. Till hjälp i konstruerandet av 

mönster utifrån egna sinneserfarenheter har individen tidigare gjorda erfarenheter men också 

information om verkligheten från andra människor, det vill säga andras 

verklighetsbeskrivningar”.41 Andras verklighetsbeskrivningar påverkar därför hur 

verkligheten uppfattas.42 Epistemologiskt kan verkligheten kan delas in i tre nivåer vilka

återges i fig.1.43

                                               
40 Barlebo Wenneberg (2001) s.19ff.
41 Lundquist (2007) s.61.
42 Ibid. s.61
43 Detta resonemang följer i stort Lundquists (2007) framställning s 61 – 67.



14

Fig. 1.44

Utsagoplanet är ett kommunikativt plan som består av texter och verbala yttranden. Planet

består av verklighetsbeskrivningar, återberättade handlingar och påstådda motiveringar.45

Gemensamt för utsagoplanet är att dessa yttranden är underkastade situationen och praktiken

vari de yttras. Socialiteten och den sociala responsiviteten, hävdar jag, verkar i dessa 

samtalssituationer, bland annat tillsammans med sociokulturella diskurser och retoriska 

strategier. Diskurs i betydelsen ett bestämt sätt att tala om något och retorik i betydelsen hur 

ett yttrande formuleras för att verka övertygande.46 Utsagoplanet påverkar perceptionen.

Informationsplanet är mönsterplanet, där sinneserfarenheterna ordnas i en meningsfull helhet. 

Detta är också vår vardagliga verklighet. På realitetsplanet finns det som faktiskt är.

Människans medvetna eller omedvetna motiv, hennes och andras faktiska handlingar samt 

realiteten i sig självt. Om detta plan kan människan inte äga någon ”ren” kunskap. Hennes 

perception påverkas av information från utsagoplanet. Människan lever i realitetsplanet men 

verkar, upplever, formulerar sin mening och kunskap på utsago- och informationsplanen:

                                               
44 Figuren är hämtad från Lundquist (2007) s.62.
45 Lundquist (2007) s.62.
46 Potter, Jonathan (1996). Representing Reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction London: Sage
s.106.
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”utsagoplanet och informationsplanet utgör konstruerade verkligheter vilka liknar 

realitetsplanet mer eller mindre.”.47  

2.3 Samtalet som producerande aktivitet

Ofta krävs det ett samtal innan någonting skall åstadkommas. I stort sett alla gemensamma 

aktiviteter kräver att man talar om hur och varför man skall agera. Genom att samtal ligger till 

grund för både individuellt och gemensamt agerande är de producerande på en rad olika sätt.

Genom att utsagoplanet påverkar perceptionen producerar samtal aktörers 

verklighetsuppfattning.                      

Verbalt språk utgörs av vokala tecken och har sin grund i individens förmåga att åstadkomma 

och uppfatta ljud. Det verbala språket är ett meningsbärande symboliskt system där unika ljud 

ges en betydelse vilken delas av andra individer. Men yttranden är inte enbart en förmedlare

av information, idéer och mening, det är också handlingar.48 Yttranden kan förstås som

talhandlingar. En talhandling är vad ett yttrande uträttar, exempelvis frågar, begär och 

beordrar.49 Vilken sorts talhandling ett yttrande är bestäms av kontexten. Talhandlingar 

fastslår även förhållanden, exempelvis ”Det regnar”.50  

Den talade individen producerar beskrivningar av verkligheten. Andra individer använder sig 

sedan av dessa beskrivningar när de ser på sin omgivning och försöker förstå den på ett 

meningsfullt sätt. Nedan resoneras kring några av det verbala språkets egenskaper som 

tillsammans gör språket till ett verktyg som inverkar på perceptionen. Detta resonemang har 

en mycket abstrakt karaktär, där frågan kring hur yttranden påverkar hur vi uppfattar 

verkligheten ges en fundamental roll. I kapitlet Metod utlovas en mer pragmatiskt redogörelse

av detta förhållande.          

Först måste en viktig distinktion etableras. Den mellan språket-inom-oss, vilket återfinns i 

individens inre medvetande och med vars hjälp vi är medvetna om oss själva och vår omvärld 

och språket-utanför-oss som är en autonom struktur som existerar i samtal och text i

samhällen och kulturer.

                                               
47 Lundquist (2007) s.63.
48 Potter (1996) s.47.
49 Norrby (2005) s.60.
50 Austin, J. L. (1962) How to do Things with Words Cambridge: Harvard University Press , Potter (1996) s.202.
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Språket-utanför-oss är språket på utsagoplanet. Språket utanför den enskilda människan. Det 

är en struktur frikopplad från aktören och har sitt ursprung i samtalssituationer men är inte

längre bunden till dessa. Exempelvis kan den härbärgera betydelser som inte är närvarande i 

det konkreta samtalet.51 Samtal om tågstationer kan mycket väl utspelas på flygplatser. 

Språket-utanför-oss är en förvaringsplats för en stor mängd betydelser och erfarenheter som

individer tar de till hjälp för att konstruera en begriplig verklighet av sina sinnesintryck.52

Språket-utanför-oss möjliggör existensen av varaktiga element, gemensam mening och 

ömsesidig förståelse som varar längre än samtalet som skapade dem.53 På så vis existerar 

objektiverade strukturer skilda från sina upphovsmän. De gemensamma betydelserna 

internaliserar individer i språket-inom-oss och gör till en del av sitt eget subjektiva 

medvetande. Men individen strävar också efter att externalisera sina erfarenheter. 

Vi är medvetna om verkligheten uteslutande med hjälp av språket-inom-oss. Detta är språket 

på informationsplanet. För att vara säkra på att det vi erfar faktiskt existerar och inte blott är 

hjärnspöken måste vi relatera våra erfarenheter till motsvarigheter i språket-utanför-oss. Om 

detta inte sker, förblir vi i värsta fall osäkra på huruvida det vi upplevt är verkligt. Denna 

överföring av erfarenheten från språket-inom-oss till språket-utanför-oss sker huvudsakligen 

genom samtal. När vi talar görs våra subjektiva upplevelser tillgängliga för andra i form av

våra beskrivningar av verkligheten.54 I samtal vävs subjektiva erfarenheter och upplevelser in 

i språket-utanför-oss och uppfattas som objektiva. Visserligen är beskrivningarna av 

verkligheten fortfarande subjektiva men delar av yttrandets innehåll upplevs av både talaren 

och lyssnaren som en sann del av verkligheten istället för ett uttryck för talarens subjektiva 

erfarenhet.55 De ”verkliga” och objektiva delarna är de delar av beskrivningar av verkligheten

som stämmer överens med de erfarenheter som finns lagrade i språket-utanför-oss. Det är med 

andra ord lyssnaren som genom sitt medgivande bereder en plats i språket-utanför-oss till 

talarens beskrivningar av sina erfarenheter. Denna objektiveringsprocess sker ständigt i 

samtal.

                                               
51 Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1998). Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin 
sociala verklighet Stockholm: Wahlström & Widstrand s.51.
52 Ibid. s.51.
53 Latour, Bruno (1998). Artefaktens återkomst: Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi 
Stockholm: Nerenius & Santérius s.16.
54 Berger & Luckmann (1998) s.51.
55 Människan objektiverar även sin egen existens genom det verbala språket. När hon talar och någon lyssnar 
bereds hennes subjektiva erfarenheter plats i språket utanför henne. När två individer samtalar hjälper de således 
varandra att objektivera varandras existenser (Berger & Luckmann (1998) s.52.).      
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Yttranden som är beskrivningar av verkligheten är en typ av yttranden som är frekvent

förekommande i samtal.56 Även om det är i språket-utanför-oss våra subjektiva erfarenheter 

erhåller verklighet, så är individen fången i sin individuella verklighet. Språket-utanför-oss 

påverkar hur vi erfar och förstår fenomen i världen, så som visas i fig. 1. Samtalet är den 

främsta källan till reproduktion, modifiering eller ombildning av den subjektiva verkligheten. 

2.4 Samtalet i organisationen

Vardagen i de flesta organisationer kretsar kring samtal. Dessa behöver inte skilja sig från 

vardagliga samtal i andra sammanhang. Men i organisationen återfinns också mer formella

samtal vilka används i sammanträden och arbetsmöten57 men även formella samtal innehåller 

olika faser, från småprat till rent formella yttranden.58 I många yrkesroller är det i samtal som 

arbetet utförs. Frågan är därför om och hur samtalets sociologi påverkar aspekter av 

organisationens agerande59.

Med produktion av arbete åsyftas exempelvis administrativt arbete, kreativt arbete där idén till 

en vara eller tjänst skapas, samt genomförandet av tjänster i de fall där dessa är genomförbara 

i samtal. I många yrken är samtalet inte enbart en del av arbetet, utan det huvudsakliga sätt 

genom vilket individer genomför sina arbetsuppgifter.60

                

I en organisation är kommunikation viktig för koordinering av handlingar och helt avgörande 

för att organisationen skall kunna dra nytta av en komplex kunskaps- och arbetsdelning. För 

att individerna i en organisation gemensamt skall kunna agera på ett effektivt sätt krävs det att 

de har en gemensam syn på den verklighet vari handlandet sker. En gemensam syn på 

verkligheten gör det möjligt för individer att komma överens om hur man skall agera och vad 

effekterna av handlingen blir. Även om det argumenteras för skilda handlingsalternativ och 

handlingseffekter krävs det en likartad syn på verkligheten för att de argumenterande skall 

                                               
56 Potter (1996). s.60-64.
57 Ett sammanträde leds av en ordförande och har en hög grad av formalitet. Även ett arbetsmöte har en 
ordförande, men är tämligen informella. (Einarsson (2004). s.259)
58 Ibid. s.259.
59 Berg, Lars-Erik (2005). Perspektivtagandets mirakel 
Tillgänglig:<http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=18965> [2008-04-19]
60 Pomerantz, Anita (2004). ”Investigating reported absences”, s.109-129, i Lerner, Gene H. (red.) (2004). 
Conversation Analysis: Studies from the first generation Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company
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kunna förstå varandra. Som redan konstaterats i kap. 2.3 har språket makt att konstruera en 

gemensam verklighet.

Organiseringsprocessen innebär en bearbetning av intryck från omvärlden. Fenomen som på 

något sätt berör organisationen måste förstås och diskuteras för att avgöra om och hur 

organisationens handlingar behöver rätta sig efter det nya fenomenet.  Människor styrs till stor 

del av hur de tror att världen är. Organiserande samtal konstruerar en gemensam värld genom 

att utveckla en tolkningsgemenskap. På så vis likriktas medlemmarnas perception genom att 

antalet tolkningsmöjligheter begränsas.61      

Samtalspraktiken blir i organiseringsperspektivet det naturliga forskningsobjektet. Samtalet 

organiserar och konstruerar socialt individers gemensamma verklighet och deras 

gemensamma handlingar samt bilden av organisationen som ett objekt. Allt detta sker i prat. 

  

                                               
61 Alvesson, Mats (2002). Understanding Organizational Culture London: Sage Publications s.119f.f.
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3. Empiri 

3.1 Samtalet som producerande aktivitet - i praktiken

I teorikapitlet har intentionen varit att förankra samtalet i människans sociala vara samt 

redogöra för samtalets funktion för hennes kunskap om verkligheten och organisering i 

samhället. Nu börjar det egentliga sökandet efter den sociala responsiviteten verkande i 

praktiken. Vi lämnar för en stund de sociala, individuella, vardagliga och organisatoriska 

kontexter som hittills berörts för att koncentrera oss på en enda: samtalets textuella kontext.

Denna avser det enskilda yttrandet och dess omedelbara omgivning av andra yttranden.62

Metoden som tillämpas är konversationssanalys. Analysen består av att i transkriberingar av 

organisatoriska samtal analysera yttrandehandlingar, exempelvis beskrivningar av 

verkligheten, konstruktioner av roller och beslutssekvenser. 

3.1.1 Beskrivningar av verkligheten

Hittills har det argumenterats för att samtalet är en verklighetsproducerande aktivitet. Nu 

måste man ställa sig frågan: På vilket sätt sker produktionen i samtalet?63 I prat förekommer 

kategoriseringar av personer, objekt och processer vilka kommer till uttryck i yttranden av 

typen beskrivningar. En beskrivning är ett yttrande som sammanbinder objekt, egenskaper 

och karaktäristika. Ofta gör individer som beskriver anspråk på att förmedla en sann bild av 

verkligheten. Det är när detta anspråk, för det första godkänns av de inblandade i samtalet, 

och för det andra ligger till grund för deras vidare handlingar, som en konstruktion av 

verkligheten har skett. I samtalspraktiken handlar det om att förflytta beskrivningen från 

talarens subjektivitet till kollektivt skapad objektivitet.64 Beskrivningar av verkligheten är 

yttranden som strävar efter att uppfattas som korrekta återgivningar av realitetetsplanet.

Människan tar hjälp av andras verklighetsbeskrivningar när hon skapar sammanhang av 

realiteten. Kategorier länkar samman fenomen exempelvis; brandman, eld, fara, röklukt, 

flykt.65 Tack vare styrkan i de språkliga bindningarna mellan ord väver individen mönster

                                               
62 Einarsson (2004) s.244., Se även not.25 
63 Jonathan Potters verk Representing Reality Discourse, Rethoric and Social Construction (1996) behandlar just 
denna frågeställning. Hans framställning kommer att få en framträdande plats i analysen.
64 Potter (1996) s.151f.f.
65 Lakoff, George (1987). Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind Chicago: 
Chicago University Press
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som spänner över områden också där hon inte har konkreta sinneserfarenheter. Dessa mönster

ligger sedan till grund för hennes utforskande, handlande och lärande.66 På så vis placeras 

lösryckta fenomen in i en helhet. 

Detsamma gäller för gemensamt agerande individer i organisationen. Kategorierna skapas i 

samtal, där lyssnare accepterar talarens kategorisering och bereder kategorin plats i språket-

utanför-oss. Kategorin tillämpas sedan av enskilda individer i deras perception av 

realitetsplanet. Eftersom kategorierna existerar objektivt, blir den enskilda individens helhet 

snarlik andra individers vilka har kunskap om samma kategorier. På så vis skapas en 

gemensam verklighet. När kunskap om verkligheten konstrueras i samtal är det genom

yttranden som producerar och reproducerar kategorier. 

  

3.1.2 Konversationsanalys

Konversationsanalysen eller samtalsanalysen som den också kallas är en etnometodologisk 

metod.67 Etnometodologin representerar en tro på att sociala strukturer växer fram ur

människors vardag och inte tvärtom.68 Enligt den etnometodologiska grenen av sociologin 

skapas samhället ur lokala interaktioner där interagerande individer är fullt upptagna med att 

hantera nuet. Vill man vinna kunskap om eller förklara samhällets mekanismer är det i det 

dagliga livets situationer man skall söka. Ett sådant sökande mynnar ut i upptäckten av 

tolkningsgemenskaper i vilken människor tillsammans konstruerar en förståelse om 

verkligheten utifrån det dagliga livets erfarenheter.69 Den etnometodologiska 

konversationsanalysen tar fasta på att en sådan process framförallt sker med samtalet som 

medium.

3.1.3 Närhetspar och närhetsplacering   

Konversationsanalysen (CA)70 studerar hur människor samtalar. Genom analys av yttranden

har en rad metodologiska begrepp skapats. I samtal finns generella mönster av hur yttranden

följer på varandra. Exempelvis tenderar en fråga att åtföljas av ett svar. CA visar att formen 

                                               
66 Potter (1996). s.98.
67 Norrby (2005). s.30.
68 Alvesson & Sköldberg (2008). Tolkning och reflexion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (2:a upplagan).
Lund: Studentlitteratur s.169f.f
69 Norrby (2005). s.30.
70 Konversationsanalys är ett mer internationellt gångbart namn på etnometodologisk samtalsanalys. Ofta, både i 
svenska och engelska texter förkortat CA (Conversation Analysis), så också i den här uppsatsen.
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på ett yttrande till stor del förklaras av dess plats i samtalskontexten d.v.s. i yttrandets 

omedelbara närhet av andra yttranden.71

Grundläggande i CA är förekomsten av närhetspar och närhetsplaceringar. Många yttranden 

ingår i närhetspar. När ett yttrande fälls är det troligt att den leder vidare till ett annat specifikt

yttrande. Det fällda yttrandet är då första ledet i ett närhetspar.72 Enkla exempel på närhetspar 

är fråga – svar, hälsning – hälsning. Skillnaden på närhetspar och närhetsplacering är att den 

första delen av ett närhetspar starkt begränsar antalet påföljande möjliga yttranden.

Närhetsplaceringar däremot baseras på förekomsten av en kommunikativ strategi, vars 

bindning är lösare.73 Beskrivningar är en typ av talhandlingar som oftast inte är en omedelbar 

svarsreaktion på ett föregående yttrande, men som ändå tycks vara bundet till det som sagts 

närmast. Ett beskrivande yttrande tolkas i huvudsak mot bakgrund mot det som redan sagts.74             

3.1.4 Preferensstruktur

Första ledet i ett närhetspar bestämmer till viss del hur andra delen skall se ut. Yttrandet som 

utgör förstadelen levereras tillsammans med en preferens om vilken andradel som föredras. 

Det vill säga, för andradelen av närhetspar kan man göra en indelning i prefererade och 

disprefererade yttranden.75 Det prefererade svaret på frågan ”Vad är klockan precis just nu?” 

kan vara ”tjugoen minuter över tolv” medan det disprefererade är ”Jo förlåt men min 

minutvisare har trillat den är nått mellan tolv och ett”. Prefererade andradelar karaktäriseras

av att de fälls kvickt och självklart medan disprefererade andradelar ofta blir komplexa och 

omständliga, höljda i tvekanden och småord. Det är vanligt att en disprefererad andradel 

innehåller en förklaring i form av en beskrivning.76 Därför är yttranden som är beskrivningar 

av verkligheten mycket vanligt förekommande i samband med en disprefererad andradel.77

                                       

          
                                               
71 Lindström, Jan (2008). Tur och ordning: Introduktion till svensk samtalsgrammatik Stockholm: Nordstedts 
akademiska förlag s.138-146.
72 Norrby (2005). s.58.
73 Ibid. s.113.
74 Varje yttrande är samtidigt kontextberoende och kontextförnyande (Norrby (2005). s.114). Varje nytt yttrande 
förändrar hur de påföljande skall tolkas, eftersom yttrandet när det fällts blir en del av samtalskontexten. Utan 
denna möjlighet att relatera till förgående yttranden skulle de flesta samtal te sig mycket fragmentariska och 
svårtolkade. Kontextbegreppet är liktydigt med situationen, samtalet och de kulturella betydelser och referenser 
som yttrandena i samtalet aktualiserar.      
75 Ibid. (2005). s.116.
76 Ibid. s.117.
77 Potter (1996). s.60f.f.
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3.2 Introduktion till analysen

Teatermetaforen är en, i sociologi och socialpsykologi, välutvecklad metafor för att beskriva

individens sociala liv på mikronivå. Masker, roller, scenrum, agerande på scen och 

förberedelser bakom ridå stämmer väl in på fenomen i människors vardag.78 Men en viktigt 

komponent har länge förbisetts i teatermetaforen. En teateruppsättning behöver ett manus.

Transkriptionen av ett samtal är just detta. Visserligen är vardagen till stor del 

improvisationsteater och manusen tillkomna i praktikens nu. Men transkriberingar är frusna

ögonblick, där skådespelare, roller, scen och manus existerar samtidigt. Och lika väl som 

rollerna producerar det som sägs konstruerar manus rollerna.   

Materialet till analysexemplen är hämtat från GCSL (se kap. 1.5). Det är en transkription av 

ett arbetsgruppsmöte med 12 deltagare. Arbetsgruppmötet är ett planeringsmöte inför 

projekteringen av ett föreningsdrivet konst- och kulturhus. Anledningen till att denna 

transkription utgör material är att jag, i detta samtal, hittar en mängd exempel på social 

konstruktion i praktiken. Samtalet är i hög grad informellt även om det har viss struktur 

genom dagordning och ordförande. Samtalet karaktäriseras av att ordet flyter fritt, det 

diskuteras flitigt kring dagordningens punkter. GCSL innehåller en mängd organisatoriska 

samtal: bland annat flera läkare – patient samtal, samt transkriptioner av möten i 

kommunalnämnder. De flesta av dessa samtal skiljer sig från det utvalda på det viset att de är 

mer fjärran från den initiala organiseringsprocess som beskrivits i kapitel 1.6.2 Organisering.      

Analysens enda material är transkriptionen av samtalet. I analysen används ingen annan 

kontext, ingen historisk fakta, inga biografier, annat än transkriberingen och författarens

generella förförståelse. Om individerna vet analysen inte mer än deras initialer. De 

metodologiska komplikationerna av detta behandlas i kapitel 3.2.1 Metodreflexion.               

Analysen sker med hjälp av samtalsanalysens 

begrepp. Dessa verktyg är skapade genom 

systematisk analys av samtal. Verktygen är 

kvantitativt uppbyggda begrepp, som 

exempelvis preferensstruktur och närhetspar, 

vilka utgörs av funna regelbundna mönster i 

                                               
78 Goffman, Erving. (1978). The presentation of Self in Everyday Life Harmondsworth: Penguin Books

Ruta. 1 Transkriptionsnyckel:

/ = paus

/// = längre paus

{x} = transkriberaren fyller i obetonade bokstäver

(…) = sekvenser som inte går att uppfatta
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prat. Jag tillämpar dessa verktyg i kvalitativt och tolkande syfte. Transkriptionerna är 

förenklade av mig, och jag har utelämnat vissa ”markörtecken”. De som inkluderas förklaras i 

Ruta.1. Yttrandena i transkriptionerna är numrerade. Vem som talar representeras av versalen 

som inleder varje yttrande.

3.2.1 Metodreflexion

Konversationsanalysen är empiriskt grundad i naturliga samtal. Det innebär att analysen ska 

bygga på interaktion hämtad ur vardagslivet, vilken sedan kodas genom transkription.79

Uppsatsen hämtar sitt empiriska material från redan gjorda inspelningar och transkriptioner. 

Dessa uppfyller konversationsanalysens krav men om faktiska inspelnings och 

kodningsprocesser vet jag lite. Den främsta anledningen till att jag valt ett redan färdigt 

empiriskt material är tidsmässig. En transkribering av ett 45 minuter långt vardagssamtal tar 

cirka en och en halv månads heltidsarbete.80 Att använda GCSL innebär att ett mycket stort 

material blir tillgängligt. 

I en transkribering krävs det att kodaren lyssnar flera gånger på sitt material, hon kommer att 

upptäcka nya ord och tonfall vid varje genomlyssning. Om flera individer transkriberar 

samma material är det troligt att transkriptionerna kommer skilja sig åt.81 Transkriptionen som 

analyseras är därför resultatet av en tolkningsprocess som producerar en text, inte fakta. 

Tolkningsprocessen innebär alltid att forskaren själv tolkar ljuden på bandet. Genom att 

använda mig av transkriptionen som sekundärt material går jag miste om den 

forskningssociologiska situationen.82 En analys med yttrandet som operativ enhet är inte i 

detalj beroende av att varje ord är exakt återgivet. Jag är dock medveten om den nackdel det 

är att inte själv ha hört samtalet i fråga. Uppsatsen är därför teoretisk, något annat går inte att 

hävda. Huruvida det är en nackdel att resultaten av analysen måste ses i ljuset av att det 

empiriska materialet utgörs av transkriptioner gjorda av forskare och inte av verkliga samtal 

är tveksamt. För att återknyta till teatermetaforen; det är manuset, inte föreställningen som 

analyseras.

                                               
79 Norrby (2005) s.32.
80 Ibid. s.32.
81 Ibid. s.32.
82 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). Tolkning och reflexion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (1:a 
upplagan). Lund: Studentlitteratur s.171-175.
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Effekten av att placera en mikrofon på bordet mellan talande måste alltid uppmärksammas, 

vare sig det gäller en intervju eller en inspelning av ett vardagligt samtal. Samtalsforskning 

har dock visat att mikrofonen ganska snabbt glömts bort när samtalet kommit igång.83 Det 

förekommer att det i samtalet hänvisas till mikrofonen men den tycks bli en del av 

vardagssamtalet, precis som andra saker som sker i samtalsmiljön.

     

3.3 Analys av ett organisatoriskt samtal

Vad gör samtalet till ett organiserande samtal? Analysen inleds med en rad exempel på de 

organiserande praktiker som beskrivits i kapitlet Organisering. I samtalet konstrueras 

gemensamma intressen, mål och specialistroller. Inledningsvis analyseras dessa. 

3.3.1 Intressen, visioner och mål

Gemensamma intressen formuleras i samtalet till mål och visioner. Av samtalet framgår det 

att det inte är det första mötet för arbetsgruppen. Organiseringens initiala fas, där 

överlappande intressen uppdagas är överstånden och dessa intressen har institutionaliserats 

genom att en gemensam vision formulerats. I exemplet nedan, i replik nr 1, hänvisas till en 

sådan, tidigare formulerad vision.84

Exempel 1.

1. C: nä men ja{g} fattar inte // när de{t}här när de{t}här sen e färdigbyggt så 

kommer de{t} att kräva{s} djävla mycke{t} nya tag för att börja undersöka 

de{t} / ja{g} tycker att de{t} e bättre att veta / erik sa först på de{t} första 

mötet här / va{d} e vår vison / å då sa vi tror ja{g} ganska enhälligt de{t} e 

att man kan använda hela huset inklusive taket / det e vår vision å då tycker 

ja{g} att vi ska försöka att göra en kostnadsberäkning av av va{d} de{t} 

skulle leda till som vi talar om att den e mycke{t} preliminär / men att den 

ligger i ungefär den storleksklassen ja{g} förstår inte va{d} vi har att 

förlora på de{t} // 

2. E: det har en (…) de{t} fanns ett förslag då att e mä taket användbart å en 

restaurang på taket eller en verksamhet på taket (…) tjugosju miljoner

                 

                                               
83 Norrby (2005). s.33.
84 Samtliga exempel hämtade ur: The Spoken Language Corpus at the Department of Linguistics,
Göteborg University: Transkription nr. V0665012.
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I E:s yttrande nr. 2 antyds att visionen inte är fastslagen utan snarare ett förslag. En vision kan 

tolkas som ett mindre specifikt mål. Ett mål är en grundläggande och självklar 

orienteringspunkt för alla medlemmars agerande. Som grund att agera gemensamt på är 

skillnaden mellan en vision och ett förslag därför stor. Att reducera C:s vision till ett förslag är 

ett effektivt retoriskt grepp av E. Att E:s reduktion är möjlig kan bero på att C, i sin replik, 

hänvisar till verbalt fastslagna mål ”Erik sa först”, ”då sa vi”. Det tycks krävas något mer än 

att bara i ett yttrande formulera ett mål eller en vision för att det skall erhålla status som 

sådan.  

I en sekvens som handlar om hur en informationsfolder skall utformas tydliggörs vikten av att

förankra mål och visioner utanför samtalskontexten. Yttrandet citeras här inte i sin helhet: 

Exempel 2.

1. E: den [foldern, min anm.] e den e uppställd väldi{g}t enkelt / vad 

kulturprojektet röda sten vad e de{t} sen e det väldi{g}t korta beskrivningar  

å så e de{t} rubriker mycke{t} rubriker å sen slutar de{t} mä va{d} kan du

göra / eller va{d} vi va{d} vi vill å va{d} vi avser att göra under den 

närmaste framtiden / […] jo att vi har två huvudmål de{t} ena e att de{t} 

här området ska bli ett attraktivt rekreationsområde till göteborgare å 

turister de{t} andra e att utveckla pannhuset till ett e kulturhus för 

nyskapande å sånt här / 

Möjligtvis är det så att gemensamma intressen, för att bli visioner och mål, behöver avskiljas

från samtalspraktiken, skrivas in i bilden av organisationen och i organisationskulturen, 

främst genom att de befästs i text. När målen väl höjts från samtalspraktiken kan de inte lika 

enkelt påverkas av situationen där de yttras. I bilden av organisationen finns de att beskåda 

både för organisationens medlemmar men också för utomstående individer och 

organisationer.

3.3.2 Roller

De, för organisering, signifikanta processerna av arbetsdelning och specificering av roller

finns det exempel på i samtalet. I nästa exempel konstrueras en specialistroll i yttrande nr. 2.

Det skall påpekas att A är ordförande, en roll vars betydelse uppmärksammas längre fram i 

analysen.
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Exempel 3.

1. A: då e vi när vi har framme den här linjalbrytnin{g}en å kostnadsberäkningen då 

kan vi alltså göra nån sorts presentations material av de{t} här // till vår 

presskonferans å vidare ut till sponsorsvär{l}den hur ska måste vi trycka de{t} 

eller hur fan gör man de{t} / eller hur ska de{t} se ut

2. E: fredrik e proffs på de{t} 

3. A: ja hur ska de{t} se ut

4. F: de{t} de{t} e ju en kostnadsfråga (…) egentli{g}en så borde de{t} enklaste 

vore en väldigt kortfattad beskrivning / kostnadskalkyl å att man fick dom här 

ritningarna som linus har gjort (…) så att man får (…) den fotostatkopierad de{t} e 

den budgeten vi har att jobba mä vi kan inte göra göra så de{t} blir ett snyggt 

dokument som vi kan ha å som vi kan ge till pressen å så vidare då vi har talat om 

alltihop

Konstruktionen är en mycket enkel process, E uttalar ”Fredrik e proffs på de{t}”, vilket i sig 

självt är en subjektiv åsikt, och A bekräftar genom ett ”ja”. Det rolltillskrivande yttrandet är 

inte längre enbart subjektivt, för hur skulle det kunna vara det när A visar att också för 

honom är E:s yttrande sant och verkligt.

    

Att på detta sätt konstruera specialistroller är inte enbart funktionellt för den växande 

organisationen. I samtalets textuella kontext får det också inverkan på hur vidare yttranden 

om verkligheten tas emot. Yttrandet ”Fredrik e proffs på de{t}” placerar Fredrik i en kategori 

av specialister på presentationsmaterial. Yttrandet tillskriver honom inte bara en roll utan 

också ett berättigande i samtalskontexten. Efter detta yttrande får Fredriks beskrivningar av 

den kategori av verkligheten som berör presentationsmaterial en särskild tyngd. 

Specialistepitetet spelar en viktig roll i vilka beskrivningar av verkligheten som accepteras.85

I och med tillskrivningen av epitetet ”proffs” får Fredriks yttranden värde av att vara 

objektiva.

Jag hävdar att förmågan att vara berättigad till att uttala sig objektivt om vissa kategorier utan 

att behöva hjälp av en samtalspartner är en primär egenskap hos speciallistrollen. Det är inte 

den subjektiva personen som talar, utan en mer opersonlig yrkesmänniska. Överföringen av 

erfarenheter från språket-inom-oss till acceptansen i språket-utanför-oss underlättas av 

specialistutnämnandet. I Fredriks yttrande nr.4 levererar han också en beskrivning mycket 

direkt och utan små ord eller den annars vanliga markören ”Jag tycker”, framförallt saknas 

                                               
85 Potter (1996). s.133.
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ett ”Jag”. Det är alltså i samtalskontexten specialistepitetet konstrueras. Yttrandet ”Fredrik e 

proffs på de{t}” är en konstruktion av verkligheten, vilken sedan cementeras i A:s replik ”ja 

hur ska de{t} se ut”.               

      

Jag vill betona att analysens enda material är transkriptionen av samtalet. Detta till trots, kan 

massor med information utvinnas ur detta enda samtal. I stora drag kan den organiserande 

processen, som den beskrivs i organisations- och organiseringskapitlen urskiljas. Analysen är 

ahistorisk och avgränsad till nuet, medan de yttranden som fälls ingår en historisk

organiseringsprocess. Det enskilda samtalet är inte isolerat, inte uteslutande koncentrerat på 

frågorna på dagordningen utan del i en, både förnyande och rekapitulerande, praktik där 

interaktionen reproducerar och förändrar berättelsen om organiseringsprocessen. 

3.3.3 Ett konstruerande samtal              

Huvudsyftet i den här delen av analysen är att se hur konstruktion av verkligheten går till i 

praktiken. I en sekvens av samtalet, som handlar om hur strategin inför en snart stundande 

presskonferens skall läggas upp, förekommer en intressant form av talhandling. Yttrandet är 

första ledet ett närhetspar samt är, något jag själv kallar, ett konstruktionsförslag. Dessa är 

yttranden som säger något om hur organisationen bör agera i framtiden, samtidigt som de är 

beskrivningar av verkligheten. I det följande avsnittet återfinns konstruktionsförslaget i 

yttrande nr.5.

Exempel 4.

1. F: de{t} e inte så å marknadsgruppen mä carl i spetsen e en tillgång för 

proffs å använda

2. A: jus{t} de{t} jus{t} de{t}

3. F: de{t} e0 väl så de{t} ska vara å1 dom ska hjälpa carl å övri{g}a å ha 

de{t} här ansvaret å kirra de{t} här / så det behöver ju inte vara 

stockholmare som ringer till volvo chefer å annat i alla dess delar / utan 

bygga upp en strategi som vi e0 hjälpta av de{t}

4. C: m / åkej

5. A: ja{g} föreställer mej å man kan han{d}la så å man diskuterar mä dom å

kommer fram till en plan / å sen jobbar dom å så vi stämmer av mä detta en 

gång i månaden eller / antingen på möten eller per telefon eller nått annat va

6. B: precis ja{g} menar å de{t} e inte så å vi kan luta oss tillbaka å de{t} 

bara rullar in [12 pengar på kontot]12 där utan de{t} måste va{ra} liksom 

presentationer för företag å en massa såna saker

7. A: [12 nä]12
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8. A: ja just de{t}

Konstruktionsförslaget innebär att A målar upp en bild av framtiden, näst intill sibylliskt

beskriver A ett framtida skeende. Yttrandet är en beskrivning av hur verkligheten reagerar på 

en föreslagen handling. Samt en konstruktion av ”dom”. Men det tycks inte vara ett oskyldigt

önsketänkande, A:s strategi är tydligt, A vill att hans beskrivning skall bli verklighet. 

Med avseende på yttrandets närhet av andra yttranden kan vi förstå hur A:s yttrande söker 

acceptans för sin tolkning av verkligheten. A:s konstruktionsförslag bär på en preferens som 

förtydligas när A avslutar sitt yttrande med ett uppmanande ”va”. Det är enkelt att inse att det

prefererade svaret på konstruktionsförslaget är ett positivt bifall.       

Så sker också. Andradelen av närhetsparet är det närmaste efterföljande yttrande nr.6. B:s 

yttrande som inleds ”Precis” bekräftar och bereder en plats i språket-utanför-oss till A:s 

konstruktionsförslag. Att B:s yttrande fälls oproblematiskt och direkt visar att det är 

prefererat. Konstruktionsförslaget har, genom att det binds samman i ett närhetspar, (vilket 

kräver två individer), lämnat A:s enskilda föreställningsvärd. Detta är det första steget i en 

social konstruktion. Mönstret är genomgående i samtalet.      

Ofta står olika åsikter emot varandra. Vad händer när ett konstruktionsförslag inte accepteras? 

Några repliker senare yttrar G en motsatt åsikt (nr.7)  mot A:s konstruktionsförslag (nr.1).

Exempel 5.

1. A: ja{g} föreställer mig å man kan han{d}la så å man diskuterar mä dom å 

kommer fram till en plan / å sen jobbar dom å så vi stämmer av mä detta en 

gång i månaden eller / antingen på möten eller per telefon eller nått annat va

2. B: precis ja{g} menar å de{t} e inte så å att vi kan luta oss tillbaka å de{t} 

bara rullar in [12 pengar på kontot]12 där utan de{t} måste va{ra} liksom 

presentationer för företag å en massa såna saker

3. A: [12 nä]12

4. A: ja just de{t}

5. C: ja ja{g} ville bara väcka frågan

6. A: ja ja{g} tycker de{t} låter / nä ja{g} ja{g} föreslår ändå å vi väntar tills 

vi får sva{r} eller åtminstone nån / till nästa möte för då bör vi ha fått 

sva{r} från holmgren å lika sjövall om dom e intresserade //
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7. G: ja ja{g} ja{g} undrar om man ska vänta / ska man inte kolla ja hur de{t} 

skulle gå till i så fall / så å vi väntar de{t} har vi gjort för länge 

8. X: ja 

G:s yttrande nr.2 i exemplet ovan är, eftersom det är närhetsplacerat till A:s yttrande, 

disprefererat. Yttrandet innehåller en mängd småord, vilka förbereder samtalsdeltagarna på ett 

brott i kedjan av socialt konstruerande. Retoriskt är yttrandet försiktigt formulerat, ett vagt 

”jag undrar om man ska vänta” har ersatt ”jag tycker”. Yttrandet inleds i en mild ton, men 

avslutas med en säker beskrivning av verkligheten: ”väntar de{t} har vi gjort för länge”. Detta 

kan tolkas som ett exempel på hur förekomsten av föregående preferensstrukturer påverkar 

yttrandens disposition. Att ett disprefererat yttrandet avslutas med en beskrivning av 

verkligheten är ett vanligt mönster i konversation.86 Beskrivningen av verkligheten tjänar som 

motiv till varför talaren går emot förstadelens preferens. I samtal undviker deltagare 

personliga orsaker till varför de fäller disprefererade yttranden. Helst skall det disprefererade 

yttrandet med vidhängande beskrivning utformas på så vis att det framstår som om talaren 

egentligen vill hålla med preferensen, men eftersom verkligheten ser ut som den gör, ser sig 

talaren tvungen gå emot det prefererade svaret. Speciellt tydligt är detta mönster när direkta 

frågor eller inviter får ett negativt svar.87   

Jag tycker mig förstå att begreppsutvecklingen av preferensstrukturer inom 

konversationsanalysen, i huvudsak skett i tvåpartssamtal. I ett tvåpartssamtal talar de båda 

parterna växelvis. I ett flerpartssamtal som i analysexemplet, finns även alternativet att dröja 

med svaret under några repliker. Detta tycks vara vanligt när en disprefererad andradel skall 

yttras. I exemplet ovan, där flera deltagare har prefererade andradelar, fälls dessa omgående: 

”precis” ”ja, just det”, medan det disprefererade yttrandet låter vänta på sig tills vågen av 

instämmanden lagt sig. Notera också att det disprefererade yttrandet i sin tur snabbt följs av 

ett prefererat ”ja”.

Detta förekommer på flera ställen i samtalet. En möjlig och intressant tolkning av detta 

mönster innebär att det i flerpartssamtal sällan upplevs som att det ”bara” är subjektiva 

uppfattningar som diskuteras. Istället etableras hela tiden konstruktionsförslag och yttranden 

                                               
86 Potter (1996). s.61.
87 Norrby (2004). s.119.
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om verkligheten i det objektiva språket-utanför-oss. I ett flerpartssamtal med exempelvis fyra 

deltagare kan talare 1 fälla ett yttrande som är en beskrivning av verkligheten. Talare 2, håller 

med. Därmed är yttrandet av talare 1 etablerat i det objektiva språket-utanför-oss. Talare 3 

fäller ett yttrande om verkligheten som går emot talare nr.1. Talare 4 etablerar talare 3:s 

yttrande som objektivt genom ett bifall. En diskussion där olika objektiverade beskrivningar 

av verkligheten står emot varandra, borde upplevas som mer ”verkligt” och objektivt än i en 

diskussion i ett tvåpartsamtal, där divergerande yttranden som är beskrivningar av 

verkligheten endast kan vara subjektiva. 

Men den redovisade socialkonstruktivistiska teorin visar att yttranden i flerpartssamtal, i den 

stund de fälls, är lika subjektiva som yttranden i tvåpartssamtal. Förekomsten av de 

preferensstrukturella mönster där beskrivningar av erfarenheter förvandlas till sanna

beskrivningar av verkligheten baseras inte enbart på en delad ”sann” kunskap om 

verkligheten. Minns, läsare, att analysen i fråga är blind för deltagarnas bakgrund och 

kunskap. Trots detta förmår den att se hur yttranden blir verkliga.  

Troligtvis är det så att existensen av preferensstrukturer i samtal har sin grund i existensen av 

social responsivitet hos människan, detta förslag kommer avhandlas i slutdiskussionen. Men 

innan analysen avslutas, bör vi titta närmare på det organisatoriska samtalets egentliga mål: 

beslutet.              

3.3.4 Beslut

Beslut ligger till grund för individers organisatoriska handlingar. I samtalet i fråga återfinns 

tre beslut. Gemensamt för dem är att de alla är yttranden fällda av ordföranden. De är också 

alla tydligt markerade, i ett fall med hjälp av ordförandeklubba, i de övriga genom att 

ordföranden säger ”nu bestämmer vi det” och ”nu är det bestämt”. Yttranden där besluten sker 

är ett performativt yttrande d.v.s. ett yttrande som fastslår något. Sådana yttranden skiljer sig 

från beskrivningar genom det sätt på vilket de kan gå fel.88 Det performativa yttrandet är en 

handling, vilken inte kan likställas med att bara säga något.89 Till skillnad från yttranden som 

är beskrivningar av verkligheten bedöms performativa yttranden inte efter huruvida de är 

sanna eller falska utan efter hur väl de accepteras och efterlevs. Även performativa yttranden 

kan gå fel men då på samma sätt som andra icke-verbala handlingar. Performativa yttranden 

                                               
88 Potter (1996). s 202.
89 Austin (1962) s.5.
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fallerar då de inte åtlyds eller godkänns. Därför förflyttas det analytiska intresset mot den som 

uttalar det och makten den personen besitter. I samtalet tycks det enbart vara ordföranden som 

har makten att fälla performativa yttranden av beslutskaraktär – denna makt  ingår i en 

ordförandens roll vilken är förankrad i en generell mötes- och organisationskultur. Jag hävdar 

att behovet av en sådan makt kan förklaras med hjälp av den sociala responsiviteten, detta 

kommer vidareutvecklas i slutdiskussionen. I exempel nr 6 avslutas en längre diskussion om 

några toaletters placering. Yttrande nr. 42 i exemplet nedan är beslutet, direkt efter detta 

påbörjas en ny sekvens av samtalet.  

Exempel 6.

1. L: ja{g} skulle kunna tänka mej att man använde sig av / den sidan / så man gick in på 
rätt plan å man hade sparat gnistkammar{e}n å gnistkammar{e}n går ner här och ligger 
under mark (…) förmodli{g}en får vi plats mä / dom två ovanpå gnistkammaren

2. A: helt å hållet [hah] 
3. C: [de{t} tror] ja{g }också //
4. E: men nu frågar ja{g} man kan inte använda gnistkammar{e}n / de{t} går inte att 

använda den till nått annat (…)
5. C: den ligger där som ett rationellt moment på nåt vis de e intressant
6. E: [ {j}a vi kan komma in å använda den ] inuti så att säja för den dyker ner i backen där
7. A: var dyker den ner i backen
8. C: där ungefär där Linus pekar
9. L: (…) möjli{g}tvis så skulle man kunna se den som en framtida kontakt till någonting 

som kommer där va{d} de{t} nu e
10. C: jo ja{g} förstår va{d} kostar de{t} att riva en sån där / tvåhundratusen /
11. E: nej inte exakt så mycke{t} men de{t} e intressanta e att ska de{t} rivas så måste vi 

göra de{t} nu
12. C: ja
13. E: sen går de{t} inte
14. C: jo jo / sen ryker de{t} förmycke{t}
15. E: all{t}så va{d} va{d} va{d} e de{t} för typ av material / ja{g} tror vi har bestämt att vi 

river den jävla hyskan å bli av med den å gör i ordning va{d} vi än gör så riv den / va
16. X: (…) ///
17. A: nu får vi / gnistkammaren rivs / om de{t} e så att e experterna tycker de{t} / är du 

expert 
18. G: nej //
19. E: nej 
20. A: då e vi väl överens
21. X: absolut
22. F: ja toaletterna två toaletter å
23. X: hur ska vi göra
24. C: (…)
25. A: NÄ MEN / vi har ju sagt att vi ska göra toaletter för / för att vi ska flörta med mä fritid 

/ därför att vi har tyckt att ni kan inte börja med en sak å säja att / de{t} e viktigt i början 
av mötet å sen e de{t} oviktigt i slutet av mötet

26. G: men va{d} innebär detta att flörta mä fritid hur många [toaletter blir de{t}]
27. A: sex toaletter blir de{t}
28. C: va{d} då sex
29. E: nä jag tror de{t} e lagom / sex toaletter
30. X: (…) 
31. C: hur många gånger om året / en gång om året kommer dom här sex toaletterna att 

användas
32. E: nä sen använder vi toaletterna 
33. C: förlåt va{d} sa du 
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34. E: sen har du resterande du använder resterande toaletter
35. X: ja precis 
36. A: ja all{t}så / sex toaletter ///
37. G: tror du Erik att vi kan få fritid /
38. A: (…) 
39. G: då ska dom ligga så att alla kan nås från kortsidan / eller
40. E: vänta i kafét e de{t} också toaletter (…) den väggen där centralt mellan de{t} e en bra 

flexibel lösnin{g }
41. X: ja
42. A: ja de{t} låter bra då e vi överens då spikar vi de{t} här ett två tre [ljudet av en klubba 

som slås i bordet] nu har vi ju diskuterat detta ordentlig{t} de{t} e trevli{g}t / nu e vi 
överens / nu e de{t} öppet (…)

   

Beslutet analyseras med avseende på dess närhet av andra yttranden, dess textuella kontext. 

Eftersom beslutet effektivt sätter stopp för vidare diskussion är det dess föregående närhet 

som blir intressant att följa. Exemplet inleds med ett yttrande som är ett konstruktionsförslag 

”jag skulle kunna tänka mig”, nr.1, vilket följs upp av ett prefererat bifall, nr 2. Ett annorlunda 

konstruktionsförslag, vilket samtidigt är ett disprefererat yttrande fälls efter bifallet. Att det är 

disprefererat märks på småorden i inledningen ”men nu frågar jag” nr.4.  

I yttrande nr.15 fälls ett konstruktionsförslag med mer retorisk emfas än de båda föregående. 

”jag tror bestämt att vi”. I yttrandet förstärker talaren än mer sitt förslag genom att tillägga 

”vad vi än gör så riv den” och sist ett uppfodrande ”va” för att tydliggöra preferensen. 

Yttranden som är beskrivningar av verkligheten tjänar ofta till att motivera ett visst 

handlande.90 I yttrande nr.11 och nr.13 ger E beskrivningar av verkligheten: ”om det skall 

rivas måste det göras nu”. Hans beskrivning etableras med hjälp av C:s tillägg ”annars ryker 

det för mycket”. Sekvensen mellan yttrande nr.11 och nr.14, vilka är beskrivningar av 

verkligheten, tjänar som motiv till konstruktionsförslaget i yttrande nr.15. När sedan yttrande 

nr.15 fälls med sådan retorisk styrka får detta konstruktionsförslag genomslag i diskussionen. 

Denna sekvens är mycket intressant på så vis att här kombineras en rad av de i analysen 

uppmärksammade elementen på ett mycket framgångsrikt vis. Därmed inte sagt att det 

existerar en medveten intention i sekvensen mellan yttrande nr.11 och nr.15.

I yttrande nr.20 görs en ansats till beslut av ordföranden (A), genom det performativa 

yttrandet ”då e vi väl överens”. Men till skillnad från det definitiva beslutet några repliker 

senare inflikar ordföranden stickordet ”väl”. A markerar med stickordet ”väl” att hans 

                                               
90 Potter (1996), s.61.
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yttrande är en förstadel i ett närhetspar. Genom att fästa en preferering till yttrandet är det inte 

ett beslut. De tre besluten i samtalet karaktäriseras av att de tvärt avslutar de samtalssekvenser 

i vilka de ingår. Ett formellt beslut är ett yttrande som utesluter en andradel. Yttrandet ”då e vi 

väl överens” är därför tvetydigt.

Denna tvetydighet utnyttjas retoriskt av F i sitt bifall (nr.22). Yttrandet ”ja toaletterna två 

toaletter” är en prefererad andradel till E:s yttrande men med ett eget tillägg till beslutet, detta 

trots att E inte tycks inneha en beslutsfattande position i samtalet. De påföljande yttrandena 

nr.23 och nr.24 kan möjligen tolkas som att en viss förvirring uppstått på grund av detta

tilltag. Åtminstone finns inget yttrande som bifaller F:s försök att ”stjäla” beslutet. 

Förvirringen avhjälps av att A i yttrande nr.25 återbördar samtalet till säker mark genom att 

hänvisa till en av gruppen tidigare fastslagen vision. 

Den avslutande sektionen av exemplet präglas av en avtagande socialitet. Läser man 

sektionen mellan yttrande nr.34 och nr.41 får man känslan av att yttrandena inte hänger ihop. 

Här förekommer inga fullbordade närhetspar. Samtalet håller på att avstanna, i transkriptionen 

tycks det som att deltagarna pratar förbi varandra. Därför är detta en plats i samtalet om är 

lämpad för ett ”osocialt” beslut.

Beslutet fälls av ordföranden, som har en formell roll i samtalet av att kunna fälla beslut

vilken förstärks med ordförandeklubban. I egenskap av ordförande kan A fälla ett yttrande 

som determinerar samtalssekvensen. Ordföranden måste också formulera beslutet så att det

saknar preferens och inte kan uppfattas som en inbjudan till vidare diskussion.91                                 

   

                                               
91 Det är svårt att avsluta ett samtal. Komplexiteten i avslutningssekvenser i informella samtal visar hur känslig 
avslutningen är. Avslutningssekvenser kännetecknas av några vanligt förekommande typer av formaliserade
yttranden. Hänvisningar till tidigare sekvenser i samtalet, till anledningen för samtalet eller hänvisning till 
överenskommelser inom samtalet är vanliga för att signalera en avslutning. Också kulturellt förankrade
avslutningsmarkörer tillämpas, exempelvis ett för avslutet specifikt sätt att uttala ordet ”okej”, eller uttryck som 
”ja då så” (Goldberg, Jo Ann (2004). ”The amplitude shift mechanism in closing sequences”, s.258-297, i
Lerner, Gene H. (red.) (2004). Conversation Analysis: Studies from the first generation
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company) I tolkning med avseende på den sociala 
responsiviteten är det tydligt att dessa omvägar tas för att inte häva socialiteten allt för abrupt.    
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4. Slutdiskussion

De förda resonemangen kring, och analysen av, det organisatoriska samtalet kan 

sammanfattas med hjälp av två epistemologiska nivåer: en abstrakt och en konkret nivå.

Intentionen i slutdiskussionen är att sammanknyta de båda nivåerna i ett berikat perspektiv på 

organisatoriska samtal. Inledningsvis kommer nivåerna förtydligas och ett

socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisatoriska samtal sammanfattas. Vidare kommer 

den sociala responsivitetens inverkan på organiserande samtal diskuteras genom 

formuleringen av en tes.     

Människor samtalar därför att de är sällskapliga. De är sociala varelser på grund av att de 

besitter ett biologisk drivkraft, benämnd social responsivitet. Den sociala responsiviteten

frambringar sociala akter, vilka när de följer på varandra, bildar en interaktion. Det verbala 

samtalet är därför, i sin mest grundläggande betydelse, ett instrument för att idka social

responsivitet. Den sociala responsiviteten är drivkraften till att människor överhuvudtaget 

samtalar. Samtidigt ger samtalet upphov till en rad, för individen och samhället, fundamentala 

”bieffekter”:

 Samtal konstruerar och kompletterar individens erfarenhet av realiteten. Människan 

tolkar den information hon erhåller genom sina sinnen. Denna tolkning är hennes 

verklighet vari hon handlar. Sinnesorganen är grovkorniga instrument, och människan 

tvingas tillämpa tidigare gjorda erfarenheter samt andras beskrivningar av verkligheten

för att skapa en tillfredställande helhet. Andras verklighetsbeskrivningar erhåller hon 

framförallt genom samtal.    

 Samtal konstruerar upplevelsen av jaget. När individen gör nya erfarenheter beskriver 

hon gärna dessa för andra människor. När hon talar om verkligheten och hennes 

beskrivning accepteras av lyssnaren, upphöjs hennes erfarenheter från hennes inre till 

att bli objektiva och sanna utsagor om verkligheten. Något som är avgörande för 

individens upplevelse av ett själv, med en plats i realiteten.       



35

 Samtal konstruerar organisationer. Samtalet initierar organisering av flera individers 

agerande. I vissa samtal konstrueras eller upptäcks gemensamma intressen. Samtalet 

används då för att organisera individers handlingar så att åtrådda mål kan uppnås. Om 

individerna förblir i varandras närhet, och det gemensamma intresset kvarstår, uppstår

en kedja av organiserande samtal och en mer varaktig organiseringsprocess.

Individernas samordning av handlingar utvecklas gradvis till en organiserande praktik

med olika grad av institutionalisering. En betydande del av institutionaliseringen 

består i uppkomsten av en organisatorisk tolkningsgemenskap. Individer i samma 

tolkningsgemenskap handlar utifrån övertygelsen att övriga tolkar händelser, akter och 

symboler på ett likartat sätt samt delar samma kunskap om olika ceremonier, roller 

och artefakters innebörder.    

  

På en konkret nivå samtalar riktiga individer i riktiga samtal. Individer i organisatoriska 

samtal är fullt upptagna med att finna lösningen på de problem de har för handen eller fatta 

gemensamma beslut. De är inneslutna i nuet och umgås tillsammans med riktiga människor 

med unika personligheter och sätt att tala. Trots detta finns det mönster i samtalen som inte 

kan förklaras uteslutande ur samtalets funktion av målinriktad informationsförmedlare. Ett 

organisatoriskt samtal har en dubbel funktion. En abstrakt, för situationen målinriktad 

funktion där diskussioner leder fram till ett beslut. Samt en konkret funktion, vars främsta 

syfte är att njuta social responsivitet. Johan Asplund skiljer de båda i en abstrakt och en 

konkret socialitet.92       

4.1 Ett nytt perspektiv på det organisatoriska samtalet

Det är svårt att upptäcka mekanismer i något så vardagligt och självklart som ett samtal, 

åtminstone så länge samtalet flyter obehindrat. En lyckosam etnometodologisk metod, som 

tillämpas i skilda studier av vardaglighet, är att rikta uppmärksamheten mot situationer där 

rutiner bryts och mönster upphör att upprepa sig. I samtalets textuella kontext är beslutet en 

brytpunkt. Ett beslut är också en utgångspunkt för organisatorisk handling och därför av 

dubbelt intresse.     

                                               
92 Asplund (1987a) s.152.
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Med hjälp av den abstrakta och konkreta socialiteten kan en tes om beslutet formuleras. Den

lyder: För att ett beslut skall kunna fattas av en grupp samtalande individer, krävs det att de 

måste frigöra sig från sin sociala responsivitet genom att ikläda sig roller och ta plats i en 

abstrakt socialitet. Enbart som abstrakta samhällsvarelser förmår de yttra ett beslut.    

Begreppet abstrakt socialitet har inte tidigare utvecklats och kräver därför en kort 

introduktion som samtidigt tjänar som utgångspunkt för en utveckling av tesen. Abstrakt 

socialitet är, vid sidan av social responsivitet, nyckelbegrepp i Asplunds sociala 

elementärteori om samhället.93 En individ är på samma gång en konkret och en abstrakt 

varelse. Hon lever samtidigt i en konkret vardag och i ett abstrakt samhälle. Det konkreta 

samhället består av riktiga rum, fyllda av riktiga människor, vilka för riktiga samtal. Det 

abstrakta samhället däremot är tömt på allt konkret, här rör sig individen i skepnader av roller

och masker och interagerar med andra roller och masker.94 Samtalen som utspelar sig i det 

abstrakta samhället är tomma manus av abstrakt social responsivitet, preferensstrukturer

dränerade på orden som skapade dem.

Inte bara individer utan också deras yttranden kan sägas vara socialt responsiva. Förekomsten 

av preferensstrukturer kan tolkas som att ett yttrande både är sällskapligt (socialt) och 

svarsbenäget (responsivt). Svarsbenäget på så sätt att yttrandet hela tiden svarar föregående 

yttrande. Sällskapligt på så sätt att yttrandet genom sin preferens nästan alltid riktar sig till de 

närmast påföljande.

Ett beslut har en grundläggande funktion i all organisering och koordinering av individers 

handlingar. Beslut och beslutsprocesser återfinns troligtvis i alla former av samhällen, både på 

mikro-, meso- och makronivå. I samtalets textuella kontext är beslutet ett avvikande yttrande,

varken socialt eller responsivt, varken svarsbenäget eller sällskapligt. Tvärt om, beslutet

hejdar effektivt samtalssekvensen. Givetvis kan det initiera en ny sekvens, men den 

innevarande når sitt slut.

                                               
93 Ibid.
94 Ibid. s.152



37

Motsatsen till social responsivitet är asocial responslöshet. Människan är, som sagt,

sällskaplig, hon frodas i socialt responsiva sammanhang och tynar i asocialt responslösa.95

Det innebär att den sociala responsiviteten inte enbart är lustfylld, den är också tvingande. När 

hon samtalar formulerar hon sig nogsamt för att inte, i onödan, agera asocialt och responslöst.

Den asociala responslösheten upplevs av individen som mycket obehaglig.96 Känslor av lust 

och olust har en mycket central roll i all interaktion.97 Jag hävdar ett samband mellan social

responsivitet och preferensstrukturer, baserat på känslor av lust och olust. Preferensstrukturer 

är den konkreta socialitetens styrmedel. Dess funktion är att låta de samtalande utforma 

sällskapliga yttranden och låta social responsivitet flöda.

Ett problem i ett samtal flödande av social responsivitet uppstår när en individ måste fatta ett 

beslut, och därmed fälla ett asocialt responslöst yttrande. Ett sådant rimmar illa med hennes

och övriga samtalsdeltagares socialt responsiva predispositioner. Samtidigt som hon är en 

kugge i det organisatoriska maskineriet är hon också, i egenskap av människa, sällskaplig. De 

mänskliga tvånget att upprätthålla social responsivitet och det abstrakta organisatoriska

behovet av ett beslut krockar. Än mer komplicerat blir det om man betänker att den sociala 

responsiviteten är det organiserande samtalets mest elementära förutsättning. 

Lösningen? För att fatta ett beslut måste individen frigöra sig från kravet på social 

responsivitet!

Endast som abstrakt samhällsvarelse, som roll, kan hon fälla ett yttrande som saknar 

preferenser. Och bara i egenskap av abstrakt samhällsvarelse kan hon emotta ett sådant 

yttrande utan att känna ett känslomässigt sting i sitt socialt responsiva väsen.

Ordföranderollen och specialistrollen existerar enbart i det abstrakta samhället, här återfinns 

också rollattribut som ordförandeklubban samt rollen av att underordna sig ordförandens 

makt. När den konkreta individen greppar klubban och ikläder sig ordföranderollen blir hon

en abstrakt samhällsvarelse. Nu kan hon fatta beslut, och fälla performativa yttranden, utan att 

riskera någons känslor. I den abstrakta socialiteten existerar inga känslor, roller äger inget 

känsloliv. Känslorna återfinns uteslutande i den konkreta socialiteten vilken befolkas av 

                                               
95 Asplund, Johan (1987b). Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet Göteborg: Bokförlaget 
Korpen  s.17.
96 Asplund (1987a).
97 Engdahl (2004). s.127f.f.
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emotionella individer.98 I egenskap av en rollbesättning abstrakta samhällsvarelser kan 

grupper på ett effektivt sätt fatta beslut. Beslut kan givetvis också fattas i den konkreta 

socialiteten, där inga roller finns, men följden blir troligtvis förorättade och sårade individer. 

Ett sådant beslutsfattande riskerar snabbt att bryta ihop och bli en ineffektiv och känslomässig

härva, en ”polsk riksdag”.      

4.2 Avslutning

Med ovanstående tes i åtanke kan det organiserande samtalet förstås som en social 

konstruktion av en gemensam verklighet, speciellt de abstrakta delarna av tillvaron. Det 

abstrakta samhället måste konstrueras från grunden eftersom det inte finns någon realitet att 

utgå ifrån. I analysen av samtalet har det visats hur denna konstruktion sker, exemplifierat i

skapandet av expertrollen. Ordföranderollen återfinns i en generell organisatorisk 

tolkningsgemenskap men behöver, någon gång i organiseringsprocessen, bindas till en 

konkret person. Organiseringsprocessen som den beskrivs i organiseringskapitlet, kan förstås 

som en nödvändig abstraktionsprocess. Den inleds med ett riktigt möte mellan konkret socialt 

responderande individer vilka sedermera konstruerar en abstrakt arena för organisatorisk

handling.

Ett organisatoriskt samtal innehåller nästan alltid både formella och informella sekvenser.

Formella sekvenser karaktäriseras i hög grad av abstrakt socialitet, medan de informella 

kännetecknas av konkret socialitet. Resonemanget som följer på tesen ovan påminner om en 

välkänd sociologisk tankefigur kring samhällets organisationsformer: den mellan 

gemeinschaft och gesellschaft.99 Mycket förenklat utgör gemeinschaft en konkret gemenskap

där interaktion sker mellan riktiga individer. Gesellschaft motsvaras av det abstrakta 

samhället, där människor förhåller sig till varandra som främlingar, och interagerar som 

masker och  roller.   

Ur ett individnära mikrosociologiskt perspektiv, och med den textuella kontexten som 

utgångspunkt, existerar de abstrakta och konkreta nivåerna, gemeinschaft och gesellschaft, i 

samma samtal. Men zoomar man in ytterligare ett snäpp, till yttrandenivå, exkluderar de 

varandra, ett yttrande kan inte samtidigt vara konkret socialt responsivt och beslutande.

                                               
98 Asplund (1987a) s.175.
99 Asplund, Johan (1991). Essä om gemeinschaft och gesellschaft Göteborg: Bokförlaget: Korpen
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Socialt responsiva yttranden fälls därför att människor är sällskapliga. Med utgångspunkt i

asocialt responslösa beslut organiserar samma människor kollektiva handlingar, vilka utgör en 

betydande del av samhället. Existensen av denna dualism i det organisatoriska samtalet är en 

viktig insikt att lägga till förståelsen av hur samhällsmänniskan fungerar i vardagens 

organiserande praktiker.                         
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