
 
 

 

Akademin för utbildning                      EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation                        SVA303 15 hp 

                        Vårterminen 2015 

       

 

 

Makten över mötet 

En samtalsanalytisk studie av dominans i chefers samtalsstilar 

 

Power over the meeting 

A conversation analytic study of dominance in conversational styles of managers 

 

 

 

Stina Enblom  

 

 

 

       

       

     Handledare: Gustav Bockgård

     Examinator: Håkan Landqvist 

  



1 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning    EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation    SVA303  15 hp 

      Vårterminen 2015 

 

 

SAMMANDRAG 

______________________________________________________________________ 

Stina Enblom 

 

Makten över mötet 

En samtalsanalytisk studie av dominans i chefers samtalsstilar 

 

Power over the meeting 

A conversation analytic study of dominance in conversational styles of managers 

 

2015   Antal sidor: 56 

______________________________________________________________________ 

Dominans kan användas för att uppnå och upprätthålla en maktposition och syftet med 

uppsatsen är att på mikronivå undersöka dominans i kvinnliga och manliga chefers 

samtalsstilar i möten. För att komma fram till svaren användes följande frågeställningar: 

hur yttrar sig dominans i chefers samtalsstilar? Använder kvinnliga respektive manliga 

chefer samma typ av dominansaspekter? Dominerar män och kvinnor lika mycket i 

samtalet? Fyra chefers samtalsstilar undersöktes i ett möte vardera. Med samtalsanalys 

som inspiration för material- och analysmetod spelades mötena in och transkriberades 

för att sedan analyseras utifrån en teoretisk referensram om dominans i samtal och 

genusteori. Resultatet visade att dominans yttrar sig på olika sätt hos de olika cheferna 

och de kvinnliga cheferna dominerade till största del mötena.  

______________________________________________________________________ 

Nyckelord: 
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1 Inledning 

Metoder för kontroll och dominans kan användas för att uppnå och upprätthålla en 

maktposition. Personer som sitter på höga positioner i samhället innehar makt på grund 

av sitt yrke, men makt och status är inte likvärdigt med dominans. Även om status 

brukar  förväxlas med makt och dominans, är status mer kopplat till någons position i 

den sociala hierarkin. Makt  är sett som förmågan att utöva inflytande genom att ha en 

eller flera ”maktbaser”/”maktkällor”, och dominans är ett av de sätt som finns för att 

uttrycka makt.  Dominans är alltså inte den enda vägen till makt, utan är ett av flera sätt 

som makten tar sig uttryck i (Burgoon m. fl. 1998 s. 310). Burgoon m. fl. menar också 

att dominans är något som är socialt konstruerat i kommunikationen mellan människor.  

Alla yttranden har två nivåer. På den första kommunicerar man idéer. På den andra 

nivån, som inte är lika tydlig, fungerar språket i interaktion med andra. Där förhandlas 

och konstrueras relationer (Tannen 1995). Tannen menar att i organisationer följer 

formell makt med vilken position i organisationen man har. Men vem som har verklig 

makt förhandlas interaktionellt varje dag. Därför menar hon också att en chefs 

effektivitet beror på hur duktig den är på att förhandla om sin auktoritet och om de 

anställda förstärker eller underminerar auktoriteten. 

Därför är syftet med den här undersökningen att undersöka om högt uppsatta chefer 

använder sig av en samtalsstil som är knuten till dominans. Men också att se ifall 

kvinnliga och manliga chefer använder samma mängd och samma typer av dominans i 

samtal. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att på mikronivå undersöka dominans i kvinnliga och manliga 

chefers samtalsstilar i möten. Högt uppsatta chefer borde dominera ungefär lika mycket 

och på samma sätt. Mina frågeställningar är följande: 

Hur yttrar sig dominans i chefers samtalsstilar i mötesrummet? 

Använder kvinnliga respektive manliga chefer samma typ av dominansaspekter? 

Dominerar män och kvinnor lika mycket i samtalet? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 presenteras först några av samtalsanalysens grunder och begrepp, och sedan 

tas tidigare forskning kring dominans i samtal upp för att ge en grund till 

undersökningen. I kapitel 3 presenteras min analys- och insamlingsmetod, som följs av 

resultat och analys som presenteras i kapitel 4 och i kapitel 5 diskuteras resultaten. 

2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras ämnet samtalsanalys kortfattat. Jag redogör också för tidigare 

forskning kring ämnet dominans i samtal, samt genusteori. 

2.1 Samtal och samtalsanalys 
Samtalsanalysen grundar sig i sociologin under 1960-talet, och utvecklades av Harvey 

Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson som är förgrundsfigurer inom det som på 

engelska benämns som Conversation Analysis (CA) (Hutchby & Wooffitt 2008 s. 1-8). 

I samtalsanalys begränsar man analysen till det som faktiskt finns tillgängligt i 

materialet. Det betyder att i idealfallet ska man som samtalsanalytiker analysera sitt 

material förbehållslöst och utan att på förhand ha en tes om materialet (Norrby 2014 s. 

35). Det är dock möjligt att utgå från en förhandshypotes (a.st.). Fördelarna med ett 

sådant tillvägagångssätt är att man redan från början har en tydlig ingång och fokuserad 

fråga som man vill bevisa eller motbevisa. 

Inom samtalsanalysen finns fyra grundläggande antaganden (Norrby 2014 s. 35): 

1. All interaktion är strukturerad. 

2. Alla bidrag till interaktionen – t.ex. ett yttrande i ett samtal – är såväl 

kontextberoende som kontextförnyande. 

3. Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget kan således avfärdas 

som irrelevant, slumpartat eller felaktigt. 

4. Studiet av social interaktion sker bäst genom att studera naturlig, ”äkta” 

interaktion. 

En viktig aspekt inom samtalsanalysen är antagandet att alla samtal har en inre struktur, 

annars skulle man inte känna igen samtalet som just ett samtal (Norrby 2014 s. 35). I 

formella samtal är strukturen enkel att se, till exempel att efter en fråga följer ett svar 
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eller att det finns regler för hur ett ämnesbyte sker. Däremot i informella samtal är 

strukturen lite mer komplex och man får studera samtalen lite närmare för att se 

strukturen då folk kanske talar i munnen på varandra  eller då samtalsfördelningen inte 

är lika klart strukturerad som i formella samtal. Hur ordet fördelas finns det 

turtagningsregler för och förklaras närmare under kapitel 2.1.1 Samtalsanalytiska 

begrepp centrala för denna undersökning.  

När man gör en samtalsanalys letar man efter drag och strukturer som är återkommande 

(Norrby 2014 s. 42).  Vidare menar både Norrby (a. st.) och Hutchby och Wooffitt 

(2008 s. 12) att syftet med samtalsanalysen är att se hur samtalsdeltagarna förstår 

varandras yttranden, och hur de svarar på dessa. På så sätt ser man hur de olika 

samtalsturerna byggs upp och hur olika uppgifter i samtalet löses. Innehållet i samtalet 

förhandlas fram yttrande för yttrande. Man menar också inom samtalsanalysen att allt 

som pågår i samtalet, alla drag, är viktiga. Till exempel kan en paus vid första anblick 

verka betydelselös, men i själva verket kan en lång paus betyda att deltagarna inte har 

hört eller förstått föregående talare. Men en paus kan också avgöra när någon annan kan 

ta ordet (Nofsinger 1991 s. 94–96; Norrby 2014 s. 129–131). 

2.1.1 Samtalsanalytiska begrepp centrala för denna undersökning 

En tur är en sammanhängande period då en talare har rätt att prata. En misslyckad tur är 

en tur som  inte får respons; den ignoreras eller anknyts inte till, eller avbryts innan den 

är färdig. En uppbackning är ett minimalt yttrande som har en stödjande och 

uppmuntrande funktion i samtalet där någon annan har turen, t.ex. m., hm, ja och okej. 

Dessa små yttranden har inte avsikten att ta över turen och räknas därför inte som en 

egen tur. (Norrby 2014 s. 166, 171). Uppbackningar kan också vara icke-verbala där 

man med hjälp av bland annat kroppshållning eller ögonkontakt förmedlar intresse, 

attityd och uppmärksamhet. Ett ansiktsuttryck kan visa om någon tvivlar på det som 

sägs, eller håller med, och med ett frågande ansiktsuttryck kan man utan ord be om en 

förklaring (Kendon 2004 s. 1). Ett annat begrepp är ”deferred action request”, som är 

en uppskjuten handlingsförfrågan: en efterfrågan eller begäran om något som endast kan 

utföras i framtiden. För att acceptera en uppskjuten handlingsförfrågan är jakande 

svarsord (mm, ja, aa o.s.v.) inte tillräckligt, utan ett längre yttrande krävs där talaren 

visar att denne har hört förfrågan och uttrycker sitt åtagande (Lindström 1999 s. 104-

175). Ytterligare ett begrepp som känns relevant att ta upp är apokoinou, som Norén 
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(2005 s. 65-80; 2007 s. 25,26) beskriver som en egendomlig blandning av abstrakta 

formella syntaktiska strukturer (t.ex. en fras eller sats), som är avbrutna eller 

fragmenterade, där slutet på den första delas med början på den andra strukturen. 

Apokoinoustrukturer används ofta för att bekräfta eller återfästa en redan utförd 

handling, och har potentialen att utföra flera kommunikativa handlingar inom ramen för 

samma yttrande. 

 

En annan viktig del i samtalet och för dess fortskridande är topiker.  Topikerna, eller 

ämnena, är samtalets drivkraft och ett ämnesbyte förhandlas i interaktionen med de 

andra samtalsdeltagarna (Button & Casey 1985 s. 4; Norrby 2014 s. 117, 183). I 

vardagliga samtal är det ofta ganska svårt att beskriva hur ämnesväxlingen är 

organiserad, men i formella samtal är strukturen relativt tydlig eftersom ämnena kan 

vara bestämda på förhand av en dagordning eller liknande. I de fall där det finns en 

ordförande är det dennes uppgift att se till att samtalet går som planerat, bland annat att 

markera ämnesövergångar. Detta kan ske både explicit som i utdraget nedan på rad 1, 

eller efter pauser o.dyl. Innan det som visas i exemplet har Ann just redogjort för 

iakttagelser hon har gjort vid en resa i södra Europa. Hela transkriptionen finns på 

bilaga 3.  

 

(1) Utdrag ur möte 3 

1. Tess: ja kan väl bara nämna de nu när du påminde mej om 

2.   när medans du var borta så hade vi ju ett möte med 

3.   nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare 

4. Ann: ja just de 

 

Norrby (2014 s. 121–124) beskriver att för att ett samtal ska kunna flyta på måste det 

finnas regler för hur ordet fördelas mellan samtalsdeltagarna. Dessa regler kallas för 

turtagningsregler. Där turtagningsreglerna i formella samtal har en tydlig struktur där 

någon t.ex. ställer en fråga och den andra svarar, har informella samtal inte en lika 

tydlig struktur. Här är det mer vanligt att talarturen bestäms av bland annat ögonkontakt, 

kroppshållning, ansiktsuttryck etc. När en talare är färdig med sin tur kan denne 

signalera ett avslut med t.ex. intonation, pauser eller genom att prata saktare. 

Nästa talare kan utses på olika sätt (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974): 

 Nuvarande talare utser nästa talare 
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Den som för tillfället har turen kan rikta en fråga, ta ögonkontakt eller använda 

personnamn för att utse nästa talare som vi ser i nedanstående exempel på rad 3. 

 

(2) Utdrag ur möte 2 

1. Bo: [a: bra då kör vi] på de 

2. Gun: [((SKRATTAR)) ok](.)ett bra tips Emma (.) ok hade du 

3.  nåt annat att lägga till Emma 

 

 Nästa talare utser sig själv  

Här är det den som hinner först som får turen, om inte föregående talare har 

utsett någon. I exemplet nedan ser vi hur Carl på rad 1 kommenterar det som 

Peg har pratat en lång stund om innan. Ulf utser sig själv till nästa talare på rad 

3, men det lyckas dock inte eftersom Peg kommer in på rad 4 för att avsluta sitt 

ämne. 

 

(3) Utdrag ur möte 4 

1. Carl: =hamnprojektet om vi kallar de så 

2. Peg: [ja] 

3. Ulf: [om du] om du går tillbaks nu va [därför att] 

4. Peg:     [jag ställd]-  

5.  frågan till Kamilla då sa hon såhär ja jag vill att  

6.  vi ska jobba på snabbt sa hon ((SKRATTAR)) 

 

 Nuvarande talare utser sig själv som nästa talare 

Brukar inträffa om inte någon annan tar turen, genom att bara göra korta små 

ljud (mm, aa, hja osv). Här är ett exempel ur ett av mötena där talare Liv utser 

sig själv som talare på rad 4, eftersom Ole endast kommer med ett kort ljud som 

svar på hennes föregående yttrande (rad 1-2), som visar att han inte tänker ta 

över turen. 

 

(4) Utdrag ur möte 1 

1. Liv: eller för då för då blir den ju otroligt otroligt stor 

2.  den här frågan 

3. Ole: m:   

4. Liv: då blir den jätte jätte stor 

5. Ole: m:  
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6.  (1,9) 

 

2.2 Dominans i samtal 
Dominans i samtal är något som har studerats och skrivits om av många, och åsikterna 

kring hur begreppet ska användas eller hur det ska analyseras går i sär. Det som vissa 

menar är klart kopplat till dominans menar andra kan både tolkas som dominans och 

som att någon har mindre inflytande. 

Burgoon m. fl. skriver om just dominans och hur det ofta kopplas ihop med begrepp 

som makt, status, aggressivitet o.s.v. (1998). De gör en avgränsning mellan dominans 

och relaterade begrepp som t.ex. status och makt. Det är visserligen begrepp som kan 

inordnas under dominans, men de kan inte ersätta det eftersom dominans kan uttryckas 

på andra sätt. Även om status brukar  förväxlas med makt och dominans, är status mer 

kopplat till någons position i den sociala hierarkin. Status kan ge någon rätt att utöva 

dominans, men det betyder inte att personer med hög status automatiskt måste vara 

dominanta eller sitta inne med makt. Inte heller betyder det att någon som har ett 

dominant beteende har en högre position i den sociala hierarkin. Burgoon m. fl. (1998) 

menar att det finns ett större samband mellan makt och dominans än mellan status och 

dominans. Dominans är bara ett av de sätt som finns för att uttrycka makt och är alltså 

inte den enda vägen till makt, utan ett av flera sätt som makten tar sitt uttryck i. 

Ytterligare en distinktion är att makt gör att man har möjlighet att utöva inflytande, 

medan dominans är knutet till ett faktiskt beteende. De menar också att dominans är 

något som är socialt konstruerat i kommunikationen mellan människor. De föreslår att 

man ser på dominans som något mellan-mänskligt och att dominans bara kan uttryckas i 

relation till någon annans respons. För att en person ska kunna anses vara dominant 

behövs det minst en person som inte är det. Dominans kan inte existera om det inte 

finns några andra med i interaktionen. De uttrycker också att de tycker att forskare 

borde fokusera på makt- och dominansstrategier istället för att försöka identifiera 

kvinnliga och manliga samtalsstilar. 

Linell och Gustavsson (1987) beskriver hur det finns många olika dominansbegrepp, 

och att en person med mycket makt istället för att prata mycket eller länge, kan välja att 

göra inlägg i samtalet som är strategiskt välplacerade och viktiga. Att säga lite kan då 
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vara ett sätt att styra . Där Viveka Adelswärd menar att ”en högstatuspersons sätt att 

delta i ett sammanträde kännetecknas av att han – för det är ju oftast en han – utnyttjar 

sina turer för att tala mycket och länge” (1999 s. 40), menar Per Linell att just att prata 

mycket inte alls nödvändigtvis är kopplat till makt. Det kan också vara ett tecken på att 

man har ganska lite inflytande, men han påpekar också att när man tittar på dominans i 

samtal så bör det ”definieras som att behärska en större del av samtalsutrymmet” (2011 

s. 358). Linell menar att man bland annat kan se till kvantitativ dominans, interaktionell 

dominans och strategisk dominans (2011 s. 358). Linells ståndpunkt är att den 

strategiska dominansen är den som har störst koppling till social makt eftersom man 

med hjälp av den strukturerar, organiserar samtalet och påverkar slutresultaten. Därför 

har Linells definition av strategisk makt en väsentlig roll i min egen undersökning. 

Makten över samtalet är normalt sett kopplat till att vara t.ex. ordförande, chef, rektor 

eller liknande och på så sätt menar Linell att ”den dominanta verksamhetsrollen tilldelas 

således en person med social makt utanför själva samtalen” och att det finns en viss 

koppling mellan verksamhetsroll och social roll (2011 s. 358). Han påpekar också 

vikten av att man inte kan generalisera och göra en direkt koppling mellan social makt 

och samtalsmönster (s. 357). 

När det gäller dominans kopplat till samtalsutrymme finns det många studier som har 

visat att män oftast talar mer än kvinnor i offentliga situationer, och en förklaring till det 

har varit att ”män har makt i samhället och att ett sätt att hävda denna makt är att fylla 

talutrymmet” (Adelswärd 1999 s. 65). Men Adelswärd menar också att tystnad kan 

användas som ett maktmedel, för att visa ogillande tystnad, likgiltighet och arrogans; 

hon kallar det ”ointressets tystnad” (a.st.). 

Britt-Louise Gunnarsson (2001) skriver om ett projekt hon har genomfört: Interaktion 

vid seminarier, där man har sett till ”aspekter relaterade till dominans och centralitet”, 

till exempel talmängd, sammanfallande tal, pauser, skratt, ämnesutveckling, kritik, 

värderingar, osäkerhetsmarkeringar etc. Undersökningen hade en jämn fördelning av 

kvinnliga och manliga presentatörer och visade att de manliga deltagarna dels talade 

mer än kvinnorna, dels talade på ett annat sätt: de tog längre tid genom att lägga in fler 

pauser. Dessutom påbörjade de fler ämnen inom samtalet.  
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Dominans i samtal är något som även Marianne Schmid Mast (2002) skriver om. 

Genom en meta-analys undersökte hon uppvisad och upplevd dominans i samtal. Detta 

gjorde hon genom att mäta taltid och på så sätt få fram samtalsmängden. 

Undersökningen visade att kopplingen mellan samtalsmängd och den individuella 

dominansen var signifikant,  men Schmid Mast menar att kopplingen mellan upplevd 

dominans och samtalsmängd var större än den för uppvisad dominans. 

Trots att många undersökningar har visat att män dominerar samtal på olika sätt finns 

det också studier som visar att sådana tendenser inte alls verkar finnas. Karin Milles 

(2003) undersökte fem arbetsplatsmöten där både kvinnor och män var närvarande. I sin 

studie använde hon sig av både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder, varav de 

kvantitativa metoderna är de som ligger till grund för den kvantitativa dominansen i min 

undersökning. Milles kom fram till att arbetsplatsmötena verkar vara en egen typ av 

samtal och hon hittade inga bevis för sin tes om att män skulle dominera samtalen, utan 

likheterna mellan kvinnornas och männens samtalsstilar var större än skillnaderna. Hon 

förklarar resultaten med att deltagarna hade statusmässig likhet och att mötena var 

relativt informella. Milles menar att ”könstillhörighet är ingenting som resulterar i vissa 

statiska skillnader i språkligt beteende” (s.121).  

På samma spår som Milles är Theodore A. Lamb (1981)  som genomförde en 

undersökning där grupper om två och tre personer studerades. Sammanlagda antalet 

personer som undersöktes var 42 kvinnor och 33 män. Syftet med den här 

undersökningen var att se om det fanns några könsskillnader i användandet av icke-

verbala (t.ex. gester och ansiktsuttryck) och paraverbala beteenden (hur vi säger något, 

t.ex. högt, lågt, snabbt etc.) som kan kopplas till status och dominans. Studien visade att 

aspekterna som kunde visa på dominans inte var uteslutande manliga, och han menar att 

det är missledande att prata om manligt och kvinnligt språk, det han kallar för 

”genderlects” eftersom skillnaderna är inte så mycket könsbundna som de är 

maktbundna. 

Så trots olikheterna i mäns dominans i undersökningarna visar Maria Lindgren (2001) 

att chefer dominerar samtal. Hon undersökte interaktionen i utvecklingssamtal i 

industri, skola och äldrevård. Hon kom fram till att samtalen som har beskrivits som 

ömsesidiga är asymmetriska och ojämbördiga och chefen kontrollerar interaktionen 
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genom att introducera nya ämnen, öppna och avsluta samtalet, bestämma agendan, dra 

slutsatser och genom att lägga fokus på medarbetaren istället för på sig själv. Men 

denna asymmetri är något som deltagarna var omedvetna om. 

2.3 Genusteori 
Genus är ett begrepp som används för att förklara att människor inte föds in i sina 

sociala roller som kvinna eller man. Det är alltså ett sätt att skilja på det biologiska 

könet och på den könsroll man fostras in i, som är föränderlig och som ständigt 

förhandlas och omförhandlas i mellan-mänskliga relationer. Inom mycket av den 

genusforskning som pågår kritiserar man maktstrukturerna i samhället, där man menar 

att män har en större makt än kvinnor. Genusforskningens syfte är att synliggöra och 

studera dessa maktstrukturer (Nationella sekretariatet 2012). 

Nicky Le Feuvre (2009) menar att det mest vedertagna perspektivet i genusforskningen 

är patriarkatsmodellen där män fortsätter att dominera i bland annat högstatuspositioner. 

Anne-Cathrine Åquist (1994 s. 75) förklarar att mannen historiskt sett har varit 

familjens överhuvud, men i och med industrialismen när kvinnorna började arbeta i 

större utsträckning riskerade männen att förlora den kontroll som de hade. För att 

männen skulle försäkra sig om att ha den kontrollen kvar fick kvinnor mindre i lön, och 

männen kunde fortsätta att ha kvar makten som familjeförsörjare. Patriarkatet är en 

hierarkisk uppdelning där män är överordnade kvinnor. Lena Gemzöe (2002 s. 47) 

menar att för att den här uppdelningen ska kunna fortsätta hålls kvinnor ekonomiskt 

underlägsna genom lägre löner och att inte få tillgång till vissa arbeten eller 

utbildningar. Abby Peterson (1987) menar att det här sättet att se relationen mellan man 

och kvinna har skapat en ensidig forskning där kvinnor framhålls som offer. Detta leder 

till att kvinnorna får en passiv roll och då ”fråntas de strategin för sin frigörelse” (s. 66).  

Precis som Burgoon m. fl. menar att dominans skapas i interaktion mellan människor, 

menar Candace West och Don H. Zimmermann (1987) att genus är något som skapas, 

det är en produkt av ett socialt samspel. Och det är i interaktion med andra som vi 

skapar skillnader mellan män och kvinnor. När skillnaderna har blivit etablerade så 

används de för att förstärka könsrollerna och det gör skapandet av genus oundvikligt. 

Enligt dem är genus ett mycket mäktigt verktyg som skapar, återskapar och legitimerar 

de valmöjligheter och gränser som följer i könsrollernas spår. 
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Francine M. Deutsch (2007) menar att West och Zimmermanns Doing gender är ett av 

de viktigaste bidragen inom modern genusforskning, men trots det så bidrar den till 

återskapandet av könsroller eftersom uttrycket ”doing” skapar associationer till 

skapandet av skillnader, istället för att försöka eliminera dessa. Deutsch menar att fokus 

istället måste ligga på att ”o-göra” genus (undo gender) och det som saknas i 

forskningen är studiet av en interaktionell nivå som tas längre än till att bara visa på 

olikheter. Hon menar att den ska utökas för att också undersöka:  

När och hur social interaktion blir mindre könsbunden. Vilka är de förhållanden där 

genus blir irrelevant i social interaktion. Ifall all könsbunden interaktion förstärker 

ojämnlikheter. Hur strukturella och interaktionella nivåer tillsammans kan åstadkomma 

en förändring. Interaktion är platsen för förändring (s. 114). 

Uttrycket ”doing gender” ska enligt Deutsch reserveras för när man menar 

reproduktionen av stereotypa könsroller, och för social interaktion som minskar 

könsskillnader ska uttrycket ”undoing gender” istället användas. 

Att genus är en högst dynamisk process är den allmänt rådande uppfattningen inom 

genusforskning, och på samma linje är professor Yvonne Hirdman som skriver om 

genussystem. Dessa beskriver hon som en ”ordningsstruktur av kön” (1988 s. 51), med 

andra ord de bakomliggande strukturer som ligger till grund för mäns överordning över 

kvinnor (Nationella sekretariatet för genusforskning). Hirdman menar att det i 

genussystemet finns två logiker (1988 s. 51): 

 Dikotomins, eller isärhållandets tabu: att manligt och kvinnligt bör hållas isär 

 Hierarkin, eller mannen som norm. Mannen utgör normen för det normala 

Hirdman (1988 s. 54, 57) argumenterar för att isärhållandet ständigt reproduceras, 

eftersom det finns genuskontrakt och ett kraftigare isärhållande gör att ”det manliga som 

norm” inte ifrågasätts. I genuskontrakten förhandlas ständigt hur förhållandet mellan 

män/det manliga och kvinnor/det kvinnliga ska se ut. Det ligger i kulturella 

föreställningar och ärvs vidare genom generationer. 

När det gäller språk och genus skriver Kerstin Nordenstam (2003) om 

dominanshypotesen, där man menar att det är i offentligheten som männens makt syns 

tydligast och uttrycks med språkliga medel. Männens språk utgör normen i samhället 
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och ”kvinnors språkliga beteenden måste ses i relation till detta” (s. 23). Maud Landby 

Eduards m. fl. (1990) skriver om kvinnors språk och undersökningar som tyder på att 

kvinnor skulle vara mer känsliga för språknormer. I ett patriarkalt samhälle blir då ett 

”manligt” språk normen i t.ex. högt uppsatta positioner. De tar som exempel Kerstin 

Thelanders (1986) undersökning av politikerspråk att kvinnliga ledamöter har anpassat 

sig så pass att de överglänser männen i att tala i med långa komplicerade meningar och 

ord. 

2.4 Sammanfattning 

Samtidigt som det finns undersökningar som visar att män tenderar att dominera 

samtalsutrymmet (t.ex. Gunnarsson 2001; Adelswärd 1999), finns också undersökningar 

som visar att det inte finns några egentliga skillnader mellan mäns och kvinnors 

språkbruk, likheterna är fler än skillnaderna och de skillnader som finns är inte 

könsbundna utan knutna till makt (t.ex. Milles 2003; Lamb 1981). Det framgår dock att 

även om samtalsmängd inte nödvändigtvis indikerar dominans så är det en variabel som 

bör räknas med vid en analys (Linell 2011). En undersökning om chefer visar just att de 

kontrollerar interaktionen genom ämnesintroduktion, att öppna och avsluta mötet, 

bestämma agendan och lägger fokus på medarbetarna istället för på sig själv (Lindgren 

2001). En del forskare lägger stor vikt vid att dominans är socialt konstruerat (Burgoon 

et. al. 1998) och inom genusforskningen är det just skapandet i social interaktion som 

framhålls, att genus skapas i det sociala samspelet med andra människor (West & 

Zimmermann 1987).  

3 Metod och material  

I detta kapitel beskrivs materialet samt den samtalsanalys-inspirerade metoden som jag 

använde mig av. 

3.1 Material och insamlingsmetod 
Studien är genomförd vid en medelstor mellansvensk kommun. Metoden för 

materialinsamlingen är  icke deltagande ljudinspelning. Initialt kontaktades flera chefer, 

varav fyra var intresserade av att delta i undersökningen. Materialet består därför av fyra 

inspelade möten med fyra chefer i stadsledningsstaben. Cheferna håller i ett möte var. 

Två av cheferna är kvinnor och två är män. Mötena är strukturerade utefter en 
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dagordning där chefen innehar ordföranderollen. Samtalen som spelades in var tre 

enhetsmöten och ett styrgruppsmöte.   

Ljudinspelningen genomfördes med en mobiltelefon som var placerad på bordet, i 

närheten av chefen vars tal är i fokus i den här studien. Men eftersom samtal inte kan 

genomföras utan ett samspel tas även de andra mötesdeltagarnas bidrag till 

konversationen med i kvantifieringarna. Deras bidrag är även intressanta i och med att 

de kan välja att acceptera eller avfärda chefens samtalsbidrag. På alla möten satt jag 

med vid bordet tillsammans med de andra mötesdeltagarna, men utan att ha någon aktiv 

roll i samtalet. På två av de inspelade mötena vänder sig dock chefen i fråga direkt till 

mig med frågor om undersökningen och observationen, men dessa sekvenser är inte 

med i det transkriberade och analyserade materialet.  

Från varje samtal har jag valt ut en sekvens à fem minuter som transkriberas och 

analyseras. Sekvenserna jag har valt att transkribera ligger i slutet av mötena där det 

existerar mer av en öppen diskussion än i början där det är mer styrt av dagordningen. 

Dessutom tenderar människor att allt mer glömma bort att de är inspelade ju längre 

tiden går, och det inspelade materialet blir på så vis mer naturligt. På det sättet får jag en 

så ”naturlig och äkta interaktion” (Norrby 2014 s. 39) som möjligt. För att välja ut de 

transkriberade sekvenserna lyssnade jag igenom materialet ett flertal gånger för att 

kunna avgöra var den mer fria delen av mötet började, och för att få med en del där 

chefen faktiskt pratar. Vad som var mer fritt eller mer styrt av dagordning var i vissa fall 

svårt att avgöra, och då är det den förlöpta tiden av mötet och chefens samtalsaktivitet 

som har varit avgörande. Deltagandet har varit helt frivilligt och alla mötesdeltagare har 

skriftligen godkänt att inspelningen genomförts. (Underlaget för godkännandet finns i 

bilaga 4.) Alla person- och ortnamn i transkriptionerna är fingerade för att säkra 

anonymiteten hos de som medverkat. I transkriptionerna är chefens namn markerat med 

understrykning för att man lättare snabbt ska kunna se skillnad på chef och övriga 

mötesdeltagare. De delar ur transkriptionerna som tas upp som exempel i uppsatsen 

fetmarkeras i bilagorna för att de ska vara lätta att hitta. 

Möte 1 är ett enhetsmöte med fem personer närvarande, varav tre är kvinnor och två är 

män. Direktören som är mötets ordförande är en man och har i transkriptionen fått det 

fingerade namnet Ole. 
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Vid möte 2 är fyra personer närvarande, varav tre är kvinnor och en är man. Mannen är 

anställd vid ett annat företag, men är medverkande i projektet som mötet rör. Han 

medverkar via telefon. Direktören som är mötets ordförande är här en kvinna som i 

transkriptionen har fått det fingerade namnet Gun.  

På möte 3 som är ett avstämningsmöte deltar sex personer varav fem är kvinnor och en 

är man. Det är fem kvinnor som är närvarande vid mötet men endast tre av dessa 

kommer med yttranden under inspelningen. Direktören som är ordförande för mötet är 

en kvinna, som i transkriptionen har fått det fingerade namnet Tess.  

Möte 4 är ett styrgruppsmöte med 14 deltagare, varav sju är män och sju är kvinnor. 

Direktören som är ordförande för mötet är en man som i transkriptionen har fått det 

fingerade namnet Carl. 

Läsaren bör ta i beaktning att materialet är heterogent gällande deltagarantal och 

könstillhörighet. Att resultaten grundas på en något ojämn fördelning betyder att de 

endast kan appliceras och replikeras under liknande förhållanden.  

3.2 Analysmetod  

Trots att Milles redan har visat att det inte går att se några könsbundna skillnader i 

kvinnor och mäns samtalsstilar, vill jag se om hennes slutsats gäller även för personer 

på chefspositioner. Även Lambs (1981) undersökning visade ju att dominansaspekter 

inte uteslutande kunde kopplas till ett manligt språk, utan att skillnaderna istället är 

maktbundna. Därför vill jag undersöka hur verbala dominansaspekter används av 

chefer. Att jag, trots Lambs och Milles resultat har valt att undersöka dominans i 

kvinnor och mäns samtalsstilar är för att ingen av deras undersökningar gäller personer 

på chefspositioner. För att kunna svara på frågeställningen om hur chefers dominans i 

samtalen yttrar sig, om kvinnliga respektive manliga chefer använder samma typ av 

dominansaspekter och ifall män och kvinnor dominerar lika mycket i samtalet kommer 

jag att titta på kvantitativ och strategisk dominans. Att jag har valt att titta på kvantitativ 

dominans grundar jag i det som Milles nämner: att det finns många studier som visar att 

män tenderar att dominera samtalsutrymmet, och det är också just Milles modell med 

tre olika variabler jag har valt att följa: antal ord, antal turer, och antal ord per tur . För 

att kunna koppla dominans till social makt har jag dock även valt att titta på strategisk 
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dominans, just för att den hävdats ha koppling till social makt (Linell. 2011 s. 358). För 

att plocka fram dessa aspekter har jag transkriberat mitt material. 

3.2.1 Transkribering 

När man gör en samtalsanalys är det ljud- eller videoinspelningen som är materialet. För 

att sedan kunna analysera krävs det att man gör en transkription av sitt material.Vid en 

transkribering översätter man ljudet från en video- eller ljudinspelning till text. För att 

kunna göra detta måste man lyssna på sitt material upprepade gånger för att inte missa 

viktiga inslag då alla detaljer anses vara potentiellt betydelsefulla, men det är analysens 

syfte och material som avgör hur detaljerad transkriptionen blir (Norrby 2014 s. 99). I 

mitt fall innebär det att eftersom jag vill titta på till exempel talmängd så är det inte 

relevant att transkribera vad som betonas, in- och utandningar eller pauser då jag inte 

kommer att uppmärksamma de aspekterna i analysen. I mina transkriptioner har jag 

utgått från den bastranskription som Norrby rekommenderar (Norrby 2014 s. 99).  

Däremot har jag valt att inte markera till exempel intonation, emfas, längden på pauser 

etc. då min analys inte kommer att beröra dessa aspekter. Däremot har jag gjort 

transkriptionerna med viss talspråksanpassning som Norrby menar är brukligt (Norrby 

2014 s. 99), trots att hon nämner att man vid enklare bastranskriptioner brukar anpassa 

sig till skriftspråkskonventionerna. Det innebär att jag till exempel har använt mej 

istället för mig, sa istället för sade och nån istället för någon. 

Transkriptionsnyckel 

Principerna för transkriptionerna är en modifierad version av Norrbys (2014 s. 110). Jag  

har använt mig av färre tecken då det passar syftet med min analys bättre (se avsnitt 

2.1.). Nedan återges de symboler som återfinns i transkriptionerna.  

(.)  mikropaus  (paus under 0,5 sekunder) 

fan-  avbrutet ord 

ja:  förlängning av föregående ljud 

[ ]  överlappande tal 

=  latching, yttranden sammanbundna utan paus 

SKRATT  alla skrattar 

SKRATTAR  talaren skrattar 

*vansinne*  skratt under tal 
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hh  utandning 

(x) (xx) (xxx) ohörbart, antalet x motsvarar antalet ord 

((hostar))  metakommentar 

=  yttrandet fortsätter på ny rad (används vid samtidigt tal). 

 

3.2.2 Kvantitativ dominans 

För att se en typ av dominans i samtal kan man titta på talmängd (Linell & Gustavsson 

1987; Milles 2003). Det finns bland annat många undersökningar som har genomförts i 

skolsammanhang som ser till just talmängd och att pojkar vanligen dominerar i samtal 

(Andersson 2001; Karlsson 2003; Steenberg 1997). Jag har valt att använda samma 

tillvägagångssätt för att mäta den kvantitativa dominansen som Milles har använt sig av, 

där tre variabler sammanställs: antal ord, antal turer och genomsnittligt antal ord per tur. 

I variabeln antal ord räknas antalet ord som har yttrats under de fem minuter som det 

transkriberade materialet utgörs av. I variabeln antal turer räknas de turer som en talare 

har under materialets transkriberade tid,  utan att räkna med misslyckade turer och 

uppbackningar. I variabeln antal ord per tur räknas det genomsnittliga antalet ord per 

tur genom att dela antal ord med antal turer. (Milles 2003 s. 91, 92). Genom att se till 

dessa variabler kan man få med talmängd, oavsett om det handlar om att yttra många 

ord eller att tala ofta. 

3.2.3 Strategisk dominans 

Den strategiska dominansen definieras enligt Linell som ”att vara den som gör de 

strukturerande åtgärderna, som organiserar samtalet i stort och som påverkar 

slutresultaten mest (beslut, åtgärder med långsiktig effekt)” (2011 s. 358). För att plocka 

fram detta ur transkriptionerna kommer jag att titta på vem som leder samtalet genom 

att bestämma ämnesinriktning, vem som fördelar ordet explicit och vem som fattar 

besluten (Linell 2011 s. 333). Dessa aspekter har jag exemplifierat, och inspirerat av 

samtalsanalysen, sekventiellt beskrivit vad som händer i samtalet för att vägleda läsaren. 

Fattandet av ett beslut upprepas i ett möte, och eftersom beslutet gäller samma sak 

räknas det bara som ett beslut. Jag har också valt att räkna de beslut som är explicit 

uttryckta formella beslut, och har inte räknat med förslag till, diskussioner om och 

omtalanden av beslut. 
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3.3 Metoddiskussion 
Det är viktigt att komma ihåg att den transkriberade och analyserade delen är fem 

minuter av samtalet, vilket innebär till exempel att i de möten där inget beslut fattades, 

kan beslut fortfarande ha fattats innan den analyserade delen. Eftersom mitt material 

består av en ljudinspelning och inget videomaterial går det inte att säga någonting om 

icke-verbala signaler. Till exempel kan ordet under ett möte fördelas med ögonkontakt 

eller huvud- eller handgester. I den här undersökningen visas bara vad personerna gör 

med orden som de faktiskt yttrar.  Man kunde till exempel ha använt en videoinspelning 

för att få med dessa aspeker också. Man måste också ta i beaktning att en sådan här 

undersökning inte kan ge några generella svar om en typisk samtalsstil vid just en 

organisation. Det ligger närmare att se det som individuella samtalsstilar. 

Det finns andra sätt att fånga dominans i samtal, men de analysverktyg jag har valt är 

fördelaktiga på grund av att de kombinerar CA metodens kvalitativa egenskaper där 

man tar till vara på detaljer och söker en fördjupad förståelse för att beskriva vad och 

varför någonting händer, och en kvantitativ metod där egenskaperna har gjorts mätbara. 

Med det här tillvägagångssättet kan man generalisera resultatet mer än vid en 

traditionell CA metod. Att kombinera en djupgående metod med att använda ett flertal 

informanter ger den här studien ett bredare perspektiv, högre reliabilitet, validitet och 

slutsatserna blir därför starkare. Däremot om man på genuint CA-vis vill analysera 

samtal ännu djupare, är det bra att fokusera på ett samtal och istället göra 

transkriptionen mycket mer detaljerad. Genom att på det sättet göra en noggrann 

samtalsanalys kan man komma åt och förklara individens beteende.  
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4 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultaten av undersökningen. 

4.1 Kvantitativ dominans  

Tabell 1, 2, 3, 4 och 5 nedan visar den kvantitativa dominansen, eller samtalsmängd, i 

de olika mötena. Alla namn på cheferna och övriga mötesdeltagare är fingerade. 

 

Tabell 1. Kvantitativ dominans, möte 1 

 

 

Chef Ole Rolf My Liv Rut 

Antal ord 285 171 266 97 11 

Antal turer 13 12 19 8 1 

Antal 

ord/tur 

21,9 14,2 14 12 11 

 

Tabell 2. Kvantitativ dominans, möte 2 

 

Tabell 3. Kvantitativ dominans, möte 3 

 

  

 

 

Chef Gun Emma Siv Bo 

Antal ord 329 226 158 60 

Antal turer 16 15 6 6 

Antal ord/tur 20,5 15 26,3 10 

 

 

Chef Tess Ann Bess Ben 

Antal ord 437 366 5 16 

Antal turer 16 10 1 2 

Antal ord/tur 27,3 36,6 5 8 
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Tabell 4. Kvantitativ dominans, möte 4 

 

Tabell 5. Kvantitativ dominans. Sammanfattning av möte 1-4. Genomsnittlig jämförelse 

 Chefer Chef-

kvinnor 

Chef- 

män 

Övriga 

deltagare 

Övriga 

deltagare- 

kvinnor 

Övriga 

deltagare- 

män 

Antal ord 320 383 257,5 86,9 99,3 64,7 

Antal turer 13,5 24 17,5 3,8 4,3 2,8 

Antal 

ord/tur 

23,8 23,9 23,7 21,8 19,9 25,2 

 

Tabellerna över den kvantitativa dominansen visar att rent generellt så har de kvinnliga 

cheferna ett större samtalsutrymme än de manliga cheferna i respektive möten, både när 

det gäller antal ord och antal turer. Tittar man däremot på genomsnittet på antal ord/tur 

är det rätt lika. Chefen Ole i möte 1 och chef Gun i möte 2 har ett genomsnitt på 21,9 

respektive 20,5. Lika jämn blir jämförelsen mellan chef Tess i möte 3 och chef Carl i 

möte fyra som ligger på 27,3 och 25,5.  Tittar man på tabell 5 på den genomsnittliga 

jämförelsen så ser man att cheferna överlag har ett större samtalsutrymme än de övriga 

deltagarna. Man ser också att bland övriga mötesdeltagare dominerar kvinnorna 

samtalsutrymmet i ordmängd och antal turer, men männen har längre turer. 

  

 Chef Carl Sam Ulf Brett Peg Elsa 

Antal ord 230 45 222 69 299 162 

Antal turer 9 3 2 1 8 1 

Antal 

ord/tur 

25,5 15 111 69 37 162 
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4.2 Strategisk dominans 

Tabell 6 nedan visar hur fördelning ser ut av strategisk dominans under mötena, och det 

ser ganska olika ut för de fyra cheferna.  

Tabell 6. Strategisk dominans 

 

 Chef 1. Ole Chef 2. 

Gun 

Chef 3. 

Tess 

Chef 4. 

Carl 

Genomsnitt 

Övriga 

deltagare 

Bestämmer 

ämnesinriktning 

0 2 4 0 0 

Fördelar ordet 

explicit 

0 4 2 4 0 

Tar beslut 

 

0 1 2 0 0 

Totalt 

 

0 7 8 4 0 

 

Precis som med den kvantitativa dominansen verkar det även här vara de kvinnliga 

cheferna som använder sig av störst mängd strategisk dominans i mötena. Den kvinnliga 

chefen över det tredje mötet gör åtta strategiska dominansdrag. Tätt efter kommer den 

kvinnliga chefen över det andra mötet som använder sig av sju strategiska 

dominansdrag. De båda manliga cheferna använder fyra respektive inget drag. Genom 

följande analyserna går jag nu över till den mer kvalitativa delen. 

4.2.1 Bestämmer ämnesinriktning 

Det är bara i två av mötena som chefen bestämmer ämnesinriktningen och det sker 

sammanlagt två gånger i möte 2, och fyra gånger i möte 3. Exemplet nedan ur möte 2 

visar tydligt hur man kan introducera ett nytt ämne. Samtalet rör ett projekt med ett 

annat land och hur arbetsfördelningen ser ut där nere, Bo har just berättat att han 

kommer att åka ner. 

(5) Utdrag ur Möte 2. 

1. Bo: [a: bra då kör vi] på de 

2. Gun: [((SKRATT)) okej](.)ett bra tips Emma (.) okej hade du nåt 

3.  annat att lägga till Emma 
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4. Emma: eh duh duh duh duh duh (.) näe näe de är väl isåfall 

5.  de hära med (.) ambassadören funderar jag lite 

6.  på eh vi kommer ju att gå igenom (.) med honom 

7.  men han vill ju att saker ska hända förmodligen  

8.  [(.)] å då är frågan vad man tar om= 

Ämnesbytet börjar med att chefen Gun på rad 2 ger positiv respons på föregående 

bidrag till konversationen. På rad 2 och 3 ger chefen en öppning för ämnesbyte, och 

fördelar samtidigt ordet. Att ämnesbytet lyckas syns på rad 4-8 eftersom Emma 

accepterar ämnesbytet. Sådana här exempel på ämnesbyte finns på flera ställen. 

Intressant blir det när man däremot ser ett ämnesbyte som kanske inte riktigt lyckas så 

som chefen har tänkt. Button och Casey (1985 s. 4) menar att ett ämnesbyte förhandlas i 

interaktionen med de andra samtalsdeltagarna och exemplet nedan visar på detta. 

Samtalet rör Anns iakttagelser hon har gjort vid en resa i södra Europa. Det som visas i 

exemplet föregås av att hon har gjort ett långt utlägg där hon berättar vad hon har sett. 

Hela transkriptionen finns i bilaga 3. 

(5) Utdrag ur Möte 3. 

1. Tess: mm jo dom har ju ett annat system 

2. Ann: dom har ett annat system men ändå å då (.) å jag 

3.   tänker på det liksom för jag frågade lite såhär (.) 

4.   hur kommer det sig att du liksom så där å det är ju 

5.   att dom har lägre pensionsålder (x) hel del 

6.   jobb (.) så då är man engagerad asså det ligger i 

7.   systemet att man går in fortfarande väldigt vital 

8.   liksom å går in å gör saker å så va- på arenan (.) men 

9.   det var tre saker som jag [tyckte var] a precis 

10. Tess:       [stack ut lite] 

11. Tess: jag kan väl bara nämna det nu när du påminde mig om 

12.  när medans du var borta så hade vi ju ett möte med 

13.  nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare 

14. Ann: ja just det 

15. Tess: var ju här eehh en eftermiddag eehh(.) å man dom dom 

16.  gav ju inte ifrån sig så himla mycket utan eehh dom 

17.  har ju ett uppdrag att göra någon form av utredning på 

18.  det här området å det dom gör nu det är att dom åker 

19.  runt i kommunerna å å fångar vad gör kommunerna så 

20.  egentligen var det liksom vi som fick berätta  

21.  för dom eller (.)Kalle rättare sagt som fick 

22.  berätta för dom eehh (.)= 

Ann har gjort en utsvävning från ämnet genom att säga ”jag tänkte bara flika in” (rad 9, 

bilaga 3) och diskussionen som handlar om samhälleliga observationer som hon har 

gjort på en resa har pågått en stund, och på rad 2-9 ser vi det sista av hennes   
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beskrivning. På rad 10 både avslutar Tess Anns tur och ämne. Att det här handlar om ett 

turövertagande syns på att Tess fortsätter att prata efter delen där hon talar samtidigt 

som Ann. Hade hon däremot tystnat efter sitt yttrande på rad 10 hade detta kunnat 

betraktas som en uppbackning, och Ann hade haft rätten att fortsätta sin tur. Vad Tess 

här lyckas göra är att med en såkallad apokoinoustruktur (rad 11-13 & 15-22), både 

avsluta Anns ämne och introducera ett nytt ämne på rad 11. Ämnesbytet lyckas 

eftersom övriga deltagare accepterar det nya ämnet, och inte börjar prata om någonting 

annat. 

I nästa utdrag ur samma möte sker däremot någonting annat: chefen försöker byta ämne 

men den här gången tar det längre tid innan ämnesbytet accepteras av de övriga 

mötesdeltagarna. Ämnet är detsamma som introducerades i utdraget ovan och chefen 

gör ett försök att avsluta relativt snabbt på rad 1. 

(7) Utdrag ur möte 3. 

1. Tess: eehh men a (.) bara som en hint om hur dom tänker såhär 

2.   långt i de 

3. Ann: å de kommer säkert (.) väcka debatt me tanke på MR 

4.   perspektivet vi låter folk dö utav kyla utomhus 

5.   liksom 

6. Tess: nämen altså i- inte låta dom dö av [kyla] men=  

7. Ann:     [nämen asså]           

8. Tess: =göra de minimala 

9. Ann: ja de var de ja [mena tak över huvet asså eheh= 

10. Tess:   [ a:  a: a:= 

11. Ann: =de är de ja menar (.) att inte ligga utomhus när de= 

12. Tess:  =a: a: a: a: a:= 

13. Ann: =är tjugi grader kallt] 

14. Tess:  =a:  a:     ] 

15. Tess: nej så att de ska bli spännande att se vad dom 

16.  kommer fram till men som sagt nu var han ju lite 

17.  försiktig men de där kunde man ändå höra (.) 

18.  å ganska tydligt även om han inte sa de rent ut 

19. Ann: sen tror jag också att att de är SK- (.)de är ju SKL 

20.  som har haft den tolkningen (.) å ja tror också 

21.  att att eh man eh man vill stödja kommunen (.)att 

22.  inte ta för stort ansvar 

23. Tess: att inte ta för stort a precis de är ju så hja 

24. Ann: att SKL stödjer (.) asså [regeringen] kanske=  

25. Tess:      [så är de]                          

26. Ann: =vill nå annat i slutändan med SKL stödet 

27. Tess: hhja precis (.)  a: hörrni vi har många frågor på 

28.  gång eehh en avstämning bara tänkte ja (.) 
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29.  heldagsmöten för våren (.) de ja har lyckats pricka 

30.  in två heldagsmöten för kalendrarna är fullshokade 

31.  (.)klarar vi de två möten under våren (.) 

32.  vi få vara lite effektiva på dom här mötena 

33.  istället då 

34. Bess: a: 

35. Tess: ni har sett dom alla 

36. Bess: de har vi nog gjort 

37. Tess: femtonde april å trettonde maj e dom  

38.  ja har lyckats få till 

39.  i kalendern (.) men då håller vi fast dom ja tror 

40.  inte vi klarar av att få in ytterligare [nån] 

41. Ann:           [va sa du] 

42.  och maj vad var de 

Redan på rad 1 försöker chefen Tess att avsluta det pågående samtalsämnet, men den 

avslutningen accepteras inte eftersom mötesdeltagare Ann har accepterat det nya ämnet 

på rad 3 och fortsätter utan att uppmärksamma signalerna från chefen Tess att det kan 

vara dags att byta ämne. De här signalerna ses först på rad 1, men sedan på rad 10, 12 

och 14 där Tess med många tätt följda upprepade uppbackningssignaler visar att det är 

dags för Ann att avsluta sin tur. På rad 15-18 försöker chefen på nytt att avsluta det 

samtalsämnet, men lyckas inte nu heller då Ann antingen ignorerar signalerna eller inte 

märker dem, utan fortsätter på samma ämne på rad 19-22. Det här fortsätter ända till rad 

25, för det är först där som chefen Tess lyckas byta ämne genom att uttryckligen tala om 

att de ska hinna avhandla fler saker under mötet, och den här gången accepteras 

ämnesbytet av övriga mötesdeltagare. I det här exemplet märks det tydligt hur pass 

esentiell den interaktiva processen är i ett samtal, hur beroende samtalsdeltagarna är av 

varandras samarbete för att lyckas komma vidare i konversationen. 

4.2.2 Fördelar ordet explicit 

Att explicit fördela turen var vanligast i möte nummer 2 och 4. I ett av dessa möten var 

en deltagare med via telefonen och i ett annat var fler personer närvarande än vid de 

övriga tre mötena. Det finns också exempel på att ett explicit sätt att fördela ordet kan se 

olika ut. Där chefen ibland använder personnamn, används också ibland benämningen 

”alla” när det är fritt för vem som helst att ta turen. Det finns också gånger där det inte 

är klart om uttalandet är ett försök till ämnesbyte eller ett försök att utse nästa talare. 
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Exemplen nedan visar det vanligaste sättet att fördela ordet. I möte 2 handlar samtalet 

om vem som ska ta kontakt med ambassadören för det land där projektet som det här 

mötet handlar om äger rum. I möte 4 pratar man om en utvecklingsplan som ska 

presenteras för kommunstyrelsen och det är många som vill ha ordet. 

(8) Utdrag ur möte 2. 

1. Gun: a: hur bedömmer du de där Bo (.)om man ska prata 

2.  lite med honom (.) ska du- ska du eller ska vi 

3. Bo: ehh jag vet inte (x) vad som kan va bäst att 

4.  göra (.) ehm 

(9) Utdrag ur möte 4. 

1. Carl: eh (.) nu nu är de många som viftar här å dom flesta som 

2.  viftar pekar på Brett 

3. Fler: ((SKRATT)) 

4. Brett: ja tror ju vi vi (.) vi kommer ju inte undan om man 

5.  säger så att göra en (x) de å då är de ju viktigt att 

6.  komma igång med de så fort som möjligt eftersom 

7.  utvecklingsplanen på hamnen pockar ju på liksom 

8.  att att ge stöd för en utveckling så är de viktigt att 

9.  komma igång så fort som möjlit (.) tänker ja därför är 

10.  ett beslut samtidigt verkligen (.) bra 

I båda dessa exempel fördelar chefen ordet genom att adressera nästa talare direkt med 

dennes namn. I utdrag nr. 8 ger chefen Gun ordet till Bo (medverkande via telefonen) på 

rad 1-2, vilket han också uppfattar eftersom han är nästa att ta turen för att svara på rad 

3-4. I utdrag nr. 9 fördelar chefen Carl ordet till Brett på rad 1-2, genom att hänvisa till 

de många andra samtalsdeltagarna som sitter och pekar på Brett för att de vill att han 

ska få ordet. Det här sättet att fördela ordet tas emot positivt av de övriga deltagarna, 

något som märks av de gemensamma skratten på rad 3. Brett har accepterat att han är 

nästa talare och börjar sin tur på rad 4. 

4.2.3 Fattar beslut 

Utdraget nedan är från möte 2 med en kvinnlig chef som ordförande. Det som 

diskuteras är vem som ska ta på sig uppgiften att ta kontakt med en person, och både 

chefen Gun och de andra två kvinnliga mötesdeltagarna antyder flera gånger att 
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mötesdeltagare Bo vore den mest lämpade för det uppdraget. Detta är ett av de exempel 

där ett beslut fattas. 

 

 

(10) Utdrag ur Möte 2. 

1. Gun: nej men då då då förelsår ja de eller ja ja 

2.  föreslår att vi beslutar att du (.) [tar]de uppdraget 

3.  å sen så totar vi hop en en inbjudan här i alla fall 

4.  du kan ju ringa lite oavsett då men du kan ju seja 

5.  till honom om du ringer att a ja endera så har 

6.  du fått eller också kommer du att få en inbjudan 

7.  (x) ((hostar)) 

8. Bo: [a:][m:] 

9. Emma: m: m: 

10. Bo: a: 

11. Gun: så du hänvisar till de ((hostar)) 

12. Bo: ja 

13. Gun: ja men va bra 

14. Bo: då syns vi 

15. Emma: m: 

16. Bo: m: 

17. Gun: bra Emma tack 

18. Fler: hh m: 

19. Emma: för ja tänker just (.) att han blir inspelad vi 

20.   behöver inte ta allting 

21. Siv: m: näe näe 

22. Gun: när dom när dom 

23. Emma: när dom är [här] men han kan ändå få information= 

24. Gun:  [inför ansiktet] nej precis 

25. Emma: =å han är ju diplomat 

26. Fler: m: a:  

27. Emma: å ska liksom behålla goda relationer både med Land1 å 

28.  me Land2 

29. Gun: m: 

30. Siv: [å vi] vet också att dom bygger på den nationella nivån 

31.  för kommunen 

32. Siv: så de liksom de hänger ihop lite 

33. Emma: han kanske till och med kan liksom trycka på uppifrån 

34.  eller va som helst(.) de är ju de här va va 

35. Gun: ja men de är väl jätte bra om du luskar lite i de där 

36.  då Bo (.) vi vi säger så du får de i  

37.  [ditt uppdrag] (.) ja ok hörrni nu ringer=  

38. Bo: [a ja kollar det (x)] 



28 

 

Det formella beslutet kommer på rad 1-6 där chefen Gun lägger över en uppgift på Bo 

genom att säga att ”vi beslutar att du tar det uppdraget”. Att beslutsfattandet är en 

interaktiv process märks först på rad 1 eftersom Gun säger att hon ”föreslår”, vilket 

indikerar att de andra kan säga emot om de skulle tycka någonting annat. Den 

interaktiva processen märks sedan på rad  10 och 12 där Bo ger en jakande minimal 

respons som svar. Men precis som Lindtröm (1999) visade så är minimala responser 

inte tillräckligt när man accepterar en uppskjuten handlingsförfrågan. Det märks också 

på Gun att de korta svaren som Bo ger inte är tillfredsställande eftersom hon upprepar 

sin förfrågan både på rad 11 och rad 35-37. Det är inte förrän på rad 38 som Bo faktiskt 

verkar acceptera det uppdrag han har fått tilldelat sig genom att mer uttryckligen säga 

”ja, jag kollar det”. Efter att det här beslutet har tagits så avslutas mötet och uppdraget 

som Bo fick får ses som till fullo accepterat i och med att ämnet avslutades. 

5. Sammanfattande diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultaten av undersökningen och metoden som ligger till 

grund för den samma. 

5.1 Resultatdiskussion 
Att resultaten ser ut som de gör kan förmodligen förklaras med att materialet består av 

fem-minuters sekvenser. Om en längre tid av respektive möte hade undersökts hade 

förmodligen resultaten utjämnats något. Jag tror också att mötenas något olika karaktär 

påverkar, till exempel under möte 2 deltog en man via telefonen. När chefen 

adresserade honom så blev det naturligt att använda ett explicit sätt att fördela ordet till 

just honom vilket resulterade i att den chefens strategiska dominans blev högre. På det 

4e mötet deltog fler mötesdeltagare än på de andra mötena. Detta kräver också att 

ordföranden fördelar ordet explicit, därför att en fri diskussion skulle bli för 

ostrukturerad. En annan aspekt att ha i åtanke är att de andra mötesdeltagarnas 

respektive roll i organisationen och gentemot den chef som håller i mötet inte är uttalad. 

De kan vara underordnade chefen, eller de kan vara likställda. På möte 4 till exempel 

var chefen från möte 3 närvarande, även om hon inte deltar i den del av konversationen 

som är transkriberad. 
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Resultatet visar hur som helst att kvinnorna använder sig av flest aspekter knutna till 

strategisk dominans i de undersökta delarna av mötessamtalen. Däremot används inte 

alla strategiska dominansaspekter i alla möten. Trots att Lindgren menar att chefer 

kontrollerar interaktionen genom bland annat ämnesintroduktion (2001), så bestämmer 

chefen ämnesinriktningen i endast två av mötena. Detta resultat kan förklaras av att 

mötena har en förutbestämd agenda för vad som ska avhandlas under mötestiden. Att 

kvinnorna använder flest aspekter knutna till strategisk dominans kan ha att göra med 

att det under dessa möten var flest kvinnor närvarande, eller att det är som i Thelanders 

(1986) undersökning, där kvinnorna anpassade sig till den manliga normen så pass 

mycket att de överträffar männen i det språkliga beteendet. 

 

Även om det är vanligt med icke-verbala signaler i samtal för att utnämna ny talare 

(Norrby 2014 s. 123) så är ett explicit sätt att fördela ordet mycket tydligt i det här 

materialet. Kanske är det också ett tydligare maktbefästande sätt, eftersom det blir 

väldigt klart att ingen annan än den som har nämnts vid namn har rätt att ta över turen, 

och ingen annan tar de facto turen.  

Att vara den som fattar de formella besluten under ett möte betyder att man har stort 

inflytande (Linell 2011 s. 358, 333). Den här undersökningen visar att formella beslut 

endast fattas i möte 2 och 3. Detta kan kanske förklaras av att mötena är något olika till 

karaktären, det är inte säkert att alla möten var av den beslutsfattande typen. Till 

exempel i möte 2 fattas flera beslut utanför den transkriberade delen, men i de andra 

mötena fattas inga beslut utanför de transkriberade delarna. I utdrag nummer tio tog det 

ganska lång tid för Bo att till fullo acceptera den uppgift han fick sig tilldelad. Som jag 

skrev tidigare så är inte ett ”ja” eller ”mm” tillräckligt, och på grund av den tid som gick 

från och med att chefen Gun gav Bo uppgiften till det att han accepterade den ordentligt, 

kan man se det här som ett underminerande av den auktoritet som Guns position ger 

henne. 

Vad gäller den kvantitativa dominansen så har de kvinnliga cheferna ett högre antal ord 

och tar fler turer än vad de manliga cheferna gör. Detta går alltså emot de 

undersökningar som har visat att män dominerar samtalsutrymmet (t.ex. Adelswärd 

1999; Gunnarsson 2001; Andersson 2001; Karlsson 2003; Steenberg 1997). Det 
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intressanta tycker jag är att den ena kvinnliga chefens strategiska drag som 

exemplifieras i utdrag 7 inte verkar accepteras, utan undermineras av att en annan 

mötesdeltagare fortsätter prata om samma sak trots att chefen försöker avsluta ämnet. 

Om man jämför dessa två kvinnor vad gäller kvantitativ dominans så ser man ju 

dessutom att Ann är den som talar nästan lika mycket mätt i antal ord som chefen Tess 

gör. Och vad gäller antal ord per tur har hon ett högre snitt än chefen. Det här resultatet 

skulle kunna betyda att Ann har en betydande och högt uppsatt roll i organisationen 

även hon, och att detta visar sig i form av konkurrens om talutrymmet. Å andra sidan 

förekommer det i tre möten att någon annan deltagare än chefen har det högsta 

genomsnittet i ord/tur. Men det är just talmängden tillsammans med det faktum att hon 

verkar motsätta sig chefens ämnesbyte som indikerar att hon konkurrerar om 

samtalsutrymmet. 

I analysen av kvantitativ dominans ser man att cheferna i alla möten har större 

samtalsutrymme på så sätt att de pratar med högre antal ord än övriga deltagare, 

förutom i möte nummer 4, vilket förklaras av att kvinnan som pratar mer än chefen är 

där för att göra en presentation. Denna chefs roll är mer att styra över mötets utveckling, 

se till att folk får prata etc. Alla chefer förutom den manliga chefen i möte 1 har fler 

turer än övriga deltagare. Och det är bara den kvinnliga chefen i möte 3 som har ett 

större genomsnitt på antal ord per tur jämfört med övriga mötesdeltagare. De båda 

kvinnorna använder högre antal ord än de båda männen. Kvinnorna tar fler turer än vad 

de manliga cheferna gör i sina möten. Det är bara den genomsnittliga uträkningen av 

antal ord per tur som har en jämn fördelning. Om man jämför det genomsnittet där 

fördelningen är jämn mellan könen så kan det vara så som Linell och Gustavsson 

skriver om makt och dominans i samtal, att just att prata mycket behöver inte alls vara 

kopplat till makt, utan det kan betyda att man har lite inflytande eller att någon med 

makt kan välja att istället göra strategiskt viktiga inlägg för att på så sätt styra samtalet 

(Linell 2011 s. 358; Linell & Gustavsson 1987).  

För att knyta an till frågeställningen i början av uppsatsen kan jag slå fast att dominans 

yttrar sig på olika sätt hos de olika cheferna: i de undersökta delarna av samtalen 

använder kvinnorna störst talutrymme och flest strategiska maktdrag. Rent generellt 

använder kvinnor större mängd och andra typer av maktaspekter än männen, där endast 
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en av de manliga cheferna visar dominans genom att fördela ordet under mötet. Det här 

skulle man  möjligtvis kunna koppla till det Adelswärd säger om tystnad, att den kan 

användas som maktmedel, men  hon menar ju att det skulle vara för att visa ogillande 

tystnad, likgiltighet och arrogans. Då tycker jag att det finns större relevans till det jag 

nämnde om Linell och Gustavsson (2011; 1987) i föregående stycke. Det verkar vara 

mer troligt i den här undersökningen, då jag inte lade märke till något som kunde tolkas 

som likgiltighet eller arrogans under mina observationer. Inte heller var det någon annan 

deltagare som dominerade mötena, även om tendensen fanns i möte 3. Ser man till de 

genusteorier som menar att män dominerar, t.ex. patriarkatsmodellen så märks inga 

sådana tendenser här. Om man däremot ser till det som Thelanders (1986) undersökning 

visade så skulle det kunna vara så även här,  att kvinnorna har anpassat sig till den 

manliga normen så pass mycket att de överglänser männen i att dominera samtalen. 

Något som märks tydligt genom de här fyra mötena är att den mellan-mänskliga 

interaktionen är grundläggande, både för samtalets funktion och överlevnad, men också 

relationerna deltagarna emellan. Trots att de kvinnliga cheferna använder fler 

dominansaspekter är det just deras auktoritet som ifrågasätts och undermineras på olika 

sätt. Både dominans och genus kan endast existera i interaktion med andra, något som 

flertalet forskare är överrens om. Dominans förhandlas fram i interaktionen och 

auktoriteten kan antingen förstärkas eller undermineras. Genus skapas när någons 

beteende går emot eller med förväntningarna i samhället och belönas eller straffas med 

sociala sanktioner för att förstärka eller förtrycka olika beteenden och uttryck. 

Möjligtvis skymtas denna interaktiva skapelseprocess även här i de möten där chefernas 

auktoritet ifrågasätts. Ifrågasättandet kan fungera som en typ av sanktion, ifall de inte 

förväntas utföra de kommunikativa handlingar som de gör. 

Avslutningsvis verkar det väsentligt att jämföra både med Lambs (1981) och Milles 

(2003) undersökningar. Lambs undersökning visade att dominansaspekter inte var 

uteslutande manliga. Och han menar att det är missledande att prata om manligt och 

kvinnligt språk eftersom skillnaderna inte är så mycket könsbundna som de är 

maktbundna. Milles kom fram till att det inte finns några egentliga skillnader i mäns och 

kvinnors språk. Min undersökning har bekräftat både Lambs och Milles resultat, vilket 

också understryker Burgoon med fleras (1998) åsikt om att forskningen borde fokusera 
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på makt- och dominansstrategier istället för på manligt och kvinnligt språk. Det vore 

intressant att gå vidare i forskningen genom en mer omfattande analys av dominans i 

samtal genom att också analysera icke-verbala dominansaspekter. 
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Bilaga 1. Transkription  Chef 1. Ole 
Enhetsmöte med fem personer närvarande, varav tre kvinnor och två män inklusive 

chefen. I transkriptionen är de delar som exemplifieras i uppsatsen fetmarkerade för att 

det lättare ska gå att hitta dem. 

 

1. Rolf: [De blev en ännu större] fråga utav de [hela] 

2. My: [De blev ingenting?]                   [jaha]  ok 

3. Ole: precis 

4. My: men ett l-a- men de här du sa att man skulle lära sig 

5.  se hur de fungerar 

6. Rolf: asså a men 

7. My: räcker [de inte] å läsa hennes rapport alltså= 

8. Rolf:         [de de de] 

9.  =där får man inte [alla svaren] 

10. Rolf:    [a men ]= 

11. Rolf: =Anna Anderssons rapport de är ju hela  

12.  konsult och[service] 

13. My:     [a] 

14. Rolf: nu tänker ja bara på ekonomiprocessen 

15.  (1,83) 

16. Rolf: vå [vå vårt] förhör me me den [mot] ekonomicenter va 

17. My:     [jaha] 

18. Rolf:        [aha] 

19. My: ja trodde vi [prata om all internhandel] 

20. Ole:       [helheten jag tänkte på helheten 

21.  ioförsig] 

22. Rolf:    [m:]       [ja] 

23. My: å då är de inte [bara]   då är de ju inte bara= 

24. Rolf:      [då ska vi] 

25. My: =internhandel från å till konsult å service utan då 

26.  är de mellan alla förvaltningar eller hur 

27. Rolf: hha 

28. My: va finns de annars (.) för pris modeller (.)när man 
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29.  säljer å köper (.)från andra ställen (.) där inte  

30.  konsult å service är mä 

31. Rolf: ä då då finns de innom respektive förvaltning då  

32.  fördelning over head å å såna [saker] 

33. My:       [a ja] ja tänkte mera 

34.  när de köper en tjänst av varandra över gränserna 

35. ?: ah 

36. My: de kanske finns a va [vi säger] att det ska va en= 

37. Rolf:       [eh ja] 

38. My: =prismodell [som] e transperent=  

39. Rolf:             [mm] 

40. My: =å så där å alla ska känna till den å 

41. Rolf: ah 

42. Liv: men men är de är de alltså ett upp- ett upp (.) 

43.  är de de som är vårat uppdrag i de i de här uppdraget   

44.  att titta på alla (.) förvaltningars [interna] 

45. Ole:      [a] inom ramen 

46.  För översyn av styrsystemet va 

47. Liv: ok 

48. Ole: där har du [(x)] 

49. Rolf:  [de är en annan fråga egentligen]   

50.  (.)[än de här uppdraget]    

51. Liv: ja [för för de är ju inte] den här liksom 

52.  effektivisera admin- 

53. Rolf: ja: 

54. Liv: eller för då för då blir den ju  

55.  otroligt otroligt stor den här frågan 

56. Ole: mm   

57. Liv: då blir den jätte jätte stor 

58. Ole: mm  

59.  (1,9) 

60. ?: mm 

61. Liv: å då [känns] de som att ä- är de inte de som= 
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62. Ole:      [den är] 

63. Liv: =är översynen av  

64. Ole: jo, [men den] precis. å de- jag ser- jag menar vi= 

65. Liv:     [ja] 

66. Ole: =måste ju man kan ju inte titta bort från de som vi 

 redan har [bestämt] oss för att                                  

Liv:           [näe] 

67. Rut: vi bara noterar att vi har den [å den ingår i] 

68. Ole:        [men vi har den inte] 

69.  men den lär vi ha (.)de är ju en av dom frågorna vi 

70.  måste se hur vi kommer fram med va (.)för de de tror 

71.  ja är en utav de hära (.)tunga frågorna som är  

72.  kopplade till de här 

73.  (2,32) 

74. ?: m: 

75. Ole: för när man tittar på den frågan också (.) 

76.  så så då måste man ju titta på va- vilka 

77.  utav dom vilka funktioner pratar vi om (.) 

78.  å vad är de för nånting (.) isånt fall som 

79.  man skulle fundera på ett annat upplägg 

80. ?: hh 

81.  (6,94) 

82. Ole: ja 

83. Liv: m: 

84. Rolf: nämen de de är väl två delar i de där (.) dels är de 

85.  den stora hela hela köp och [sälj biten men sen]= 

86. Ole:     [m m: m] 

87. Rolf: =är de om vi skulle fundera med vår gränsdragning mot 

88.  ekonomicenter då om de är nåt där även (.)är de nån 

89.  tjänst igen som vi känner ligger fel 

90. Liv: ja har så jätte dålig koll på ekonomicenter verkligen 

91.  asså på de sättet att 

92. Rolf: m: 
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93. Liv: m: 

94. Rolf: men de är ju de jag [säger] 

95. ?:     [ja har koll] 

96. Ole: ja du har koll ((SKRATT)) 

97. Fler: ((SKRATTAR)) 

98. Rolf: men ni övria har väl lite dålig koll  

99. My: (xx) ja ställ en fråga då (.) vi har de här i 

100.  överrenskommelsen 

101. Rolf: a: 

102. My: där [dom] gör på uppdrag av sk 

103. Fler:     [a m] 

104. Rolf: a den kan man ju väldigt använda som grunderna 

105.  de är ju bra att ha 

106. Ole: [a absolut] 

107. My: [för övrit] finns det ju inga mellanhavanden mellan 

108.  stadsledning och konsult och servi- e- ekonomicenter 

109. Ole: den är ju ganska detaljerad ehh altså bestående av 

110.  olika funktioner (.)som ligger där 

111. My: är de den du funderar på om de är nåt [som ligger] 

112. Ole:       [näe]  

113.  alltså vi gick ju in i den här  

114.  frågan på lite olika sätt nu va 

115.  ja tänkte ju utifrån det hära större uppdraget som vi 

116.  har ligger i översynsuppdraget (.)ehh för de är dä 

117.  de är där de stora stora pengarna ligger (.) 

118.  också om man tänker så att de skulle kunna vara 

119.  nånting som verkligen påverkar organisationen i stort 

120.  va (.) sen har vi ju liksom våra (.) vårat flöde i 

121.  effektiviseringen [här (xx)]= 

122. Fler:    [m:] 

123. Ole: =eh å de kan möjligtvis påverka när vi pratar 

124.  om är de någonting i bemmaningsdelen (.) 

125.  som vi ser att 
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126.  någonting skulle ligga bättre  

127.  bemannat här istä- istället 

128.  för att ligga på konsult och service 

129. Rolf: m: de var de jag var ute efter 

130. Ole: de är där du är ute efter 

131. Fler: m: hh 

132. My: hittar du nånting direkt du [tänker då] 

133. Rolf:     [näe] 

134. Liv: de känns som [att de-] 

135. Rolf:   [vi har ju] hållit på ganska  

136.  [många] varv med de där å inte kommit till=  

137. Liv: [a:] 

138. Rolf: =((SKRATTAR))riktigt fram till nåt å säga (.) 

139.  den den där borde ligga på stadsledningen istället 

140. My: de finns ju en grej då om man om man gör koncernbolag 

141.  så å göra koncernredovisningen (.) väl 

142. Ole: a: (.) absolut 

143. Rolf: m: 

144. My: å de: är väl en fyra femhundra timmar kanske 

145.  (4,05) 

146. Liv: m: 

147. My: å de är klart när man- om man j- får ett sånt 

148.  beslut (.)skulle- trodde du inte att de var en 

149.  heltidstjänst å då kanske man skulle plocka hem  

150.  nåt utav dom (.) andra då isåfall 

151. Ole: ja de är klart att man får i den frågan får man ju 

152.  titta också vad som ligger i där arbetet så att säga 

153. My: a: det är ju en mycket senare fråga liksom 

154. Ole: nivån på jobbet (x) 

155. My: å då då får man kan man bortse just från den delen 

156.  titta på dom andra delarna så länge då 

157. Rolf: m: 

158. Ole: precis 



41 

 

159. Liv: ja vet inte 

160. Rolf: näe näe 
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Bilaga 2. Transkription Chef  2. Gun  
Enhetsmöte med fyra personer närvarande, varav tre kvinnor och en man. Mannen Bo 

medverkar via telefon. I transkriptionen är de delar som exemplifieras i uppsatsen 

fetmarkerade för att det lättare ska gå att hitta dem. 

 

39. Emma: ja ja vet inte 

40. Bo: nej ja vet inte heller de här blev ändrat som vi 

41.  kom på som i torsdas förra veckan så att 

42. Emma: a: 

43. Bo: (x) nej ja ber Anna kolla upp såna där saker 

44. Emma: a: preci- jo för ja tror att de de är alltid bättre 

45.  å meddela ICL de en gång för mycket än en gång för 

lite 

46. Bo: [a: bra då kör vi] på de 

47. Gun: [((SKRATTAR)) ok](.)ett bra tips Emma (.) ok hade du 

nåt 

48.  annat att lägga till Emma 

49. Emma: eh duh duh duh duh duh (.) näe näe de är väl isåfall 

50.  de hära med(.)ambassadören funderar ja lite 

51.  på eh vi kommer ju att gå igenom (.) med honom 

52.  men han vill ju att saker ska hända förmodlien  

53.  [(.)] å då är frågan vad man tar om= 

54. Bo: [m:] 

55. Emma: =vi tar allting när han kommer eller om (.)man gör 

56.  nånting innan 

57. Gun: eh eh vad då menar du allting (.)  

58.  med honom eller [med] 

59. Emma:         [aa] 

60.  de var de jag funderade på 

61. Gun: eller om man har kontakt med ambassadören innan 

62. Emma: [ja:] lite mera (.)om vi om vi verkligen vi= 

63. Gun: [m:] 

64. Emma: =om vi vill ha hjälp med honom (.)  

65.  är de något han kan 

66.  ta reda på innan eller är det någon 

67.  påtryckning han kan 

68.  göra från nationell nivå ner på (.)GCC eller  

69.  liksom hur funkar de 

70. Gun: a de är ju isåfall om någon skulle 

71.  ringa och prata med 

72.  honom (.) de kan man ju göra känna honom  



43 

 

73.  lite på pulsen inför mötet här i samband med  

74.  att man bjuder in honom (.)  

75.  de kan man naturligtvis [göra] 

76. Emma:         [de var] de jag 

77.  litegranna sådära 

78. Siv: man kanske också ska berätta om problemen  

79.  med å få svar alltså [å] å beskriva att nu skriver= 

80. Emma:           [ja] 

81. Siv: =vi ett brev till Kalle å å vi är seriöst orolia för 

82.  att vi inte får[svar] på dom här frågorna=  

83. Gun:                [m:] 

84. Siv: =då är han förberedd å [kanske] kan för de kan ju=  

85. Emma:                [ja] 

86.  =bli lite nästan otäckt om man ska börja säga  

87.  sånt när dom är här de blir 

88.  [nästan] [ogäst]vänlit 

89. fler: [m:]     [m:] 

90. Emma: ja de är lite så ja känner att han som känner 

91.  liksom Sverige lite mera å hur vi jobbar å hur 

92.  vi (.) hanterar saker å liksom såhära  

93.  strukturen å har varit här nu ett tag 

94. Siv: ja: 

95. Siv: men är inte de bra då om ABCDE tar kontakt eftersom 

96.  han tog kontakt med ABCDE (.) eller 

97. Gun: ja de var de som jag funderade lite grann på också 

98.  [om den den] 

99. Siv: [eller ska vi] eller 

100. Gun: a: hur bedömmer du de där Bo (.)om man ska prata 

101.  lite med honom (.) ska du- ska du eller ska vi 

102. Bo: ehh ja vet inte (x) vad som kan vara bäst att 

103.  göra (.) ehm 

104. Gun: ja kan samtidigt tänka att eftersom (.)vi ska skicka 

105.  inbjudan eller vi ska inbjuda honom [formellt] då= 

106. Fler:     [a:] 

107. Gun: =skulle man i samband med det kunna  

108.  liksom ha kontakt 

109. Emma: m: 

110. Gun: men men de är klart de är ni som kan om han ställer 

111.  [motfrågor] så är de ni som kan vad de är för= 

112. Siv: [a: (.)sakfrågorna] 

113. Gun: =Bo vore de inte lämp- du är en lämplig person å 

114.  [göra de så tänker ja] 

115. Siv: [a: a: jo] 
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116. Bo: m:  

117. Siv: du sitter ju faktiskt i styrgruppen 

118.  också så att de är 

119.  ju liksom de är[ju inget konstit] men om han= 

120. Fler:        [a: näe] 

121. Siv: =börjar fråga va vad ska ni ha den informationen 

122.  till (.) ja du du kan ge mera kött på  

123.  benen om han har [frågor] [tillbaks] 

124. Bo:          [a:]     [jaja]m: 

125. Gun: nej men då då då förelsår ja de eller ja jag 

126.  föreslår att vi beslutar att du (.) [tar]de 

127.  uppdraget 

128.  å sen så totar vi ihop en en inbjudan här i allafall 

129.  du kan ju ringa lite oavsett då men du kan ju säga 

130.  till honom om du ringer att a ja endera så har 

131.  du fått eller också kommer du att få en inbjudan 

132.  (x) (hostar) 

133. Bo: [a:][m:] 

134. Emma: m: m: 

135. Bo: a: 

136. Gun: så du hänvisar till de (hostar) 

137. Bo: ja 

138. Gun: ja men vad bra 

139. Bo: då syns vi 

140. Emma: m: 

141. Bo: m: 

142. Gun: bra Emma tack 

143. Fler: hh m: 

144. Emma: för ja tänker just (.) att han blir inspelad vi 

145.   behöver inte ta allting 

146. Siv: m: näe näe 

147. Gun: när dom när dom 

148. Emma: när dom är [här] men han kan ändå få information= 

149. Gun:    [inför ansiktet] nej precis 

150. Emma: =å han är ju diplomat 

151. Fler: m: a:  

152. Emma: å ska liksom behålla goda relationer både med Land1 

153.  å med Land2 

154. Gun: m: 

155. Siv: [å vi] vet också att de bygger på den nationella 

156.  nivån för kommunen 

157. Siv: så de liksom de hänger ihop lite 

158. Emma: han kanske till och med kan liksom  
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159.  trycka på uppifrån 

160.  eller vad som helst(.) det är ju de här va va 

161. Gun: ja men de är väl jätte bra om du  

162.  luskar lite i de där 

163.  då Bo (.) vi vi säger så du får de i  

164.  [ditt uppdrag] (.) ja ok hörrni nu ringer=  

165. Bo: [a ja kollar det (x)] 

166. Gun: =brandlarmet här första måndagen 

167.  i ((SKRATTAR)) hesa- 

168.  hesa Fredrik (.) de låter som en signal  

169.  även till oss hörrni 

170. Emma: så är de 

171. Gun: i så fall så tackar ja er alla för ett givande och 

172.  konstruktivt möte och så ses vi ses vi inom kort 

173. Bo: (x) 

174. Emma: a: 

175. Gun: va bra (.) ha de gott tills dess (.) m: säger så 
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Bilaga 3. Transkription chef 3. Tess  
Avstämningsmöte. Sex deltagare varav fem kvinnor och en man. I transkriptionen är de 

delar som exemplifieras i uppsatsen fetmarkerade för att det lättare ska gå att hitta dem. 

 

1. Ben: å de är inte alldeles lätt när vi [inte]= 

2. Ann:           [näe] 

3. Ben: =är heltklara (.) men  

4. Fler: hh mm 

5. Ben: de är de 

6. Tess: m: 

7. Ben: m: 

8. Tess: a: 

9. Ann: ja tänkte bara flika in med ni gjorde lite 

10.  utsvävningar till städer (.) stad1 å 

11.  sådär (.) ja tänkte att ja kan väl göra en lite 

12.  större runda å de (.) om jag nu tog på mig 

13.  yrkesglasögonen på min resa eehh i södern då så 

14.  kan ja säga såhär att de (.) det är tre saker som 

15.  som som jag frapperas utav å det ena var var 

16.  hemska städerna är döda städer med kontorskomplex 

17.  med såna där spegelglas i man ser inte knappt en 

18.  käft ute på dagarna (.) asså de är parkeringshus å 

19.  sådär helt öde helt asså de är som att nervgas har 

20.  släppts alltså (.) å sen är de förorter  

21.  där man då har köpcentra å så (.)  

22.  inte nå positivt usch va hemskt (.) 

23.  de andra de var uteliggare å de va inte romer å 

24.  de var inte alkoholister (.) de var unga människor 

25.  väldigt mycket unga människor å det tredje var (.) 

26.  tänk vad mycket som görs genom asså som som inte 

27.  är lite vid sidan av arbete men som görs utav 

28.  volontärer. 

29. Tess: m: jo dom har ju ett annat system 
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30. Ann: dom har ett annat system men ändå å då (.) å ja 

31.  tänker på de liksom för ja frågade lite såhär (.) 

32.  hur kommer de sig att du liksom så där å de är ju 

33.  att dom har lägre pensionsålder (x) hel del 

34.  jobb (.) så då är man engagerad asså de ligger i 

35.  systemet att man går in fortfarande väldit vital 

36.  liksom å går in å gör saker  

37.  å så va- på arenan (.) men 

38.  de var tre saker som ja [tyckte var] a precis 

39. Tess:         [stack ut lite] 

40. Tess: ja kan väl bara nämna det nu när du påminde mej om 

41.  när medans du var borta så hade vi ju ett möte med 

42.  nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare 

43. Ann: ja just de 

44. Tess: var ju här eehh en eftermiddag eehh(.) å man dom 

45.  dom gav ju inte ifrån sig så himla mycket utan 

46.  eehh dom har ju ett uppdrag att göra  

47.  någon form av utredning på 

48.  de här området å de dom gör nu de är att de åker 

49.  runt i kommunerna å å fångar vad gör kommunerna så 

50.  egentligen var de liksom vi som fick berätta  

51.  för dom eller (.)Kalle rättare sagt som fick 

52.  berätta för dom eehh (.)vad våran kommun har gjort 

53.  men de man ändå kunde höra litegrann mellan 

54.  raderna inte så tydligt uttalat å å de var han väl 

55.  ganska mån om att vi inte var för snabb med vad 

56.  utredningen kommer att komma fram till (.)  

57.  men han andades lite 

58.  grann att man bör nog titta på den här frågan 

59.  utifrån ett strikt socialtjänst perspektiv (.) 

60.  inte något annat 

61.  perspektiv för att istället jobba för att man gör 

62.  någonting på hemmaplan (.) 
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63.  å de är ju lätt att säga tänkte jag 

64. Bess: ja: 

65. Tess: eehh men a (.)bara som en hint om hur dom tänker 

66.  såhär långt i de 

67. Ann: å de kommer säkert (.)väcka debatt med tanke på MR 

68.  perspektivet vi låter folk dö utav kyla utomhus 

69.  liksom 

70. Tess: nämen altså i inte låta dom dö av [kyla] men=  

71. Ann:           [nämen asså]           

72. Tess: =göra de minimala 

73. Ann: ja de var de jag [mena tak över huvudet asså eheh 

74.  de är de jag menar att inte ligga utomhus när de 

75.  är tjugi grader kallt] 

76. Tess:   [a: a: a: a: a: a: a] 

77. Tess: nej så att de ska bli spännande att se [vad] dom 

78.  kommer fram till men som sagt nu var han ju lite 

79.  försiktig men de där kunde man ändå höra (.) 

80.  å ganska tydligt även om han inte sa det rent ut 

81. Ann: sen tror ja också att att det är SK (.) 

82.  de är ju SKL 

83.  som har haft den tolkningen (.) å ja tror också 

84.  att att eh man eh man vill stödja kommunen (.)att 

85.  inte ta för stort ansvar 

86. Tess: att inte ta för stort a precis de är ju så hja 

87. Ann: att SKL stödjer (.) asså [regeringen] kanske=  

88. Tess:          [så är de]                          

89. Ann: =vill nå annat i slutändan med SKL stödet 

90. Tess: hhja precis (.)  aa hörrni vi har många frågor på 

91.  gång eehh en avstämning bara tänkte jag (.) 

92.  heldagsmöten för våren (.)  

93.  de ja har lyckats pricka 

94.  in två heldagsmöten för kalendrarna är 

95.  fullshjokade 



49 

 

96.  (.)klarar vi de två möten under våren (.) 

97.  vi får vara lite effektiva på de här mötena 

98.  istället då 

99. Bess: a: 

100. Tess: ni har sett dom alla 

101. Bess: de har vi nog gjort 

102. Tess: femtonde april å trettonde maj e dom  

103.  ja har lyckats få till 

104.  i kalendern (.) men då håller vi fast dom ja tror 

105.  inte vi klarar av att få in ytterligare [nån] 

106. Ann:         [va sa 

107.  du] och maj vad var de 

108. Tess: trettonde maj (.) femtonde april och  

109.  trettonde maj (.)så behåller vi dom (.) 

110.  en sista del innan vi slutar så tänkte jag 

111.  frågor till värdsam du och jag Lisa har pratat 

112.  lite grann om integrationsdelen visst  

113.  har vi gjort de 

114. Ann: eh nu höhöhöhö ja tänkte [(x)] 

115. Tess:          [nej men du] får komma 

116.  på- glöm [de där] så jobbar du= 

117. Ann:           [aa aa] 

118.  = upp minnet under dan 

119. Ann: ja tack ((SKRATTAR)) ja de känns ba hmm va 

120. Tess: men [(X)]dragsöversynen behöver vi väl ta 

121. Ann:     [jaja mm] 

122. Ben: ((hostar)) 

123. Bess: m: m: 

124. Tess: eller hur 

125. Bess: m: 

126. Tess: när i tiden kvalitetsdelen Svea (.) de hade vi 

127.  pratat om också 

128. Svea: a: (.) ja bara tittade nu på de du sa (.) ja men 
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129.  asså den där 15e april (.)den var ju hemsk för mej 

130. Tess: de är den 
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Bilaga 4. Transkription  chef 4. Carl 
Styrgruppsmöte. 14 deltagare, varav sju är män och sju är kvinnor. I transkriptionen är 

de delar som exemplifieras i uppsatsen fetmarkerade för att det lättare ska gå att hitta 

dem. 

 

161. Peg: eh sen är de ju frågan om vi  

162.  diskuterade lite nu innan 

163.  på mötet just när de gäller näringslivet om de är 

164.  liksom en egen fokus grupp  

165.  eller om de är en nåns vars 

166.  frågor kommer att ingå i (x)och  

167.  genomförande och så (.) 

168.  ehm så att de kan man ju fundera på (.) 

169. Carl: a de är en bra fråga 

170. Fler: m: 

171. Sam: men eh om man säger du hade  

172.  ju en bild med viktiga frågor 

173.  då kanske näringslivets  

174.  utvecklingsmöjligheter i den här 

175.  (x) också blir liksom (.) en fokusfråga 

176. Peg: det kanske också ska va vårat fokus 

177. Sam: precis som transporter då (.) 

178. Ulf: jaha 

179. Carl: är du klar med dragningen 

180. Peg: eh nästan 

181. Carl: m: 

182. Ulf: jag har lite frå- alltså (.)  

183.  samordning här (.) alltså vi 

184.  vi kommer ju gå fram med en  

185.  utvecklingsplan för hamnen 

186.  som vi fatta beslut om  

187.  å delar av den utvecklingsplanen 

188.  har vi ju då me med i vår investeringsplan= 



52 

 

189. Carl: m: 

190. Ulf: =å sen jobbar vi ju en på en (x)på helheten alltså 

191.  å när tror vi att den här (x) kommer att vara klar 

192. Peg: ja å där har jag också en lite fråga de är ju lite 

193.  prioriteten på den här hur *snabbt de ska vara klar* 

194.  å så men eh (.) jag gjorde ett litet utkast till tio  

195.  (x) och då är det ju också så frågan om planuppdrag 

196.  är det är vi redo att ta i maj eller är det juni (.) 

197.  ks som gäller lite såhära (.) å sen så är det ju då 

198.  lite arbete med om man då ska se att vi jobbar lite 

199.  snabbt  (.) så under (.) under eh sista kvartalet  

200.  2016 har jag skrivit att då borde man kunna få ett  

201.  beslut om samråd å sen gå ut på samråd (.) och har vi 

202.  gjort ett bra grundarbete så bör det ju (.)  

203.  steget till (.) att kunna gå ut på  

204.  granskning inte va (.) jätte långt 

205. Carl: för ja hade lite samma fråga för  

206.  den här tidplanen den 

207.  behöver ju synkroniseras med [(x)]tidplanen för= 

208. Fler:       [a:]  

209. Carl: =hamnprojektet om vi kallar de så 

210. Peg: [ja] 

211. Ulf: [om du] om du går tillbaks nu va [därför att] 

212. Peg:           [ja ställd]-  

213.  frågan till Kamilla då sa hon såhär ja ja vill att  

214.  vi ska jobba på snabbt sa hon ((SKRATTAR)) 

215. Ulf: om om du går tillbaka för ja- ja ser ju ett litet 

216.  problem här dä- därför att (.)  

217.  när vi är framme vid 2017  

218.  när vi (xxxx) alltså då har vi  

219.  ju muddrat då har vi ju 

220.  börjat muddra vi har börjat me- med delar av den här  

221.  utvecklingsplanen (.) så så  
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222.  att om det här är helheten  

223.  så skulle ja alltså (.) den fokusgruppen (xxx) 

224.  genomförandet skulle liksom  

225.  behöva börja jobba snabbare 

226.  å på nåt sätt så kopplas till den  

227.  samordningen (.) sen 

228.  hur vi får till de men men alltså de här är ju jätte 

229.  viktigt a- att (.) de vi säger i den 

230.  Utvecklingsplanen a- att vi verklien  

231.  kan gå igång de alltså vad kan vi 

232.  exploatera å vad kan vi gå me- med för delar (xx) i 

233.  de här området (.) är ju liksom föresätter ju vi å vi 

234.  har pengar [till de](.) så de- de är nånting som= 

235. Peg:     [m:] 

236. Ulf: =blir lite klurigt här 

237. Peg: a: 

238. Carl: å man behöver ju också titta på (.)  

239.  alltså om man sätter 

240.  sej med utvecklingsplanen för hamnen å tittar på 

241.  dess genomförande (.) när behöver man då  

242.  stöd av den här (x) (.)  

243.  de är en fråga (.) å den andra 

244.  frågan säg att vi kör igång den här (x) alltså gäller  

245.  eh (.) alltså man kan- om man vänder på den frågan 

246.  när eh (.) hur sätter den förutsättningar för 

247.  genomförandet av dom åtgärder som vi ser i den här 

248.  utvecklingsplanen för hamnen 

249. Peg: hh ja eh du kan få hjälpa mej lite här Ulf men 

250.  muddringen å sånt de är egentlien inte så mycket utan  

251.  ja ser det som ehm den fördjupade översiktsplanen 

252.  de är ju där de blir dom här stora förändringarna i  

253.  infrastrukturen och när de vi måste komma med nya 

254.  detaljplaner hela dom här bitarna (.) å i dom första 
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255.  lägena i utvecklingsplanen de är ju som du är inne på  

256.  de är muddring de är  

257.  stabilisering utav eh (.) kajerna 

258.  å mycket i dom bitarna  

259. Ulf: a och uppläggningsmassor (xxx) på de här [området] 

260. Peg:           [ja] å där  

261.   är ju Anna igång (.) med [en] detaljplan  

262. Ulf:            [m:] 

263. Carl: om man säger i den bästa av världar vi- för den här 

264.  utvecklingsplanen den kör vi ju upp emot 

265.  kommunstyrelsen den tjugonde 

266. Peg: m: 

267. Carl: då skulle man ju egentlien ta de här uppdraget 

268.  samtidigt (.) å liksom visa på hur (.) hur dom här  

269.  matchar varann [(.)] liksom= 

270. Fler:         [m:] 

271. Carl: sö- man kan ju komma med de här  

272.  efteråt också (.) å och 

273.  kanske informera i samband med a- att man tar de där 

274.  beslutet om att de här är på gång  

275.  men vi behöver ju göra  

276.  väldigt tydligt för politiken att[(.)] vi med ena= 

277. Peg:           [kopplingarna]  

278. Carl: =utvecklingsarbetet hindrar de andra om man säger så 

279.  så att de  

280. Fler: m: 

281. Sam: men de är väl å lägga dom här planproc- dom här 

282.  processerna paralellt med varann 

283. Carl: eh (.) nu nu är det många som viftar här å dom flesta 

284.  som viftar pekar på Brett 

285. Fler: ((SKRATT)) 

286. Brett: ja tror ju vi vi (.) vi kommer ju inte undan om man 

287.  säger så att göra en (x)de å då är de ju viktigt att 
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288.  komma igång med de så fort som möjligt eftersom 

289.  utvecklingsplanen på hamnen pockar ju på liksom 

290.  att att ge stöd för en utveckling  

291.  så är de viktigt att 

292.  komma igång så fort som möjlit (.)  

293.  tänker ja därför är 

294.  ett beslut samtidigt verkligen (.) bra 

295. Carl: Elsa och Hanna  

296. Elsa: a ja håller helt med Brett där å sen tänkte ja på de  

297.  men de som Kalle sa med grupp 5 de är ju lite svårt  

298.  man måste se de (.) [hh] a de *är mycket svårt*= 

299. Ulf:      [((SKRATTAR))]  

300. Elsa: =nej men man måste se de som så för  

301.  att vi håller ju på  

302.  de är ett område som redan är i anspråk på (x) delar 

303.  vi håller på med förändring så att  

304.  i i min tid i stora (x) arbetet det är ju det enda 

305.  sättet å göra för vi kan  

306.  inte den den typen som Kassandra  

307.  föreslår är ju väldigt 

308.  snabb [(.)] kräver ett effektivt arbete vi kan inte= 

309. Peg:        [m:] 

310. Elsa: =göra snabbare utan de vi kan göra å få se de (.) 

311.  att vi har dom pågående detaljplanerna vi har en  

312.  (x) delar av de (.) vi har vi har ju de vi får utgå 

313.  ifrån för vi kan ju inte spekulera i förändringar som 

314.  inte har genomförts (.) vi får leva med de vi har 

315.  och som pågår parallellt 

316. Carl: Helen 
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