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Förord 
 
 
Denna studie har genomförts med finansiellt stöd från Stiftelsen Lantbruks-
kooperation. För hjälp med datainsamling och viss dataanalys svarar Pernille 
Andersson, Karlstads universitet. Ett stort tack riktas också till er lantbruks-
kooperativa medlemmar i Forshaga som låtit er studeras så närgånget.   
 
 
Karlstad i maj 2006 
 
Per Echeverri 
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Sammanfattning 
 
När människor möts i grupp utvecklas olika former av dialog. Dessa former 
kan ta sig oändligt många uttrycksformer och upplevas olika av de 
deltagande. Ändå är det möjligt att identifiera mönster som återkommer och 
som kan behöva förklaras.  
 
Studien utgår specifikt från och kretsar kring en specifik, avgränsad 
händelse, ett föreningsmöte inom en lantbrukskooperation. Mötet ifråga kan 
ses som en mindre del central del av kooperationens fungerande men icke 
desto mindre inrymmer det många viktiga ledtrådar till hur denna typ av 
social institution styrs, vidmakthålls och förändras. Det kooperativa 
föreningsmötet kan ses mer oproblematiskt som ett tillfälle att avhandla 
några frågor av gemensamt intresse. Men den kan också uppfattas som ett 
exempel på återskapande av organisation genom etablerandet och 
förstärkandet av vissa föreställningar, idéer och attityder hos deltagarna, s.k. 
reproduktion av sociala förhållanden. Man kan uppfatta mötet som en typ av 
kultiveringsprocess, vilken byggs av interaktioner mellan deltagarna (oavsett 
hur aktiva var och en är).  
 
Tidigare resultat av hur medlemmar upplever föreningsmöten i 
lantbrukskooperation (Echeverri, 2006b) indikerar att man är relativt nöjd 
med föreningsmötets form och kommunikation. Ändå är det inte ovanligt att 
man kan avtäcka närvarande strukturer som gör att möten blir som de blir, 
eller som i föreliggande studie varför en vällovlig förändringsambition inte 
riktigt infrias. Det handlar om att förstå samspelets natur och söka 
förklaringar till den dynamik eller frånvaro av dynamik som är för handen.  
 
Inom dialogistiskt orienterade riktningar har det utvecklats metodiska 
procedurer för att analysera och värdera samtal. En av dem är s.k. initiativ-
respons analys (IR-analys). Metodiken urskiljer yttranden utifrån antagandet 
att kommunikation drivs framåt av en serie på varandra följande initiativ och 
responser (Linell & Gustavsson, 1987). I analysen mäts och poängsätts 
dialogens grad av dynamik, dominans och koherens. Antagandet är att hög 
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grad av dynamik, symmetri i dominans och hög grad av koherens är 
egenskaper i en ideal dialog (som de kommunicerande antas uppskatta och 
gilla). Metodiken har också utvecklats för att kunna användas på 
gruppdiskussioner (Johansson-Hiden, 1998). I och med att kooperativa 
organisationer är uppbyggda i enlighet med demokratiska principer antas att 
föreningsmöten (kretsmöten) är tillåtande med en öppen dialog i vilken alla 
har möjlighet att påverka verksamheten (i egenskap av ägare). Det räcker 
emellertid inte med att alla i princip har en röst, möjlighet att yttra sig och 
delta i beslut, utan det handlar också om hur mycket röst en individ har 
(talutrymme, inflytande, kompetens etc.) och hur denna röst matchas mot 
andras röster i ett kommunikativt samspel under föreningsmötet.  
 
Möjligheten att utöva inflytande, oavsett funktion, är avhängig många 
faktorer i interaktionen mellan medlem, förtroendevalda och andra aktörer i 
den kooperativa verksamheten. Man kan föreställa sig tre nivåer för denna 
dialog. En överliggande nivå (1) har att göra med faktorer i dialogens 
omedelbara närhet, dvs. förhållanden som strukturerar, organiserar och 
reglerar dialogen. Vi kan kalla den för dialogens infrastruktur (Echeverri, 
2006b).  På en lägre, mer konkret, nivå (2) har vi att göra med själva 
meningsskapandet i dialogen, dvs. vad som sägs, uttrycks och kommuniceras 
inom ramen för den givna dialogsituationen. Denna dialognivå står i ett 
ömsesidigt förhållande till dialogens infrastruktur genom att den i princip 
både kan påverka och påverkas av den. Men det går också att identifiera en 
lägre mer detaljerad nivå (3) som berör interaktioner inne i dialogen, 
dialogens byggstenar. Denna står på samma sätt i ett ömsesidigt förhållande 
till de övriga nivåerna. Dialogens mikrosociologi (nivå 3) bestämmer och 
bestäms av dialogens innehåll, uttrycksformer och upplevelser (nivå 2) 
liksom dialogens infrastruktur (nivå 1). 
 
Kommunikationsteori ger begreppsliga användbara verktyg för att förklara 
och förstå. Det är emellertid fortfarande relativt sällsynt att finna studier som 
fokuserar strukturer i talspråk och som utnyttjar oredigerade återgivningar av 
sådant naturligt förekommande språk, d.v.s. att man inte har filtrerat bort 
fenomen som är förknippat med reglering av interaktion och egen-
kommunikation 
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I studien argumenteras för ett behov att gå bortom upplevelser av dialoger, 
dess innehåll, uttryck och meningsskapande, i socialpsykologisk mening. 
Det föreslås en fördjupning av analysen mot dialogers inre för att komma åt 
de mikrosociologiska mekanismer som bygger dialogen och som i sin tur 
formas av dialogens art och kontext. Via en analys av fenomen på denna 
underliggande nivå kan vi bättre förklara dynamik, eller frånvaro av 
dynamik, i ett föreningsmöte liksom variationer inom en och samma 
dialogsituation. 
 
Ett lokalt föreningsmöte (kretsmöte) har intensivstuderats (Milko, Forshaga i 
Värmland). Mötet valdes av det skälet att man från mötesledningens sida 
bestämt sig för att reformera mötet. Ett upplägg planerades i syfte att öka 
delaktigheten. Man kallade detta för ett försök att ”kundorientera” mötet. 
Den befintliga diskursen och rutinen skulle reformeras och något nytt skulle 
introduceras, ett annorlunda sätt att föra samtal. En grundidé var att dela upp 
mötet i två delar, där den första delen skulle vara enligt den traditionella 
mötesmodellen (före lunch), medan den andra delen skulle bjuda på ett 
alternativ (efter lunch). Den senare byggde på att en panel formerades på 
scenen framför publiken. Deltagarna uppmanades att (under lunchen) 
formulera frågor att ställa. Den ”kundorienterade” modellen baserades alltså 
på att initiativet skulle komma från publiken och i form av frågor för 
diskussion. Symmetrin mellan presidium (de som representerade 
kooperationen) och medlemmar ändrades alltså och mötesledningen 
hoppades på större engagemang och mer interaktion. Situationen ger oss 
access till två typer av dialoger och skiftet mellan dem. 
 
Studien genomfördes som ett fältexperiment i en verklig, icke konstruerad, 
dialogsituation. Empiriskt ges tillgång till naturligt förekommande data. 
Datainsamling skedde med hjälp av två videokameror. De två dialogerna 
analyserades med hjälp av initiativ-responsanalys, en dataanalysmetodik som 
används i syfte att kartlägga diskussioners verbalt burna interaktionella 
dynamik (Linell & Gustavsson, 1987), det språkliga mötet mellan 
gruppdeltagares repliker i en diskussion. Analysen fångar de egenskaper i 
dialoger som utgör dess grundstruktur utifrån en detaljerad kategorisering av 
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yttranden i termer av initiativ, som i allmänhet anknyter framåt eller ger ny 
riktning av dialogen, och responser, som i allmänhet anknyter tillbaka till 
tidigare yttranden i dialogen (för beskrivning av analysmetodiken se: 
Johansson-Hiden, 1998). IR-analysen är relaterad till tre övergripande 
variabler; dominans, koherens och dynamik, centrala för att bedöma kvaliten 
på kommunikation. 
 
Vid detta föreningsmöte hade man alltså som ambition att förändra mötet så 
att det skulle bli mer diskussion under en del av mötet. Deltagarna fick under 
lunchen arbeta i grupper och utforma diverse frågor till en panel. Detta skulle 
bidra till att kommunikationen mellan medlemmarna och ledning skulle bli 
mer dynamisk. Vad man kan se av resultatet är att åtgärden fick motsatt 
effekt och diskussionen blev tunn och initiativlös. Man fick inte igång 
diskussionerna och medlemmarna minskade sin talmängd något.  
 

Interaktionsanalysen visade i tre dimensioner hur diskurser (ungefär: sättet 
att tala) reproduceras snarare än förändras, hur nya kan introduceras men 
också mycket lätt försvinna. Vi fick illustrerat att det inte alltid är så enkelt 
att förändra dialogers karaktär. 
 
Fria och icke lokalt anknutna replikerna bidrar till att diskussionen 
fragmenteras och får bristande koherens. Ett mått på detta är 
fragmenteringskoefficienten. Vid hög fragmentering tas det hela tiden nya 
initiativ och man startar ofta nya diskussioner. Vid en ideal diskussion bör 
denna koefficient vara låg, dvs. att diskussionen utgör en koherent, 
sammanhängande helhet. I sekvens 1 ligger denna koefficient på 16 % av 
alla repliker, för att i sekvens 2 öka till 20,5%. En bidragande orsak till att 
andelen repliker inom fragmentering ökar i sekvens 2 kan vara att 
medlemmarna enbart ställer frågor utan att följa upp dessa. Ytterligare 
belägg för detta är det faktum att medlemmarnas totala talmängd minskade 
under sekvens 2. Man bidrar inte till att en diskussion uppstår där talturerna 
bollas runt så att man får en sammanhängande helhet. 
 
I dialoger återfinns också en viss andel ickefokala och självanknutna 
repliker. Ett mått på detta är oblikhetskoefficienten och anger andelen 
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repliker som kan ses som störningar i kommunikationen och bidra till att 
diskussionen får en lägre grad av koherens (sammanhang). För den ideala 
diskussionen bör denna koefficient vara låg men inte obefintlig. Ser man på 
resultatet så är den låg i sekvens 1 med 5 % av den totala replikmängden. För 
att i sekvens 2 bli obefintlig. Detta visar återigen att diskussionen inte får 
riktigt fart i sekvens 2 utan blir mer och mer monologisk. Där panelen står 
för en stor del av talandet. 
 
Vissa repliktyper kan uppvisa en balans mellan respons och initiativ. 
Diskussionen vävs samman genom att repliker omedelbart anknyter och 
bygger vidare på varandra. Ett mått på detta är balanskoefficienten. Vid en 
ideal diskussion bör denna koefficient vara hög. Resultatet visar att denna 
koefficient är relativ hög jämfört med de andra koefficienterna. Den till och 
med ökar i sekvens 2. Vid sekvens 1 ligger den på 29 % för att öka till 33 % 
i sekvens 2. Att denna koefficient ökar i sekvens 2 bidrar inte till att 
diskussionen blir mer dynamisk utan det kan snarare ses som att man faktiskt 
ställer frågor och får svar direkt på frågorna. Den lilla ökningen bidrar inte 
till att hettan stiger i diskussionen. 
 
I dialoger finner vi alltid en viss benägenhet att ställa begärande frågor och 
ge order/instruktioner i diskussionen. Ett mått på detta är soliciterings-
koefficienten (eng. termen solicit betecknar hemställan, vädjan). Hög sådan 
koefficient kan ses som ett försök att styra diskussionen. Vid den ideala 
diskussionen bör denna koefficient vara medelhög dvs. att andelen 
begärande initiativ inte är alltför stor men inte heller obefintlig. Här borde 
rimligtvis koefficienten öka i sekvens två då det var meningen att 
medlemmarna skulle ställa begärande frågor som de ville ha svar på under 
denna sekvens. Resultatet visar däremot på det omvända. Där man i sekvens 
1 uppvisar hela 34 % för denna koefficient, för att minska radikalt till 16 % i 
sekvens 2. Återigen kan det konstateras att diskussionen inte får kraft i 
sekvens 2 utan man är ganska inaktiv. 
 
I dialoger sker reparationer av olika slag, dvs. att man frågar om och följer 
upp tills man är säker på att ha förstått. Det kan vara motfrågor, 
uppskjutande frågor, begäran om bekräftelser och frågeformade repliker. Ett 
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mått på detta är reparationskoefficienten och anger andelen reparationsdrag. 
Vid en ideal diskussion bör denna koefficient vara låg men inte obefintlig, 
dvs. att reparationer förekommer men inte i alltför hög grad. I Båda 
sekvenserna är denna koefficient relativ låg där den ligger på 5 % i sekvens 1 
för att minska till 3 % i sekvens 2. Detta resultat kan tolkas som att 
diskussionen i viss mån avtagit i sekvens 2. Man är mindre mån om att 
reparera och tar inte tag i diskussionen. 
 
Föreningsmötet som forum för kommunikation är av största vikt för de flesta 
kooperativa organisationer. I demokratiskt orienterade organisationer för-
väntas detta forum ge utrymme för delaktighet och inflytande. Vi har, genom 
en analys av dialogens inre mekanismer, sett att detta inte är alldeles enkelt 
att tillskapa. Genom en analys av dialogens initiativ och responser ser vi hur 
en etablerad diskurs mycket lätt reproduceras trots vällovliga försök att 
förändra. 
 

Försök har gjorts att utifrån initiativ-responsstudier karaktärisera en ideal 
dialog, trots att det fortfarande inte gjorts så mycket studier inom området. I 
förhållande till den karaktäristik som föreslagits utvecklades den 
dialogsituation som studerats här i negativ riktning. Dialogen fick sämre 
värden på nästan alla koefficienter, trots en vällovlig ambition. Att söka 
förklaringar till att det blev så i det aktuella fallet är inte enkelt. I 
studieansatsen har data kring deltagarnas upplevelse och egna förklaringar 
medvetet valts bort. Det finns emellertid indikationer på några förklarande 
faktorer. Dels finns i sammanhanget en stark tradition och ovana vid andra 
mötesformer, inte helt solklara dialogregler, den rumsliga positioneringen av 
deltagarna (förstärker ett vi-och-dom tänkande), strukturen av panel kontra 
publik, samt att sekvens två var just efter sekvens 1 och därmed bidragit till 
ett visst avtagande intresse för den fortsatta dialogen. Ordförande för mötet 
valde också en förhållandevis passiv roll vilket rimligen bidrog till att 
diskussionens initiativ och responser inte följdes upp. Videoanalysen visar 
också att frågestundskaraktären på mötets sekvens 2 utvecklades till en 
polemik mellan medlemmar och kooperationens representanter. Flera av 
mötesdeltagarna uttryckte stor, för att inte säga mycket stor, skepsis till 
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ledningens insatser. Behovet av att försvara sig var påtagligt, något som 
också uttrycktes i ord och kroppssspråk. 
 

Att intentionen från styrelsen varit goda är inte att betvivla. Man kan ställa 
sig frågan om det traditionella föreningsmötet med sin fasta struktur med 
dagordning, mötesordförande och föredragande, är ett bra sätt att forma 
medlemsdialogen på. Diskussioner mellan en panel och en publik kan i och 
för sig vara ett lovvärt alternativ och forum för samtal men då krävs 
sannolikt ett större mått av interaktion mellan deltagarna, med uppföljande 
responser och tydligare samtalsregler. Att samla en panel på scenen driver 
upp ett tryck på att dessa personer också ska få talutrymme. Det tidsmässiga 
utrymmet för de övriga deltagandet är också starkt begränsat. Själva den 
rumsliga situationen inbjuder till en fortsatt asymmetri mellan panel 
(ledning) och publik (medlemmar). Det är en närmast omöjlig uppgift som 
medlem att gå in i en diskussion och samtidigt hålla sig inom det 
underförstådda tidsmässiga talutrymmet. Fråga-svar formatet inbjuder också 
till att premiera svaret på bekostnad av frågan. Att ta lång tid på sig för att 
svara uppfattas normalt som mer legitimt än att ta lång tid på sig för att 
formulera en fråga. 
 
Vill man fortsätta utveckla föreningsmötet som dialogforum, vilket inte är 
självklart (dialog kostar ju pengar och är emellanåt allmänt jobbigt), kan man 
laborera med graden av styrning och reglering av dialogen. För en öppen, 
tillåtande och konstruktiv dialog behöver man ofta omreglera dialoger något. 
Vissa aspekter kan behöva regleras mindre medan andra regleras mer. Man 
kan minska regleringen när det gäller sådant som hur man sitter i rummet 
(om möjligt), ordningen på dagordningens punkter, minska användningen av 
kommunikativa tillhyggen som ordförandeklubba och OH-apparat, den 
strikta turordningen för inlägg etc. På motsvarande sätt kan man öka 
regleringen när det gäller att få fler att yttra sig, bekräfta sakfrågor och 
inlägg genom uppföljande responser (som bl.a. bryter mot turordnings-
praktiken), begränsa antalet frågeområden etc. Deltagare i dialoger letar 
undermedvetet efter ’spelregler’, signaler avseende hur dialogen ska ske, 
indikationer på sättet att samtala. Formuleras de inte explicit i ord så 
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demonstreras de i handling. Vissa är mer varse sådana underförstådda 
samtalsregler än andra. Mer symmetri ger mer kaos, men också möjlighet till 
djupare förståelse mellan parter, vilket kan vara mycket viktigt för 
medlemsengagemang och verksamhetsutveckling. 
 
Genom en analys av interaktionens initiativ och responser kunde vi frilägga 
den ’motor’ (dialogens inre strukturer och mekanismer) som driver diskurser 
i olika riktningar. Interaktionsanalysen visade i tre dimensioner hur diskurser 
reproduceras snarare än förändras, hur nya kan introduceras men också 
mycket lätt försvinna. Vi fick illustrerat att det inte alltid är så enkelt att 
förändra dialogers karaktär i riktning mot en mer ideal dialog.  
 
Man kan emellertid också problematisera detta. Vad som ska definieras som 
idealt är inte enkelt. Man skulle mycket väl kunna säga att små förändringar 
mot det bättre kan vara idealt och man kan nog också argumentera för att 
dialoger med dåliga IR-värden också kan vara bra dialoger.  
 

Det finns så mycket i varje kontext, olika uppfattningar om syfte, insats, 
resultat och process, som gör det svårt att ge generella argument för vad som 
utmärker en lyckad dialog, vilket inte minst denna studie har visat. 
Dialogsituationer ser olika ut. Ett föreningsmöte skiljer sig från en 
gruppdiskussion på en arbetsplats och från föreningsmöten i andra typer av 
föreningar. Om syftet är att snabbt ta ett visst antal formella beslut i frågor 
som är väl genomarbetade och välkända för deltagarna kan lyckosam dialog 
se ut på ett visst sätt medan det kan se ut på ett helt annat sätt om syftet är att 
inventera, kreera och reflektera över någon mer diffus frågeställning. Graden 
av interaktion, balans, fragmentering, tystnad etc. behöver inte följa ett visst 
mönster. Kreativa utbytesprocesser kan många gånger handla om 
improvisation, snabba kast mellan teman, förmåga och tillåtelse att ställa helt 
olika företeelser mot varandra etc. Om man får dåliga värden på alla IR 
analysens variabler men kommer på något revolutionerande bra har ju ändå 
dialogen varit lyckosam. 
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Man bör därför allmänt vara försiktig med att karaktärisera lyckosam dialog. 
Det handlar om vilka kriterier och normer som kan anses vara avgörande för 
en bedömning och sådana kriterier är inte oomtvistade. Den analys som 
utnyttjats här för komma åt subtila mekanismer inne i dialogen bygger på 
teori som utvecklats inom olika typer av samtalsforskning. Den ger viss 
vägledning. Men deltagare i en gruppdialog kan alltid komma överens om att 
”vi hade en bra dialog” (oavsett hur den såg ut). Huruvida slutsatsen är 
korrekt eller inte bestäms av de närvarande. En sådan ’sanning’ förblir 
gällande till dess någon av något skäl (kanske i en annan tid och på en annan 
plats) på ett trovärdigt sätt kan vinna acceptans för en annan syn. 
 
Vi inser att det är en besvärlig uppgift att leverera goda råd för en idealisk 
dialog. Emellertid är det också så att ju mer vi lär oss om dialogers inre 
mekanismer ju bättre kan vi påverka dialogens förlopp och resultat. Till detta 
syfte har denna studie velat bidra. 
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1 Introduktion 
 
När människor möts i grupp utvecklas olika former av dialog. Dessa former 
kan ta sig oändligt många uttrycksformer och upplevas olika av de 
deltagande. Ändå är det möjligt att identifiera mönster som återkommer och 
som kan behöva förklaras. Det finns en grundläggande skillnad beträffande 
kommunikation mellan två människor och i en grupp. När man är en del av 
en grupp måste man ta gruppens dynamik samt dess mål, relationer och 
historia med i beräkningen. En grupp utvecklar ett eget liv och själv är man 
bara en del av gruppen. Därmed måste personliga behov och motiv till viss 
del underordnas gruppen. Det finns dessutom färre tillfällen att prata själv, 
det är fler att lyssna på och fler möjliga samtalsämnen som avhandlas. Ju 
större gruppen är, desto mindre procentuell andel får man av det totala 
samspelet. När individer samlas i större möten, som i föreningar av olika 
slag, sker en viss grad av formalisering för att hantera samspelet och ange 
vilka spelregler som ska gälla.  
 
Samtidigt finns vanligtvis en viss öppenhet kring såväl vad man ska prata om 
som när det gäller formen för samtal. Språket är mångtydigt, deltagarna har 
skilda förväntningar och den situation de befinner sig i uppfattas på delvis 
olika sätt. Variationer i dynamik är inbyggt i situationen. Risker finns för 
missuppfattningar och konflikter. Men samspelet kan också leda till 
harmoni, gemensamma åsikter och god stämning, sådant som vi förknippar 
med god kommunikation. Många gånger när vi deltar i möten är vi upptagna 
av vad som sägs och vad vi själva tänker på. Vi uppmärksammar inte lika 
lätt vad som inte sägs, vilka som inte säger något, hur olika yttranden är 
kopplade till varandra och andra diffusa mekanismer i mötet. Föreliggande 
studie handlar om sådana mer underliggande mekanismer i storgruppsmöten. 
Den avser att beskriva den dolda sociala organiseringen av mellanmänsklig 
interaktion.  
 
Studien utgår från och kretsar kring en specifik, avgränsad händelse, ett 
föreningsmöte inom en lantbrukskooperation. Mötet ifråga kan ses som en 
mindre central del av kooperationens fungerande men icke desto mindre 
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inrymmer det många viktiga ledtrådar till hur denna typ av social institution 
styrs, vidmakthålls och förändras. Det kooperativa föreningsmötet kan ses 
mer oproblematiskt som ett tillfälle att avhandla några frågor av gemensamt 
intresse. Men den kan också uppfattas som ett exempel på återskapande av 
organisation genom etablerandet och förstärkandet av vissa föreställningar, 
idéer och attityder hos deltagarna, s.k. reproduktion av sociala förhållanden. 
Man kan uppfatta mötet som en typ av kultiveringsprocess, vilken byggs av 
interaktioner mellan deltagarna (oavsett hur aktiva var och en är).  
 
Ett föreningsmöte utgör en dialogsituation med särskilda förtecken. Den är 
institutionell i meningen en inorganiserad del av ett yrkes- och/eller 
organisationssammanhang. Dialogsituationen är uppgiftsorienterad och har 
ett bestämt syfte, även om inte alla deltagare är medvetna om exakt vad. Det 
kan ju också finnas dolda syften. Emellertid möts individer av något skäl och 
i någon mening ta sig an en uppgift. Deltagarna står i beroendeförhållande 
till varandra och innehar olika roller, positioner och befogenheter. Dialogen 
antas främja den institutionella verksamhetens mål eller inriktning. 
Begreppsanvändning, språkbruk och uttrycksformer är i hög grad kopplat till 
vilken roll man har i en organisation (Gustavsen, 1990) 
 
Varje mötessammanhang har sin kontext, historia och tradition. Sättet på 
vilket samspel mellan människor sker bestäms av subkulturella faktorer. Ett 
föreningsmöte inom lantbrukskooperation skiljer sig i vissa stycken från ett 
inom t.ex. miljörörelsen. Samtidigt finns också likheter. Detta gör det svårt 
att veta på vilket sätt man kan generalisera mellan föreningsmöten eller för 
den skull andra slag av möten. Ett sätt att hantera detta är att göra närgångna 
empiriska studier av olika typer av möten och utifrån sammanställningar 
avseende specifika aspekter dra slutsatser om hur man kan karaktärisera, 
förstå och förklara varför möten mellan människor utvecklas på ett visst sätt. 
Varför sättet att kommunicera formas, underhålls eller förändras enligt vissa 
mönster.  
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1.1 Föreningsmötets diskurser 
 
Tidigare resultat av hur medlemmar upplever föreningsmöten i 
lantbrukskooperation (Echeverri, 2006b) indikerar att man är relativt nöjd 
med föreningsmötets form och kommunikation. Ändå är det inte ovanligt att 
man kan avtäcka närvarande strukturer som gör att möten blir som de blir. 
Det handlar om att förstå samspelets natur och söka förklaringar till den 
dynamik eller frånvaro av dynamik som är för handen.  
 
Bidrag till denna förståelse ges från diskursforskning som bland många 
andra forskningsområden också intresserar sig för den här typen av aspekter. 
Diskursbegreppet används på olika fenomennivåer (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Det kan beteckna ett konkret samtal och dess karaktäristik eller en 
speciell språkgemenskap/genre. Det är på denna nivå begreppet används i 
föreliggande studie. Men diskursbegreppet kan också beteckna en viss 
begreppsvärld som hänger samman på ett bestämt sätt, en 
tankegång/ställningstagande baserad på en kedja av utsagor, en mer abstrakt 
föreställning om ett visst fenomen i samhället (angränsande till 
institutionsbegreppet). Diskurser innesluter och utesluter olika kunskaper 
och olika syn på verkligheten (Johansson-Hidén, 1994). Diskursbegreppet 
bygger på antagandet att språk och interaktion är strukturerade i olika 
mönster som reglerar yttranden i alla sociala sammanhang. 
 
Då diskursbegreppet används åsyftas något utöver den uttalade eller 
nedskrivna meningen. Begreppet refererar till språket som händelse eller 
användning av språket. Inom varje diskurs, med denna definition, finns en 
regelstyrd praxis, d.v.s. förväntningar och normer på kommunikationens 
form (ibid., sid. 12). Den innebörd som ges diskursbegreppet är mer specifik 
än dialog- och kommunikationsbegreppet. Diskurser består av bestämda sätt 
att tala och förstå verkligheten. Dessa både möjliggör och begränsar vårt sätt 
att tänka och handla i förhållande till andra (Fairclough, 1992; Foucault, 
1993). Vi lever alla i diskurser. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att 
inte agera diskursivt. Det handlar om våra sociala praktiker. Vi kan 
emellertid förstå och tillägna oss olika diskurser och kan på så sätt få en 
bredare kommunikationsrepertoar.  
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Med diskursbegreppet ges en viktig förklaring till varför språkligt samspel 
och tillhörande interaktion sker i vissa mönster. Det förklarar delvis varför 
kommunikation i vissa situationer löper smidigt och leder till ett 
meningsskapande med hög grad av gemensam förståelse medan det i andra 
leder till missförstånd, irritation eller åsiktsskillnader (genuina eller 
skenbara). När olikartade diskurser möts händer det saker, eftersom 
maktaspekter i princip alltid är närvarande. Kritisk forskning kring diskurser 
baseras på att makt konstituerar diskurser och diskurser i sin tur utgör 
betingelser för socialt samspel på olika nivåer. I denna studie görs ett 
antagande om att diskurser också utgör betingelser för mellanmänsklig 
interaktion, såväl verbal som ickeverbal. Sociala identiteter, relationer och 
handlingsmönster hänger intimt samman med diskurser som man tillskrivs 
eller identifierar sig med (Foucault, 2002).  
 
Åtskilliga forskare har analyserat kommunikation inom organisationer i 
termer av hierarkisk organisering (Deetz, 1992) vilket innebär att 
legitimiteten och skyldigheten att tala följer social hierarki i gruppen, 
organisationen eller samhället som helhet. Detta perspektiv på 
kommunikation har sina förtjänster när det gäller att t.ex. förklara varför 
vissa personer talar mer än andra. Emellertid har perspektivet också 
kritiserats för ett överbetonande av närvarande hierarkier. Ett alternativt 
betraktelsesätt är att analysera kommunikationen som beroende av den 
aktivitet som den är inbäddad i (Boden & Zimmerman, 1991; Linell, 1996; 
Schegloff, 1992). Aktivitetens art och händelser inne i dialogen kan ge 
kompletterande förklaringar till varför ett möte utvecklas på ett visst sätt. För 
att ha relevanta analysverktyg berörs i det följande olika aspekter av 
begreppet kommunikation och hur en sådan begreppsanalys kan vara till 
hjälp i att bättre förstå föreningsmötet som institutionell diskurs.  
 
 
1.2 Teoretiska perspektiv för en fördjupad diskursanalys 
 
Det finns olika typer av kommunikation. En första distinktion är den mellan 
envägs och tvåvägs kommunikation. Envägs kommunikation kan delas in i 
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texter respektive offentliga tal. Kommunikation genom texter beforskas av 
litteraturvetare och reklamforskare. Offentliga tal är traditionellt de fenomen 
som retoriken har studerat. Tvåvägs kommunikation, ofta kommunikation 
ansikte mot ansikte1, kan delas in i vardagliga samtal (konversation) 
respektive institutionella samtal (organisatoriska eller verksamhetsbaserade 
samtal). Det är denna senare kommunikationstyp som är aktuellt i denna 
studie. 
 
 
Teoretisk fenomenförståelse 
 
Kommunikationsteoretiska perspektiv på institutionella samtal återfinns 
främst inom talaktsforskning, konversationsanalys, sociolingvistik/pragmatik 
och etnometodologi. Dessa inriktningar har gett upphov till en rad 
analysmetoder och en idag vanlig sammanfattande term för dessa är 
diskursanalys. Traditionell lingvistisk analys studerar yttranden och dess 
mikrokomponenter och först på senare tid också yttrandenas funktioner på 
ett socialt mikroplan. Fördelen med att anlägga ett kommunikativt perspektiv 
på föreningsmöten är att analysen kan klargöra mindre uppenbara sociala 
interaktionsmekanismer som utlöses av och själva skapar kommunikativa 
uttryck. Föreningsmöten antas således bestå av olika former av 
mikrosociologiska mekanismer. 
 
Det är möjligt att urskilja åtminstone tre riktningar inom kommunikations-
teori.2 Den första är en tradition av statistiska studier av språkligt material. 
Ofta saknas en klar uppdelning mellan talat och skriftligt material (se t.ex. 
Biber, 1988; Johansson & Stenström, 1991). En annan tradition är en 
diskursanalytisk tradition, baserad på talaktsteori (se t.ex. Sinclair & 
Coulthard, 1975; Labov & Fanshel, 1977). Den inriktningen söker ensidigt 
strukturella mönster i framför allt skriven text. Kritik har riktats mot den här 
inriktningen på grund av svårigheter att applicera en sådan ansats vid studier 
av talat språk. Kritiker har pekat bl. a. pekat på mångfunktionaliteten i 
                                                 
1 Kategorierna är till viss del överlappande. Korrespondens och elektronisk post kan ses som enväga kommunikation på en 
lägre detaljnivå och som tvåväga på en annan högre detaljnivå. 
2 Varje försök att gruppera forskningsinriktningar kan utsättas för kritik. Den indelning som utnyttjas här baserar sig på 
beskrivning från lingvistiska institutionens vid Göteborgs universitet hemsida, 1998. 
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mänskliga yttranden (Levinson, 1983; Allwood, 1978). En tredje tradition 
har i huvudsak ett socialpsykologiskt eller sociolingvistiskt perspektiv på 
kommunikation. Till denna riktning sorterar jag pragmatik, etnometodologi 
eller mikrosociologisk kommunikationsforskning (Atkinson & Heritage, 
1984; Drew, 1985; Schegloff et al, 1977). En inflytelserik skolbildning i 
denna fåra är konversationsanalys (eng. ”CA”). 
 
De flesta, för att inte säga alla, kommunikationsteoretiska riktningar hävdar 
att basen i verksamhetsbaserade handlingar är kommunikation3. 
Kommunikation mellan deltagare är en ‘motor’ eller ‘mekanism’ (i 
metaforisk mening) för det som uppstår i mellanmänskliga möten och spelar 
en central roll i all mänsklig aktivitet. Flertalet teorier om kommunikation 
pekar på att den yttre dialogsituationen står i mera omedelbar kontakt med 
individernas tankar (Johansson-Hidén, 1994, sid. 12). ”Tankarna bildas 
genom samtalet och är socialt producerade” (Markova och Foppa, 1990). 
Tillvaron behöver upplevas som sammanhängande och meningsfull för oss 
och denna ordning finns i viss mån samlad i det språk vi använder. Det finns 
således en koppling mellan individens språk och den kognitiva och sociala 
kontext vilken vederbörande är en del av. Men det kan också uppfattas som 
något mer fundamentalt. Genom språket inte bara förmedlar vi oss utan 
språk är en del av vårt sätt att vara. Språket skapar vår medvetenhet och 
artikulerar vår värld på samma gång som världen definierar vårt språk.  
 
En forskningsansats som bygger på dessa antaganden är etnometodologi. 
Inom denna riktning har man studerat dialogers inre förhållanden och 
ordning (Gustavsson, 1988). Språk ses som socialt konstruerat och 
organiserat till såväl form som innehåll. Det ska ses i relation till aktörerna, 
deras mål och den situation de befinner sig i. Dialoger ses som 
samarbetsprocesser och kan i ringa grad förutsägas. Människor går in i 
diskussionen och deltar med sina förväntningar och de antaganden de har om 
situationen. Samtalet formas under tiden det pågår. Den ”lokala” formen som 
samtalet får utmed samtalsprocessen utvecklas från moment till moment, 
från yttrande till yttrande inne i själva dialogen. Det innebär alltså, enligt 
                                                 
3 Detta sätt att betrakta kommunikationen som organisationens fundament, snarare än som dess produkt, finner vi i Shotter & 
Gergen (1994) liksom hos Deetz (1994). 
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detta synsätt, att deltagarna kan planera sina bidrag till dialogen i förhållande 
till sitt mål med den, men får sedan under dialogen en omedelbar uppfattning 
av vad som pågår och omskapar sina bidrag och yttrande i förhållande till 
detta. 
 
Etnometodologiska forskare har erfarit att kommunikationsförloppet ofta 
innebär att människorna försöker säga sådant som är lokalt relevant och 
koherent (passar in i sammanhanget) även om man är oeniga. De förhandlar 
med varandra och strävar efter att göra stunden och ögonblicket ”vettigt” 
d.v.s. både uthärdligt och givande. Detta innebär kollektiva strävanden och 
ansträngningar. De betonar således att människor inte först förstår något och 
sedan kommunicerar det förstådda utan själva samtalet är ett medel att skapa 
förståelse hos sig själv och eventuellt gemensam förståelse med andra 
(Atkinson och Heritage, 1984). Både formen och innehållet är en produkt av 
den sociala interaktionen. Varje yttrande formar med andra ord kontexten för 
nästa yttrande och utgör dessutom den bakgrund ur vilket det nya yttrandet 
kan förstås. Det situationsspecifika och socialt konstruerande inslaget dras 
till sin spets. 
 
Analysperspektiv 
 
Det är en vanlig föreställning att man kan studera kommunikation ur olika 
perspektiv (Linell, 1996). Vi kan anlägga ett talar-/sändarperspektiv. Detta är 
retorikens perspektiv och frågor ställs om hur framgångsrik, egentligen 
övertygande, kommunikation ser ut. Vi kan anlägga ett innehålls- eller 
textperspektiv. Vad överförs genom kommunikativa handlingar? Vilka idéer, 
bilder, föreställningar, världar, tillstånd, etc. framträder, å ena sidan i det som 
sägs och uttrycks, och å andra sidan i lyssnarnas beskrivningar? Narrativa 
inslag kan introducera konflikter och aktörer och ger innehållet sammanhang 
(Hodge & Kress, 1991, sid. 229). Sådana inslag skapar förhöjd förväntan 
över vad som ska avslöjas härnäst. Innehållet erbjuder lyssnaren deltagande, 
identifikation och engagemang (narrativ analys, textanalys, innehållsanalys). 
Vi kan anlägga ett mottagarperspektiv. Hur ser mottagarens relation till den 
talande ut och vilken betydelse har den för det som uppfattas? Hur förhåller 
sig mottagaren till det som kommuniceras? Vilket innehåll tar lyssnaren fasta 
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på, intresserar sig för och reflekterar över? Vilka aspekter i den talandes 
uppträde är viktigt för den mottagande parten (receptionsanalys, 
fenomenografisk forskning4)? Men vi kan också anlägga kombinationer av 
ovannämnda perspektiv. Eftersom kommunikation har ett tydligt inslag av 
tvåväga aktiviteter finns det skäl att beakta interaktiviteten eller dess 
reciproka särdrag. Det kan vara svårare, mer komplext och mer 
situationsavhängigt att studera kommunikation på ett sådant sätt. Inte desto 
mindre kan en sådan analys ge bidrag till en förståelse av hur 
föreningsmöten konstitueras. 
 
 
1.3 Centrala begrepp i analysen 
 
Följande avsnitt är en kortare begreppsutredning av två centrala begrepp som 
förekommer i studien, kommunikation/dialog respektive kontext. De ringar 
in det centrala i föreningsmötet som företeelse. 
 
 
Kommunikationsbegreppet 
 
En preliminär definition av kommunikation kan vara social interaktion 
genom budskapsförmedling (Fiske, 1982, sid. 2). Litteraturen hänvisar ofta 
till två huvudmodeller (Linell, 1996). Den ena är ‘överföring’, s.k. 
monologisk modell. Den andra är ’interaktion/samspel’, s.k. ‘dialogisk’ 
modell. Den förra handlar om informationsspridning, d.v.s. ‘vad’ som 
transporteras. Det kan i föreningsmöten motsvaras av beteende som 
kodsystem. Här avses förflyttningens hur eller form snarare än betydelser. 
Överföringsmodeller är vanligast i litteraturen (se t.ex. stimuli-organism-
respons modeller, flödesmodeller etc.). Interaktionsmodeller är mindre 
vanliga och svårare att återge grafiskt. För förklaringar till 
överföringsmodellens livskraft se Linell (1992). Modellens primära giltighet 

                                                 
4 Fenomenografin syftar till att kartlägga de kvalitativt olika sätt på vilka människor erfar, uppfattar och förstår olika aspekter 
av fenomen i sin omvärld (Sherman & Webb, 1990, sid. 141-161). Ansträngningar görs för att identifiera den förståelse 
människor har av ett fenomen och att sortera in dem i begreppsliga kategorier. Dett innebär att forskaren antar ett andra 
ordningens perspektiv: att karaktärisera hur företeelser framträder för människor. De beskrivningar som intervjupersoner ger 
kategoriseras och dessa kategorier är den fenomenografiska forskningens främsta resultat. 
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gäller vid teknisk/elektronisk signalöverföring och vid beskrivningar av 
dokumentspridningar i formaliserade organisationer. Avgörande för dess 
giltighet är om kommunikationen sker direkt (ansikte mot ansikte) eller om 
den är medierad (från kroppen oavhängigt medium). 
 
Linell (ibid.) hävdar alltså att vi kan urskilja två principiella modeller för hur 
man kan uppfatta kommunikation. Den ena är en monologisk modell, som 
uppfattar kommunikation som överföring eller transport av budskap. Den 
primära enheten är information/budskap som finns hos en ‘källa’ (eller 
‘sändare’) och förs till en ‘destination’ (som ‘mottar’). Jfr våra språkliga 
konventioner. Modellen är monologisk i betydelsen sändare aktiv, mottagare 
passiv. Språket är en kod. Kontexterna är givna. Vid sidan av denna modell 
kan istället kommunikation uppfattas som dialogisk, varvid avses 
kommunikation som meningsskapande i samhandling. Med detta avses 
interaktion mellan aktörer och mellan aktörer och kontexter. Den primära 
enheten är process/praktik/betydelseskapande aktivitet i interaktionen. 
Modellen är dialogisk i betydelsen sändare i samspel med aktiv mottagare 
samt med kontexter. Språket är en arsenal av uttryck med betydelse-
potentialer. Kontext och diskurs är ömsesidigt beroende av varandra (Linell, 
1995). 
 
Traditionella sätt att utreda människors kommunikation har i allmänhet 
utgått från överföringsmodellen i sina teoretiska analyser. Den typen av 
modeller fångar väsentliga drag men är samtidigt behäftad med vissa svaga 
sidor. Den passar dåligt vid beskrivningar av innehållsförmedling i 
kommunikation. Den duger ganska bra om det gäller informationsspridning i 
samhällen och organisationer på makronivå men den kan inte redogöra för 
enskilda människors handlingar i direkta kommunikationsprocesser. Den 
stämmer bättre för kommunikation genom skrivna texter än för kommunika-
tion genom gester, ljudsignaler och andra i tiden utspridda och övergående 
beteenden och händelser (Linell, 1982). För undersökningens vidkommande 
är därför en dialogisk modell att föredra. För studiens del kan vi 
sammanfatta synen på mellanmänsklig kommunikation som en verbal och 
ickeverbal gemensam social process som syftar till delade kunskaper, 
upplevelser och tankar, alltså ett meningsskapande i samhandling. 
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Kommunikationsmönster uppfattas som urskiljbara regelbundenheter i detta 
meningsskapande. Dessa regelbundenheter gäller såväl form, innehåll som 
olika kommunikationsnivåer. 
 
Begreppet kommunikation ligger nära begreppet dialog. Dialog kan 
innehålla inslag av symmetri, jämlikhet, ömsesidighet, harmoni, konsensus, 
enighet, öppenhet, klarhet, sammanhang etc. och asymmetri, ojämlikhet i 
kunskaper och deltagandemönster, maktskillnader, konflikt, skilda intressen, 
dolda avsikter, otydlighet, mångtydighet, vaghet, förhandling om innebörd, 
missförstånd, fragmentering, allt i varierande kombinationer. Dialogen kan 
också karaktäriseras av komplementaritet.  
 
En allt vanligare ansats är att utgå från dialogteori varvid man betonar 
ömsesidigheten i det kommunikativa utbytet5. Dialogbegreppet kan 
definieras deskriptivt (empiriskt öppet) i betydelsen: Social interaktion via 
något symbolsystem, t.ex. talspråk, mellan två eller flera parter som är 
ömsesidigt närvarande för varandra (och som därför koordinerar sina 
kommunikativa åtgärder inbördes). Denna innebörd ligger nära ursprungs-
betydelsen av begreppet kommunikation, det latinska ”communicare”, vilket 
betyder ”att göra gemensam”. Individer skapar och omskapar föreställningar 
genom ett mer eller mindre aktivt deltagande6.  
 
Inom kommunikationsvetenskap idealiseras detta ofta. Man talar om ”two-
way-symmetric approach” och närmar sig normativa värderingar, vilka man 
lätt kan känna sympati inför. En normativ hållning är att dialog implicit 
syftar till gemensam förståelse. Att individer är i dialog innebär då något 
gott. Dialogen karaktäriseras som verklig, kooperativ, symmetrisk, jämställd, 
öppen, etc. Motiv till denna idealisering har kopplingar till etiska värderingar 
som demokrati, medinflytande, etc. I en kommersiell företagskontext är det 
emellertid inte givet att inblandade parter ömsesidigt strävar mot maktbalans 
och en ideal samtalssituation/dialog (Habermas, 1990). Maktdifferenser kan 
vara en nödvändig drivkraft i verksamheter. Det kan emellertid vara önskvärt 
                                                 
5 Detta diskuteras av bl. a. Schein (1993, sid. 41), som pekar på dialogen som viktig kompetens för att underlätta och skapa 
nya möjligheter för deltagande i organisationen. Begreppet dialog pekar, hos Schein, mot flödet av innebörder som skapar 
debatt. 
6 Se t. ex. Deetz (1994) eller Buber (1993). 
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i en dialogsituation som antas präglas av demokratiska grundprinciper. Men 
inte heller då är en fullständig symmetri alltid önskvärd. 
 
En deskriptiv hållning är att det räcker att tala om delvis gemensam 
förståelse, ”tillräcklig/partiell intersubjektivitet”, d.v.s. en förståelse för 
aktuella syften. Ofta är detta en viktig anledning och drivkraft i 
kommunikation. Asymmetri, skillnader, icke delade kognitioner etc., gör att 
vi stimuleras till att kommunicera. I ett tillstånd där förståelsen är totalt 
ömsesidig skulle förmodligen kommunikationen upphöra. Vi ser att 
kommunikationsbegreppet ligger nära dialogbegreppet. I studien behandlas 
de som i det närmaste synonymer. 
 
 
Kontextbegreppet 
 
Det andra huvudbegreppet är kontext. Vad som sker i kommunikation kan 
inte enbart förklaras av socialpsykologiska faktorer i samtalssituationen. Ett 
samtal t.ex. förekommer alltid i ett sammanhang av något slag. Begreppet 
kontext (från latinets contextus) betyder ”en förening” och är ett 
nyckelbegrepp för sociolingvister, pragmatiker och etnometodologer. Om 
själva samtalet är i fokus föreställer man sig vanligen annat som 
bakgrundsfaktorer, som kontext. Det kan vara social struktur, arbetsrättsliga 
förutsättningar, PA-system, företagskultur, yrkesstruktur, etc. Men ett 
samtals kontext kan vara mycket mer.  
 
Det följande är några exempel på kommunikativa kontexter. Situationell 
kontext bakåt i tiden: Föregående kommunikation/diskurs/text i situationen, 
liksom i föregående situationer. I denna kategori kan också inkluderas 
historiska bakgrundsförhållanden bortom de omedelbara omständigheterna. 
Situationell kontext i nuläge: Detta är den konkreta situationen (perceptuellt 
tillgängliga). Denna kan inkludera kroppsligt och ickeverbalt beteende som 
används för att organisera samtalet. Därtill kan vi lägga sociokulturell 
kontext: Detta är abstrakta bakgrundskontexter såsom sättet att definiera 
situationen (”frame”, ”script”, ”genrekunskap”), kompetens i språk och 
kultur, bakgrundskunskaper (i ämne som t.ex. personliga upplevelser visavi 
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expertkunskaper eller om partners som t.ex. gemensam biografi, 
kategoritillhörighet/roller).  
 
Det finns även andra liknande indelningar av kontextbegreppet (se t.ex. 
Duranti och Goodwin, 1992) men sammantaget kan sägas att kontexter inte 
bara ses som villkorande begränsningar, restriktioner eller förhållanden som 
reglerar språkliga handlingar utan också som en produkt. Kontext kan skapas 
i och genom interaktion, i enlighet med en etnometodologisk syn på språk 
och kontext. Kommunikation bör studeras på sina egna villkor och avslöja 
mönster som kan säga något om kontexten och vad som i övrigt konstituerar 
interaktionen. En ansats är att beforska prat så som det tar sig uttryck i 
’naturligt’ förekommande miljöer (vardagssamtal och institutionella samtal) 
och därmed göra trovärdigt att det som är viktigt för forskaren också är 
viktigt för deltagarna, så viktigt att det visar sig i sättet att kommunicera 
(Schegloff, 1992, sid. 106-107).  
 
Varken den traditionellt lingvistiska traditionen, med studier av skriftspråk 
och små enheter, eller den retoriska traditionen, med enkelriktat tal, har 
förmått beskriva och karaktärisera de fenomen som är typiska för interaktivt 
språk (eg. kommunikation). Några av dessa karaktäristika är återkoppling, 
turplanering och interaktiv sekvensering (Sacks, 1992; Allwood, 1996). 
Återkoppling är en central mekanism för att hos parterna bygga upp en delad 
förståelse. Det är uttryck som utnyttjas för att snabbt ge information om vilja 
till fortsatt kontakt, perception, förståelse och acceptans av det sagda (James 
1973; Yngve, 1970; Sigurd, 1984; Hellberg, 1985; Anward, 1986; Allwood 
et al, 1995). Återkoppling kan, men inte nödvändigtvis alltid, ge signaler om 
legitimitet och djupare engagemang hos den andre. Återkopplingsformerna 
kan vara rituella och egentligen inte spegla bakomliggande upplevelser. 
Åsiktsskillnader kan effektivt döljas genom artig återkoppling. Turreglering 
kan sägas ha att göra med rätten till ordet (Sacks et al, 1974). I ett 
institutionellt samtal tycks det vara uppenbart att turregleringen sitter i 
normalproceduren, i maktrelationer, i rolluppfattning och andra speciella 
konventioner. Interaktiv sekvensering har att göra med ordning eller följden 
på subaktiviteter. All talspråksinteraktion skapar ett visst sekventiellt 
mönster (Brown & Yule, 1983). 
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1.4 Om lyckosam kommunikation 
 
Eftersom nästan all kommunikation har ett syfte är det rimligt att föreställa 
sig att kommunikativa handlingar kan lyckas eller misslyckas, i någon 
mening. Graden av lyckosamhet är en parallell till graden av effektivitet eller 
kvalitet. 
 
 
Att lyckas med processen 
 
Det finns i litteraturen åtskilliga referenser om utmärkande drag i lyckosam 
kommunikation och de är i långa stycken överensstämmande. Vissa försök 
till synteser har gjorts bl.a. i syfte att generalisera vad som utgör god 
kommunikativ kompetens. Forskningen kring kommunikativ kompetens har 
traditionellt intresserat sig för sambandet mellan personliga egenskaper och 
effektiva resultat, s.k. ”resultatinriktad kompetens”. Först i andra hand 
intresserar man sig för själva kommunikationsprocessen, s.k. 
”processinriktad kompetens” (Spitzberg och Cupach, 1984).7 Synteser av 
kommunikationskompetens kan behöva integrera dessa (ibid.). 
 
”Resultatinriktad kompetens”, kan, för Spitzberg och Cupach, delas in i tre 
kompetenstyper, nämligen: a) Fundamental kompetens eller förmåga att 
kontrollera omgivningen genom anpassning till den (allmän lyhördhet), 
kognitiv ”locus of control” finns hos individen själv. b) Interpersonell 
kompetens avser egenskaper som rolluppfattning och empati. c) Social 
kompetens avser förmågor, t.ex. till ögonkontakt, leenden och positiv 
feedback, som underlättar den sociala interaktionen. 
 
”Processinriktad kompetens” avser kvalitén på det kommunikativa beteendet 
i sig och då mer som inlärd färdighet. Denna kan på motsvarande sätt delas 
in i två kompetenstyper, nämligen: a) Kommunikativ kompetens vilken avser 
en generell förmåga att kommunicera adekvat i ett givet sammanhang. Beror 

                                                 
7 Spitzberg & Cupach anger ca 800 referenser på gjorda undersökningar (i Engquist, 1994). 
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bl. a. på tillgång till kunskaper om kulturella och sociala regler och 
strategier.  b) Språkkompetens eller kunskaper om språkets semantik, 
grammatik och struktur i övrigt. 
 
Modellen (ibid.) har validerats av andra forskare som gjort liknande försök 
till teoribygge men från andra utgångspunkter s.k. triangulering (Cohen & 
Manion, 1989). Upphovsmännen föredrar att använda sig av begreppet 
relationskompetens istället för kommunikationskompetens. 
 
 
Att begränsa störningar 
 
Habermas (1990) talar om en kritisk hermeneutik som tar fasta på störningar 
i tolkandet. Han menar att äkta kommunikation alltid präglas av ömsesidig 
förståelse. Kommunikativt handlande inrymmer möjligheter till dialog 
(Alvesson och Sköldberg, 1994). Därmed förstås talarens förmåga avseende 
tre viktiga aspekter: a) Talarens förmåga att välja utsagans innehåll så att den 
återger eller omnämner en erfarenhet eller ett sakförhållande så att lyssnaren 
kan dela talarens vetande. b) Vidare avses förmågan att uttrycka sina 
intentioner så att det språkliga uttrycket återger det talaren menar, så att 
lyssnaren kan lita på talaren. c) Avslutningsvis förmågan att utföra 
talhandlingen så att den uppfyller erkända normer eller motsvarar 
accepterade självbilder. 
 
Den kommunikativt lyckade talhandlingen kräver, utöver det språkliga 
uttryckets förståelighet, att deltagarna är inriktade på att uppnå inbördes 
förståelse. Vidare krävs att de reser anspråk på och uppfyllelse av sanning, 
sannfärdighet och riktighet (Habermas, 1990)8. En talhandling kan lyckas om 
det etableras en relation mellan talare och lyssnare, närmare bestämt den 
relation som talaren avsett, och om lyssnaren kan förstå och acceptera det 
yttrade innehållet på det sätt som talaren indikerar, t.ex. som löfte, påstående, 
råd etc.9 Ambitionen hos Habermas är rationellt grundad konsensus.  
 
                                                 
8 Se Habermas, 1990, sid. 106-109. 
9 Ibid. sid. 112 
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Möjligheten att uppnå det kan och har ifrågasatts. Kritiker pekar på hur 
individuella preferenser och intressekonflikter i verkliga livet förtar 
rationella argument. Habermas idéer anses ställa för höga krav på 
människors förmåga till kritisk flexibilitet och bortser från den praktiska 
ofrånkomligheten liksom värdet av oenighet (Alvesson & Sköldberg, 
1994).10 Habermas kommunikationsteori kan vara tillämpbar i många 
kommunikationssituationer men hur relevant är den för föreningsmöten där 
parterna vägleds till att relativt snabbt avhandla olika frågor med olika grad 
av informationsunderlag? Kvalitet i föreningsmöten behöver inte med 
nödvändighet grundas på rationell konsensus. Maktförhållanden, traditioner 
och rutiner kan effektivt reglera, kanske hindra, en idealisk dialog. 
 
 
Att hantera interaktionen 
 
Inom dialogistiskt orienterade riktningar har det utvecklats metodiska 
procedurer för att analysera och värdera samtal. En av dem är s.k. 
initiativ/respons analys (IR-analys). Metodiken urskiljer yttranden utifrån 
antagandet att kommunikation drivs framåt av en serie på varandra följande 
initiativ och responser (Linell & Gustavsson, 1987). I analysen mäts och 
poängsätts dialogens grad av dynamik, dominans och koherens. Antagandet 
är att hög grad av dynamik, symmetriska dominansförhållanden och hög 
grad av koherens (sammanhang i dialogen) är egenskaper i en ideal dialog 
(något som de kommunicerande antas uppskatta och gilla). Metodiken har 
också utvecklats för att kunna användas på gruppdiskussioner (Johansson-
Hiden, 1998). I och med att kooperativa organisationer är uppbyggda i 
enlighet med demokratiska principer antas att föreningsmöten är tillåtande 
med en öppen dialog i vilken alla har möjlighet att påverka verksamheten. 
Det räcker emellertid inte med att alla i princip har en röst (möjlighet att 
yttra sig och delta i beslut) utan det handlar också om hur mycket ”röst” en 
individ har (talutrymme, inflytande, kompetens etc.) och hur denna röst 
matchas mot andras röster i ett kommunikativt samspel under 
föreningsmötet.  

                                                 
10 Se bl.a. Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 188 f. 
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Möjligheten att utöva inflytande, oavsett funktion, är avhängig många 
faktorer i interaktionen mellan medlem, förtroendevalda och andra aktörer i 
den kooperativa verksamheten. Man kan föreställa sig tre nivåer för denna 
dialog. En överliggande nivå (1) har att göra med faktorer i dialogens 
omedelbara närhet, dvs. förhållanden som strukturerar, organiserar och 
reglerar dialogen. Vi kan kalla den för dialogens infrastruktur (Echeverri, 
2006b).  På en lägre, mer konkret, nivå (2) har vi att göra med själva 
dialogen, dvs. vad som sägs, uttrycks och kommuniceras inom ramen för den 
givna dialogsituationen. Denna dialognivå står i ett ömsesidigt förhållande 
till dialogens infrastruktur genom att den i princip både kan påverka och 
påverkas av den. Men det går också att identifiera en lägre mer detaljerad 
nivå (3) som berör interaktioner inne i dialogen. Denna står på samma sätt i 
ett ömsesidigt förhållande till de övriga nivåerna. Dialogens mikrosociologi 
(nivå 3) bestämmer och bestäms av dialogens innehåll, uttrycksformer och 
upplevelser (nivå 2) liksom dialogens infrastruktur (nivå 1).  
 
 
Bidrag till företagsekonomisk teoribildning 
 
Den här typen av perspektiv på kommunikation i organisationer har på 
senare år fått fotfäste i företagsekonomisk forskning bl.a. i studiet av 
strategiskt tänkande och kan återfinnas under termer som "management of 
meaning" och liknande. Emellertid tycks det inte ha använts i någon 
nämnvärd omfattning på lägre organisationsnivåer som i interaktioner 
ansikte mot ansikte. Kommunikation har i företagsekonomisk forskning inte 
problematiserats i någon större omfattning. Sällan berör forskning aspekter 
kring det sammanhang i vilket kommunikation sker, dialektiken med andra 
medaktörer eller den tolkande och betydelsebärande dimensionen som sker i 
all kommunikation. Den gängse företagsekonomiska litteraturen präglas av 
ett synsätt som i huvudsak uppfattar kommunikation som ett medel eller 
verktyg för att nå givna mål och syften11. Det finns skäl att anta att detta 

                                                 
11 Mycket av lednings- och strategiansatser präglas av ett sådant här ”funktionalistiskt” synsätt (Se Deetz 1994). Den 
förhärskande teoritraditionen positioneras kunskapsteoretiskt i riktning mot styrning/kontroll och att verkligheten 
representeras/uttrycks snarare än konstitueras i samspel. Se också Sköldberg (1990). 
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instrumentella synsätt är alltför begränsat. Den begreppsapparat som hör 
hemma i ett sådant synsätt, med mekanik och flöden som sinnebild för 
kommunikation, har svårt att förklara varför budskap missuppfattas eller 
omtolkas, på grupp eller individnivå. Den instrumentella synen förklarar 
enbart till viss del vad som sker i en organisations kommunikativa 
verksamhet.  
 
Strukturella och instrumentella synsätt, vilka är vanliga i företagsekonomisk 
litteratur, betonar gärna stabilitet, förutsägbarhet och regularitet för att 
organisationen ska fungera och förhindra anarki. I sådana ”funktionalistiska” 
synsätt påverkar strukturen kommunikationsflöden på ett mer deterministiskt 
sätt. Företagsekonomisk litteratur hanterar kommunikation mer som 
reproducerande villkorande strukturer än som transformerande villkors-
förändrande intentionellt tolkande agenter. Teoribildningar som transaktions-
kostnadsteori, agentteori och äganderättsteori, vanliga inom kooperations-
forskning har sina förtjänster (särskilt när det gäller att grovt förklara utbyten 
i och mellan kooperativa aktörer) men saknar användbara begrepp för den 
mikrosociologiska dynamik som återfinns i mellanmänsklig interaktion 
(föreningsmöten). 
 
Dialogiskt och interaktionellt orienterad kommunikationsteori ger studien 
begreppsliga verktyg användbara för att på ett djupare sätt förklara och förstå 
vad som händer i mellanmänsklig interaktion. Det är relativt sällsynt att 
finna studier som fokuserar strukturer i talspråksinteraktion och som 
utnyttjar oredigerade återgivningar av sådant naturligt förekommande språk, 
d.v.s. att man inte har filtrerat bort fenomen som är förknippat med diskursiv 
reglering av interaktion och olika former av egenkommunikation. 
 
 
Syfte och potentiella implikationer 
 
I introduktionen har det argumenterats för ett behov att gå bortom 
upplevelser av dialoger, dess innehåll, uttryck och meningsskapande, i 
socialpsykologisk mening. Det har föreslagits att vi har behov av att fördjupa 
analysen mot dialogers inre för att komma åt de mikrosociologiska 



 31

mekanismer som bygger dialogen och som i sin tur formas av dialogens art 
och kontext. Via en analys av fenomen på denna underliggande nivå kan vi 
bättre förklara dynamiken i ett föreningsmöte liksom variationer inom en och 
samma dialog. 
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2 Metodik 
 
Det empiriska underlaget för studien är ett föreningsmöte inom en 
lantbrukskooperation i Sverige (Milko, Forshaga i Värmland). Själva mötet 
kan karaktäriseras som ett traditionellt föreningsmöte med ett presidium och 
en publik i form av medlemmar i kooperationen. Deltagarna består till 
övervägande delen av män (29 män, 7 kvinnor). Genomsnittliga åldern på de 
närvarande kunde uppskattas till någonstans mellan 50-60 år, även om också 
några av kooperationens yngre bönder var representerade. Medlemmarna är 
alla mjölkbönder och är väl förtrogna med mötesform, syfte, ambitioner och 
annan gemensam kontext. Engagemanget är inte så nämnvärt stort. De flesta 
går på mötet av gammal vana. Det finns framför allt ett intresse för 
ekonomiska spörsmål och ett intresse för att få information om vad händer 
inom den gemensamt ägda kooperationen. Det finns vidare en rad andra 
saker som karaktäriserar situationen, så som deltagarna upplever den men i 
denna analys lämnas de aspekterna i allt väsentligt utanför själva analysen 
eftersom den är orienterad mot mötets mikrosociologi. 
 
Ett lokalt möte har intensivstuderats. Mötet valdes av det skälet att man från 
mötesledningens sida bestämt sig för att reformera mötet. Ett upplägg 
planerades i syfte att utöka delaktigheten. Man kallade detta för ett försök att 
”kundorientera” mötet. Den befintliga diskursen och rutinen skulle 
reformeras och något nytt skulle introduceras, ett annorlunda sätt att föra 
samtal. En grundidé var att dela upp mötet i två delar, där den första delen 
skulle vara enligt den traditionella mötesmodellen, medan den andra delen 
skulle bjuda på den nya alternativa mötesmodellen. Därmed får vi i studiet 
access till två typer av dialoger och skiftet mellan dem. Själva skiftet i sig är 
intressant eftersom de kan inbegripa mekanismer som förklarar 
diskursförändringsprocesser. 
 
Empiriskt har vi därför två något olika dialoger att jämföra. Det är också 
möjligt att leta efter förklaringar till varför dialogerna skiljer sig åt eller inte 
skiljer sig åt. De två dialogerna benämns i texten som ”sekvens 1” respektive 
”sekvens 2”. 
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Studien genomfördes som ett fältexperiment i en verklig, icke konstruerad, 
dialogsituation. Empiriskt ges tillgång till naturligt förekommande data. 
Datainsamling skedde med hjälp av två videokameror. De två dialogerna 
analyserades med avseende på tre övergripande variabler med hjälp av 
initiativ-responsanalys, en dataanalysmetodik som används i syfte att 
kartlägga diskussioners verbalt burna interaktionella dynamik (Linell & 
Gustavsson, 1987), det språkliga mötet mellan gruppdeltagares repliker i en 
diskussion. Analysen fångar de egenskaper i dialoger som utgör dess 
grundstruktur utifrån en detaljerad kategorisering av yttranden i termer av 
initiativ, som i allmänhet anknyter framåt eller ger ny riktning av dialogen, 
och responser, som i allmänhet anknyter tillbaka till tidigare yttranden i 
dialogen.  
 
IR-analysens kategorier är relaterade till tre övergripande fenomen; dynamik, 
dominans och koherens. Analysen som används i denna studie baseras på en 
förenklad form av IR-kategorisering. Interaktionsanalysen sker enligt 
följande princip (beskrivningen av valda interaktionsaspekter är hämtad från 
Johansson-Hidén et al, 2003):  
 
Dominans har att göra med interaktionellt övertag eller underläge. 
Dominansen kan uttryckas i talmängd, mängd initiativ, mängd repliker eller 
ord (oavsett innehåll). I studien analyseras talmängd och replikmängd, två av 
de mer framträdande måtten på olika dominansförhållanden inom gruppen. 
 
Koherens har att göra med sammanhanget och förmåga att relatera till det 
gemensamma i dialogen (Johansson-Hidén, 2004). Repliker är antingen 
lokalt eller fokalt anknutna. Med lokalt menas att replikerna anknyter till 
varandra på så sätt att den avgivna replikens initiativdel bemöts i den 
kommande responsen. Med fokalt menas att initiativdelen har ett fokus till 
vilket anknytningen önskas och det är till denna aspekt av det sagda som 
responsen ska knytas. Koherensen blir bristfällig om deltagarna t.ex. 
underlåter att bemöta varandra, tar helt icke anknutna initiativ och orsakar 
avbrott i dialogen. Mått för detta är grad av fragmentering, oblikhet och 
balans i mötet. 
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Dynamik slutligen har med rörelsen och intensiteten i dialogen. Initiativ är i 
detta syfte kategoriserade i svaga respektive starka. Responser är 
kategoriserade i förhållande till på vilket sätt, till vem och till vad den 
anknyter bakåt i dialogen. Mått för dynamik i studien är grad av solicitering 
och reparation. Koherens och dynamik är inte alltid så enkla att skilja från 
varandra. Dynamiken återspeglas delvis också i koherensmåtten. Med hjälp 
av dessa mått får vi emellertid en beskrivning av ett antal centrala interaktiva 
aspekter av dialogen. 
 
Ett antal koefficienter beräknas för att beskriva dialogen vilka beräknas 
genom procentandelen av de repliktyper som hör till varje koefficient av det 
totala antalet repliker. Koefficienterna beräknas på gruppnivå.  
 
Detta är en metod med vars hjälp man kan komma bortom deltagarnas inre 
upplevelser, kognitioner och emotioner och studera mer faktiskt vad som 
sker. Metodiken gör det också möjligt att komma åt den interaktiva logiken 
som dialoger bygger på, där kontext och yttrande är intimt förknippade. Här 
förutsätts således att för att förstå en social händelse eller aktivitet behöver 
man ha tillgång till den lokala språkliga kontexten. Ett yttrande kan bara 
förstås i sitt omedelbara språksammanhang. Genom att analysera yttrande för 
yttrande kommer man åt detta sammanhang. 
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3 Resultat 
 
Två sekvenser från ett föreningsmöte har analyserats. Vardera sekvens 
uppmäter 26 min där sekvens ett är från en del av mötet före lunch och 
sekvens två är från tiden efter lunch. Anledningen till att välja ut två 
sekvenser var att föreningen la ut till medlemmarna att de skulle arbeta i 
grupper under lunch, för att sedan ställa frågor till en panel. Av denna åtgärd 
föddes ett intresse av att se om mötet ändrade karaktär på grund av åtgärden. 
I resultatredovisningen som följer beskrivs sex olika aspekter av dialogens 
interaktion, uppdelat på de två sekvenserna. Genom redovisningen ser vi det 
interaktionella mönstret och framträdande element som bidrar till samtalets 
struktur. 
 
 
3.1 Analys av interaktion 
 
Resultatredovisningen inleds med en analys av talmängd, ett av de mer 
framträdande måtten på olika dominansförhållanden inom gruppen. Därefter 
redovisas resultatmått för koherens i föreningsmötet, såsom grad av 
fragmentering, oblikhet och balans i mötet. Slutligen redovisas resultat 
avseende dynamiken med hjälp av mått på solicitering och reparation. 
Koherens och dynamik är inte alltid så enkla att skilja från varandra. 
Dynamiken återspeglas delvis också i koherensmåtten. Med hjälp av dessa 
mått erhåller vi emellertid en beskrivning av ett antal centrala interaktiva 
aspekter av dialogen. 
 
 
Talmängd 
 
Totalt deltog det ca 36 personer på mötet men det var inte alla som yttrade 
sig. Under sekvens 1 var det 25 % av deltagarna som yttrade sig. Vidare var 
det under sekvens 2 ca 33 % av deltagarna som yttrade sig. Vad man även 
kan se av att titta på talmängden hos deltagarna var att 8 personer yttrade sig 
under både sekvens 1 och 2, dessa utgör hela 47 % av de talande individerna. 
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I replikmängdsanalysen ser man vilka som har mest talutrymme. Under 
sekvens 1 så följer de den gängse normen som dagordningen föreskriver 
vilket borde bidra till att ordförande, styrelserepresentant och VD har ett 
stort talutrymme på grund av att de ger medlemmarna beskrivningar och 
redovisningar om föreningen så som budget och annan ekonomisk och 
strategisk information. Tittar man på fördelningen av talmängden så är det 
just VD som har största mängden tal ca 27 % av totala talmängden, 
ordförande har ca 11 % och styrelserepresentanten har ca 9 %. 
Medlemmarna som yttrar sig under denna första sekvens (6st) ligger på 3 %, 
4 %, 7 %, 8 %, 13 % och 21 % av det totala talutrymmet. Intressant att 
notera här är att en medlem faktiskt har mer talutrymme än 
styrelserepresentanten. 
 
I sekvens 2 så gick de bortom den gängse dagordningen och ville få till stånd 
en debatt bestående av en panel (VD, styrelserepresentanten och 
marknadschef) kontra medlemmarna. Ordförande stod upp och var 
förhållandevis passiv i sin roll. Eftersom styrningen från ordförande var liten 
fanns relativt stort utrymme för deltagarna att ha inverkan på mötet. 
Avsikten var att medlemmarna under lunchen skulle diskutera frågor som de 
sedan skulle ställa till panelen. Denna åtgärd borde rimligtvis bidra till att 
medlemmarnas talmängd ökar. Men studerar man talmängden så är det 
motsatta som inträffar. Samtliga medlemmar minskar sin talmängd där den 
mest talföre bara kommer upp till 15 % av den totala talmängden. Det är 
ingen av medlemmarna som ökar sin talmängd, förutom de som enbart talar i 
sekvens 2, men deras bidrag ligger på låga 2 % och 3 %.  
 
 
Fragmenteringskoefficienten 
 
Denna koefficient anger de fria och icke lokalt anknutna replikerna. Dessa 
bidrar till att diskussionen fragmenteras och får bristande koherens. Vid hög 
fragmentering tas det hela tiden nya initiativ och man startar ofta nya 
diskussioner. Vid en ideal diskussion bör denna koefficient vara låg, dvs. att 
diskussionen utgör en koherent, sammanhängande helhet.  
 



 37

I sekvens 1 ligger denna koefficient på 16 % av alla repliker, för att öka i 
sekvens 2 till 20,5%. En bidragande orsak till att andelen repliker inom 
fragmentering ökar i sekvens 2 kan vara att medlemmarna enbart ställer 
frågor utan att följa upp dessa. Ytterligare belägg för detta är det faktum att 
medlemmarnas totala talmängd minskade under sekvens 2. Man bidrar inte 
till att en diskussion uppstår där talturerna bollas runt så att man får en 
sammanhängande helhet. 
 
 
Oblikhetskoefficienten 
 
Oblikhetskoefficienten anger andelen ickefokalt- och självanknutna repliker 
och kan sägas ange andelen repliker som kan ses som störningar i 
kommunikationen och bidra till att diskussionen får en mindre koherens. För 
den ideala diskussionen bör denna koefficient vara låg men inte obefintlig.  
 
Tittar man på resultatet så är den låg i sekvens 1 med 5 % av den totala 
replikmängden. För att i sekvens 2 bli obefintlig. Detta visar återigen att 
diskussionen inte får riktigt fart i sekvens 2 utan blir mer och mer 
monologisk. Där Panelen står för stor del av pratet. 
 
 
Balanskoefficienten 
 
Repliktyper med dessa drag brukar kallas klassiska därför att de har en 
balans mellan respons och initiativ. Diskussionen ”vävs” genom att 
replikerna omedelbart anknyter och bygger vidare på varandra. Vid en ideal 
diskussion bör denna koefficient vara hög. Resultatet visar att denna 
koefficient är relativ hög jämfört med de andra koefficienterna. Den till och 
med ökar i sekvens 2. Vid sekvens 1 ligger den på 29 % för att öka till 33 % 
i sekvens 2. Att denna koefficient ökar i sekvens 2 bidrar inte till att 
diskussionen blir mer dynamisk utan det kan snarare ses som att man faktiskt 
ställer frågor och får svar direkt på frågorna. Den lilla ökningen bidrar inte 
till att hettan stiger i diskussionen.  
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Soliciteringskoefficienten 
 
Termen är hämtad från engelskans ”solicit” och betyder närmast vädjan eller 
hemställan. Denna koefficient anger benägenheten att ställa begärande frågor 
och ge order i diskussionen. Hög sådan koefficient kan ses som ett försök att 
styra diskussionen. Vid den ideala diskussionen bör denna koefficient vara 
medelhög dvs. att andelen begärande initiativ inte är alltför stor men inte 
heller obefintlig. Här borde rimligtvis koefficienten öka i sekvens två då det 
var meningen att medlemmarna skulle ställa begärande frågor som de ville 
ha svar på under denna sekvens. Resultatet visar däremot på det omvända. 
Där man i sekvens 1 uppvisar hela 34 % för denna koefficient, för att minska 
radikalt till 16 % i sekvens 2. Återigen kan det konstateras att diskussionen 
inte får kraft i sekvens 2 utan man är ganska inaktiv. 
 
 
Reparationskoefficienten 
 
Reparationskoefficienten anger andelen reparationsdrag i dialogen (dvs. att 
man frågar om och följer upp tills man är säker på att ha förstått) och kan 
vara motfrågor, uppskjutande frågor, begäran om bekräftelser och 
frågeformade repliker. Vid en ideal diskussion bör denna koefficient vara låg 
men inte obefintlig, dvs. att reparationer förekommer men inte i allt för hög 
grad.  
 
I båda sekvenserna är denna koefficient relativ låg där den ligger på 5 % i 
sekvens 1 för att minska till 3 % i sekvens 2. Detta resultat kan tolkas som 
att diskussionen i viss mån avtagit i sekvens 2. Man är mindre mån om att 
reparera och tar inte tag i diskussionen. 
 
 
3.2 Några slutsatser 
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Vid föreningsmötet hade man alltså som ambition att förändra mötet så att 
det skulle bli mer diskussion. Deltagarna fick under lunchen arbeta i grupper 
och utforma diverse frågor till en panel. Detta skulle bidra till att 
kommunikationen mellan medlemmarna och ledning skulle bli mer 
dynamisk. Vad man kan se av resultatet är att åtgärden fick negligerbar eller 
rent av motsatt effekt. Diskussionen blev tunn och initiativlös. Man fick inte 
igång diskussionerna och medlemmarna minskade sin talmängd.  
 
En möjlig orsak till detta fenomen kan vara att man under första delen redan 
tagit initiativ till diskussion och ställt de frågor man avsett att ställa eftersom 
man kan anta att deltagarna är benägna att så snart som möjligt delge 
gruppen sina åsikter. Detta visar sig på talmängden hos deltagarna som hade 
en drastisk minskning av sin talmängd under sekvens 2. Man bör även 
diskutera det förhållandet att det är en väldigt liten mängd deltagare som 
faktiskt yttrar sig på mötet. Totalt är det bara 17 personer utav 36 som 
faktiskt yttrar sig, varav 8 som yttrar sig i båda sekvenserna. Vidare är 4 
personer från styrelse och ledning vilket gör att 13st medlemmar yttrar sig på 
mötet utav 32 medlemmar.  
 
Fria och icke lokalt anknutna replikerna bidrar till att diskussionen 
fragmenteras och får bristande koherens. Ett mått på detta är 
fragmenteringskoefficienten. Vid hög fragmentering tas det hela tiden nya 
initiativ och man startar ofta nya diskussioner. Vid en ideal diskussion bör 
denna koefficient vara låg, dvs. att diskussionen utgör en koherent, 
sammanhängande helhet. I sekvens 1 ligger denna koefficient på 16 % av 
alla repliker, för att öka i sekvens 2 till 20,5%. En bidragande orsak till att 
andelen repliker inom fragmentering ökar i sekvens 2 kan vara att 
medlemmarna enbart ställer frågor utan att följa upp dessa. Ytterligare 
belägg för detta är det faktum att medlemmarnas totala talmängd minskade 
under sekvens 2. Man bidrar inte till att en diskussion uppstår där talturerna 
bollas runt så att man får en sammanhängande helhet. 
 
I dialoger återfinns också en viss andel ickefokala och självanknutna 
repliker. Ett mått på detta är oblikhetskoefficienten och anger andelen 
repliker som kan ses som störningar i kommunikationen och bidra till att 
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diskussionen får en lägre grad av koherens (sammanhang). För den ideala 
diskussionen bör denna koefficient vara låg men inte obefintlig. Ser man på 
resultatet så är den låg i sekvens 1 med 5 % av den totala replikmängden. För 
att i sekvens 2 bli obefintlig. Detta visar återigen att diskussionen inte får 
riktigt fart i sekvens 2 utan blir mer och mer monologisk. Där Panelen står 
för stor del av pratet. 
 
Vissa repliktyper kan uppvisa en balans mellan respons och initiativ. 
Diskussionen vävs samman genom att repliker omedelbart anknyter och 
bygger vidare på varandra. Ett mått på detta är balanskoefficienten. Vid en 
ideal diskussion bör denna koefficient vara hög. Resultatet visar att denna 
koefficient är relativ hög jämfört med de andra koefficienterna. Den till och 
med ökar i sekvens 2. Vid sekvens 1 ligger den på 29 % för att öka till 33 % 
i sekvens 2. Att denna koefficient ökar i sekvens 2 bidrar inte till att 
diskussionen blir mer dynamisk utan det kan snarare ses som att man faktiskt 
ställer frågor och får svar direkt på frågorna. Den lilla ökningen bidrar inte 
till att hettan stiger i diskussionen. 
 
I dialoger finner vi alltid en viss benägenhet att ställa begärande frågor och 
ge order/instruktioner i diskussionen. Ett mått på detta är soliciterings-
koefficienten (eng. termen solicit betecknar hemställan, vädjan). Hög sådan 
koefficient kan ses som ett försök att styra diskussionen. Vid den ideala 
diskussionen bör denna koefficient vara medelhög dvs. att andelen 
begärande initiativ inte är alltför stor men inte heller obefintlig. Här borde 
rimligtvis koefficienten öka i sekvens två då det var meningen att 
medlemmarna skulle ställa begärande frågor som de ville ha svar på under 
denna sekvens. Resultatet visar däremot på det omvända. Där man i sekvens 
1 uppvisar hela 34 % för denna koefficient, för att minska radikalt till 16 % i 
sekvens 2. Återigen kan det konstateras att diskussionen inte får kraft i 
sekvens 2 utan man är ganska inaktiv. 
 
I dialoger sker reparationer av olika slag, dvs. att man frågar om och följer 
upp tills man är säker på att ha förstått. Det kan vara motfrågor, 
uppskjutande frågor, begäran om bekräftelser och frågeformade repliker. Ett 
mått på detta är reparationskoefficienten och anger andelen reparationsdrag. 
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Vid en ideal diskussion bör denna koefficient vara låg men inte obefintlig, 
dvs. att reparationer förekommer men inte i allt för hög grad. I Båda 
sekvenserna är denna koefficient relativ låg där den ligger på 5 % i sekvens 1 
för att minska till 3 % i sekvens 2. Detta resultat kan tolkas som att 
diskussionen i viss mån avtagit i sekvens 2. Man är mindre mån om att 
reparera och tar inte tag i diskussionen. 
 
Interaktionanalysen visade i tre dimensioner hur diskurser reproduceras 
snarare än förändras, hur nya kan introduceras men också mycket lätt 
försvinna. Vi får illustrerat att det inte alltid är så enkelt att förändra 
dialogers karaktär. 
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4 Diskussion 
 
Ett antal metoder avseende hur man kan dyrka upp och analysera en dialogs 
inre mekanismer har sett dagens ljus. Bland dem finner vi IR-analys, vilken 
har den förtjänsten att den intresserar sig för den sekventiella organiseringen 
av dialogen i termer av initiativ och responser. Centralt för analysen är att 
kategoriseringen av varje tur (yttrande i form av initiativ eller respons) sker 
genom den information som står att finna inom samtalet i sig och att 
kodningen sker isolerat utifrån transkript. Det ses allt oftare som nödvändigt 
för att komma åt en djupare förståelse av vad som sker i dialoger. En sådan 
procedur görs inte i strukturalistiskt inspirerad diskursanalys, vilken snarare 
använder a priori (förutbestämda, ’utifrån’ kommande) kategorier för 
kodprocedur. Det sker inte heller i pragmatiskt inspirerad talaktsanalys, 
vilken snarare kodar utifrån vad en tur orsakar i samtalets fortsättning (Linell 
& Markova, 1993). Samma gäller för socialpsykologiska analyser av dialog 
som med förkärlek använder beteendekategorier för kodning. Föreliggande 
studie baseras på en förenklad form av IR-analys där sex analysmått har 
utnyttjats i syfte att undersöka dialogens inre strukturer.  
 
4.1 Resultat i korthet 
 
Att studera ett autentiskt föreningsmöte och dokumentera det på video har 
gjort det möjligt att studera om önskvärd fördjupning av dialogen blev 
verklighet. Vid detta föreningsmöte hade man som ambition att förändra 
mötet så att det skulle bli mer diskussion under en del av mötet (efter lunch). 
Deltagarna fick under lunchen arbeta i grupper och utforma diverse frågor 
till en panel. Detta skulle bidra till att kommunikationen mellan 
medlemmarna och ledning skulle bli mer dynamisk.  
 
Vad man kan se av resultatet är att åtgärden fick motsatt effekt och 
diskussionen blev tunn och initiativlös. Man fick inte igång diskussionerna 
och medlemmarna minskade sin talmängd. En möjlig orsak till detta 
fenomen kan vara att man under första delen redan tagit initiativ till 
diskussion och ställt de frågor man avsett att ställa och är kanske benägen att 
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så fort som möjligt få delge gruppen sina åsikter. Detta visar sig på 
talmängden hos deltagarna som hade en drastisk minskning av sin talmängd 
under sekvens 2. Man bör även diskutera det förhållandet att det är en väldigt 
liten mängd deltagare som faktiskt yttrar sig på mötet. Totalt är det bara 17 
personer utav 36 som faktiskt yttrar sig, varav 8 som yttrar sig i båda 
sekvenserna. Vidare är 4 personer från styrelse och ledning vilket gör att 
13st medlemmar yttrar sig på mötet utav 32 medlemmar.  
 
Fria och icke lokalt anknutna replikerna bidrar till att diskussionen 
fragmenteras och får bristande koherens. Ett mått på detta är 
fragmenteringskoefficienten. Vid hög fragmentering tas det hela tiden nya 
initiativ och man startar ofta nya diskussioner. Vid en ideal diskussion bör 
denna koefficient vara låg, dvs. att diskussionen utgör en koherent, 
sammanhängande helhet. I sekvens 1 ligger denna koefficient på 16 % av 
alla repliker, för att öka i sekvens 2 till 20,5%. En bidragande orsak till att 
andelen repliker inom fragmentering ökar i sekvens 2 kan vara att 
medlemmarna enbart ställer frågor utan att följa upp dessa. Ytterligare 
belägg för detta är det faktum att medlemmarnas totala talmängd minskade 
under sekvens 2. Man bidrar inte till att en diskussion uppstår där talturerna 
bollas runt så att man får en sammanhängande helhet. 
 
I dialoger återfinns också en viss andel ickefokala och självanknutna 
repliker. Ett mått på detta är oblikhetskoefficienten och anger andelen 
repliker som kan ses som störningar i kommunikationen och bidra till att 
diskussionen får en lägre grad av koherens (sammanhang). För den ideala 
diskussionen bör denna koefficient vara låg men inte obefintlig. Ser man på 
resultatet så är den låg i sekvens 1 med 5 % av den totala replikmängden. För 
att i sekvens 2 bli obefintlig. Detta visar återigen att diskussionen inte får 
riktigt fart i sekvens 2 utan blir mer och mer monologisk. Där Panelen står 
för stor del av pratet. 
 
Vissa repliktyper kan uppvisa en balans mellan respons och initiativ. 
Diskussionen vävs samman genom att repliker omedelbart anknyter och 
bygger vidare på varandra. Ett mått på detta är balanskoefficienten. Vid en 
ideal diskussion bör denna koefficient vara hög. Resultatet visar att denna 
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koefficient är relativ hög jämfört med de andra koefficienterna. Den till och 
med ökar i sekvens 2. Vid sekvens 1 ligger den på 29 % för att öka till 33 % 
i sekvens 2. Att denna koefficient ökar i sekvens 2 bidrar inte till att 
diskussionen blir mer dynamisk utan det kan snarare ses som att man faktiskt 
ställer frågor och får svar direkt på frågorna. Den lilla ökningen bidrar inte 
till att hettan stiger i diskussionen. 
 
I dialoger finner vi alltid en viss benägenhet att ställa begärande frågor och 
ge order/instruktioner i diskussionen. Ett mått på detta är soliciterings-
koefficienten (eng. termen solicit betecknar hemställan, vädjan). Hög sådan 
koefficient kan ses som ett försök att styra diskussionen. Vid den ideala 
diskussionen bör denna koefficient vara medelhög dvs. att andelen 
begärande initiativ inte är alltför stor men inte heller obefintlig. Här borde 
rimligtvis koefficienten öka i sekvens två då det var meningen att 
medlemmarna skulle ställa begärande frågor som de ville ha svar på under 
denna sekvens. Resultatet visar däremot på det omvända. Där man i sekvens 
1 uppvisar hela 34 % för denna koefficient, för att minska radikalt till 16 % i 
sekvens 2. Återigen kan det konstateras att diskussionen inte får kraft i 
sekvens 2 utan man är ganska inaktiv. 
 
I dialoger sker reparationer av olika slag, dvs. att man frågar om och följer 
upp tills man är säker på att ha förstått. Det kan vara motfrågor, 
uppskjutande frågor, begäran om bekräftelser och frågeformade repliker. Ett 
mått på detta är reparationskoefficienten och anger andelen reparationsdrag. 
Vid en ideal diskussion bör denna koefficient vara låg men inte obefintlig, 
dvs. att reparationer förekommer men inte i allt för hög grad. I Båda 
sekvenserna är denna koefficient relativ låg där den ligger på 5 % i sekvens 1 
för att minska till 3 % i sekvens 2. Detta resultat kan tolkas som att 
diskussionen i viss mån avtagit i sekvens 2. Man är mindre mån om att 
reparera och tar inte tag i diskussionen. 
 
Interaktionanalysen visade i tre dimensioner hur diskurser reproduceras 
snarare än förändras, hur nya kan introduceras men också mycket lätt 
försvinna. Vi får illustrerat att det inte alltid är så enkelt att förändra 
dialogers karaktär. 
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4.2 Reflektion 
 
Föreningsmötet som forum för kommunikation är av största vikt för de flesta 
kooperativa organisationer. I demokratiskt orienterade organisationer för-
väntas detta forum ge utrymme för delaktighet och inflytande. Vi har, genom 
en analys av dialogens inre mekanismer, sett att detta inte är alldeles enkelt 
att tillskapa. Genom en analys av dialogens initiativ och responser har vi sett 
hur en etablerad diskurs mycket lätt reproduceras trots vällovliga försök att 
förändra. 
 
Antalet interaktionsstudier är litet, vilket gör att vi inte vet så mycket om hur 
man kan karaktärisera en god dialog i interaktionstermer. Vissa försök har 
emellertid gjorts. Johansson-Hidén (1998) har föreslagit att en ideal dialog 
(gruppdiskussion) karaktäriseras av 1. höga värden på balanskoefficienten 
(en jämn fördelning mellan initiativ och responser); 2. ett högt IR indexvärde 
(baserat på alla deltagares verbala aktivitet); 3. Ett lågt IR-differensvärde 
(skillnaderna mellan varje deltagares verbala aktivitet är liten); 4. En låg 
fragmenteringskoefficient (diskussionen är koherent och ”kontinuerligt 
hel”); 5. En soliciteringskoefficient som varken är för hög eller låg (det 
måste finnas en viss mängd soliciteringsinitiativ); 6. reparationskoefficienten 
är av genomsnittlig storlek (reparering sker men inte för mycket); 7. 
Oblikhetskoefficienten är låg, dock ej obefintlig (egenkopplade, ickelokala 
och ickefokala kopplingar existerar, men inte i alltför hög utsträckning); 8. 
Varje deltagares andel av negligerade initiativ är liten.  
 
Denna karaktäristik ligger i linje med forskning om kriterier för god 
demokratisk dialog och som har bäring på dialogens inre mekanismer 
(Gustavsen, 1985) som pekar på behovet av att gruppdiskussioner fungerar 
som en argumentation genom vilken argument går fram och tillbaka mellan 
deltagarna men också att alla bör vara aktiva i samtalet. Vidare antas att 
argument och idéer som går in i dialogen skall representeras av en deltagare.  
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Det är emellertid inte svårt att finna motargument mot detta. Det finns 
dialogsituationer som är starkt reglerade och där ovannämnda karaktäristik 
inte är relevant. I publika sammanhang (paneldebatter, mediautfrågningar 
etc.) som också är en form av dialogsituation, kan det tvärtom vara 
övertygande och uppfattas som lyckosamt om deltagare ständigt kopplar till 
egna tidigare påståenden, inte kopplar till vad som sägs för övrigt, negligera 
andra deltagares inlägg och liknande retoriska manövrar. Vi inser att det är 
en besvärlig uppgift att leverera goda råd för en idealisk dialog. Emellertid är 
det också så att ju mer vi lär oss om dialogers inre mekanismer ju bättre kan 
vi påverka dialogens förlopp och resultat. 
 

Deetz (1992) driver tanken att skapandet av utrymmen för kommunikation 
ökar möjligheten för alternativa föreställningar och kan minska störningar i 
kommunikationen. I en dialogsituation med demokratiska förtecken, som i 
ett föreningsmöte, bör implikationen bli att deltagandet, det delade 
talutrymmet och det ömsesidiga lyssnandet sätts i högsätet. Det utrycker en 
tilltro till dialogen som konstituerande process där det demokratiska inslaget 
leder till verkligt inflytande. Det finns mycket, både i människors erfarenhet 
och i forskningsbaserade studier av dialog som stöder en sådan princip. 
Delaktighet och öppenhet för olika yttranden leder till god kommunikation. 
Mot bakgrund av denna princip för god dialog kan vi se det studerade 
föreningsmötet och dess genomförande som ett misslyckande, så som det 
beskrivs och analyseras i föreliggande studie. Genomförandet av den andra 
fasen av dialogen medförde sämre IR-värden trots ambitionen att förbättra 
”kundorientera” föreningsmötet. En god ambition lyckades inte 
implementeras, om vi får tro resultatet. Dialogen tycks inte vara så interaktiv 
som man kunnat vänta sig av upplägget. 
 
Resonemanget kan emellertid också problematiseras. En alltför öppen 
dialogsituation kan medföra att det ömsesidiga, djupa och genuina, utbytet 
mellan deltagarna uteblir. Öppenheten för mer interaktion mellan deltagarna 
innebär att mötesdeltagare inviteras i samtalet. Men genom de många olika 
perspektiven sker en annan sorts avgränsning p.g.a. att det i princip är öppet 
för alla att bidra. Särintressen får ett större inslag. Samtalet får bredd men 
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blir i gengäld mer ytligt, disparata yttranden läggs på varandra, den 
gemensamma förståelsen för varandras föreställningar och frågors 
komplexitet uteblir etc. Effekten blir bevarande snarare än förändrande. En 
alltför öppen dialogsituation kan därför ge uttryck för öppenhet på ett 
principiellt plan men inte återspeglat i den konkreta dialogen. Öppenheten 
kan paradoxalt nog stänga för dialogens möjligheter. 
 
Hur hanterar man denna problematik? Ett öppet och tillåtande samtalsklimat 
kan tänkas behöva någon form av styrning och begränsning för att resultera i 
ömsesidig förståelse. Wikström (2000) har i sina studier av projektbaserad 
kommunikation sett att i dialoger präglade av ett större mått av öppenhet 
finns också avgränsande mekanismer. Att föra samtal efter vissa på förhand 
givna dialogkriterier innebär med automatik att deltagarna avgränsar sig bort 
från den form av kommunikation som faller utanför kriterierna (ibid., sid. 
227). En tydlighet (avgränsning) i hur dialogen förväntas genomföras kan 
vara nödvändig för att ömsesidigt meningsskapande ska bli verklighet. 
 
I en dialog där diskursen inte förändras nämnvärt (som i föreliggande 
studie), dvs. dialogen förblir i någon mening stängd, kan det på motsvarande 
sätt förekomma öppningar och avgränsanden, förändring och bevarande. Det 
är svårt att hantera för många olikheter och samtidigt föra ett produktivt 
samtal. Avgränsanden i dialogen, vilka leder till sämre IR-värden, kan visa 
sig helt nödvändiga för att ge möjlighet till en produktiv och konstruktiv 
dialog. Avgränsandet innebär att dialogen fokuseras och kan leda till att den 
fördjupas. Genom en gränsdragning mot andra frågor och/eller vissa aspekter 
öppnar man samtidigt för en utforskning i de valda frågorna. En sådan i 
grunden produktiv och positiv avgränsning kan i en IR-analys registreras 
som något negativt. IR-värden reflekterar primärt hur interaktion mellan 
deltagare ser ut och hur dialog byggs upp. Det ger inte alldeles klara besked 
om huruvida dialogen är tillräckligt produktiv för den givna situationen. 
 
Att intentionen från styrelsen varit goda är inte att betvivla. Men man bör 
ställa sig frågan om detta traditionella föreningsmöte med sin fasta struktur 
med dagordning och mötesordförande, är det rätta forumet för panel 
diskussioner. Kanske är det rimligt att särskilja på de differentierade målen 
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som de olika kommunikationsformerna har. Var form har sin plats och därför 
kan man, om ambitionen finns, förlägga sådana aktiviteter som 
paneldiskussioner vid andra tillfällen och via andra forum. 
 
Forskning har visat karaktären på olika typer av dialogsituationer. I 
föreliggande studie gavs möjligheten att inom en och samma dialog jämföra 
två något olika dialogsituationer men också hur deltagarna hanterar skiftet 
mellan dem (med blandat resultat). Genom en analys av interaktionens 
initiativ och responser kunde vi frilägga den ’motor’ (dialogens inre 
strukturer och mekanismer) som driver diskurser i olika riktningar. IR-
analysen visade i tre dimensioner hur diskurser reproduceras snarare än 
förändras, hur nya kan introduceras men också mycket lätt försvinna. Vi fick 
illustrerat att det inte alltid är så enkelt att förändra dialogers karaktär. 
 
 
4.3 God dialog: Utopi eller ambition? 
 
Man bör allmänt vara försiktig med att karaktärisera lyckosam dialog. Det 
handlar om vilka kriterier och normer som kan anses vara avgörande för en 
bedömning och sådana kriterier är inte oomtvistade. Den analys som 
utnyttjats här för komma åt subtila mekanismer inne i dialogen bygger på 
teori som utvecklats inom olika typer av samtalsforskning. Försök har också 
gjorts att utifrån initiativ-responsstudier karaktärisera en ideal dialog, trots 
att det fortfarande inte gjorts så mycket studier inom området. I förhållande 
till den karaktäristik som föreslagits (se Johansson-Hidén, 1998, för en 
översikt) utvecklades den dialogsituation som studerats här i negativ 
riktning. Dialogen fick sämre värden på nästan alla koefficienter, trots en 
vällovlig ambition. Att söka förklaringar till att det blev så i det aktuella 
fallet är inte enkelt. Deltagarnas upplevelser och egna förklaringar har 
medvetet valts bort.  
 
Det finns emellertid indikationer på några förklarande faktorer. Dels finns i 
sammanhanget en stark tradition och ovana vid andra mötesformer, inte helt 
solklara dialogregler, den rumsliga positioneringen av deltagarna (förstärker 
ett vi-och-dom tänkande), strukturen av panel kontra publik, samt att sekvens 
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två var just efter sekvens 1 och därmed bidragit till ett visst avtagande 
intresse för den fortsatta dialogen. Ordförande för mötet valde också en 
förhållandevis passiv roll vilket rimligen bidrog till att diskussionens initiativ 
och responser inte följdes upp. Videoanalysen visar också att 
frågestundskaraktären på mötets sekvens 2 utvecklades till en polemik 
mellan medlemmar och kooperationens representanter. Flera av 
mötesdeltagarna uttryckte stor, för att inte säga mycket stor, skepsis till 
ledningens insatser. Behovet av att försvara sig var påtagligt, något som 
också uttrycktes i ord och kroppssspråk. 
 

Att intentionen från styrelsen varit goda är inte att betvivla. Man kan ställa 
sig frågan om det traditionella föreningsmötet med sin fasta struktur med 
dagordning, mötesordförande och föredragande, är ett bra sätt att forma 
medlemsdialogen på. Diskussioner mellan en panel och en publik kan i och 
för sig vara ett lovvärt alternativ och forum för samtal men då krävs 
sannolikt ett större mått av interaktion mellan deltagarna, med uppföljande 
responser och tydligare samtalsregler. Att samla en panel på scenen driver 
upp ett tryck på att dessa personer också ska få talutrymme. Det tidsmässiga 
utrymmet för de övriga deltagandet är också starkt begränsat. Själva den 
rumsliga situationen inbjuder till en fortsatt asymmetri mellan panel 
(ledning) och publik (medlemmar). Det är en närmast omöjlig uppgift som 
medlem att gå in i en diskussion och samtidigt hålla sig inom det 
underförstådda tidsmässiga talutrymmet. Fråga-svar formatet inbjuder också 
till att premiera svaret på bekostnad av frågan. Att ta lång tid på sig för att 
svara uppfattas normalt som mer legitimt än att ta lång tid på sig för att 
formulera en fråga. 
 
Vill man fortsätta utveckla föreningsmötet som dialogforum, vilket inte är 
självklart (dialog kostar ju pengar och är emellanåt allmänt jobbigt), kan man 
laborera med graden av styrning och reglering av dialogen. För en öppen, 
tillåtande och konstruktiv dialog behöver man ofta omreglera dialoger något. 
Vissa aspekter kan behöva regleras mindre medan andra regleras mer. Man 
kan minska regleringen när det gäller sådant som hur man sitter i rummet 
(om möjligt), ordningen på dagordningens punkter, minska användningen av 
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kommunikativa tillhyggen som ordförandeklubba och OH-apparat, den 
strikta turordningen för inlägg etc. På motsvarande sätt kan man öka 
regleringen när det gäller att få fler att yttra sig, bekräfta sakfrågor och 
inlägg genom uppföljande responser (som bl.a. bryter mot turordnings-
praktiken), begränsa antalet frågeområden etc. Deltagare i dialoger letar 
undermedvetet efter ’spelregler’, signaler avseende hur dialogen ska ske, 
indikationer på sättet att samtala. Formuleras de inte explicit i ord så 
demonstreras de i handling. Vissa är mer varse sådana underförstådda 
samtalsregler än andra. Mer symmetri ger mer kaos, men också möjlighet till 
djupare förståelse mellan parter, vilket kan vara mycket viktigt för 
medlemsengagemang och verksamhetsutveckling. 
 
Det finns så mycket i varje kontext, olika uppfattningar om syfte, insats, 
resultat och process, som gör det svårt att ge generella argument för vad som 
utmärker en lyckad dialog, vilket inte minst denna studie har visat. 
Dialogsituationer ser olika ut. Ett föreningsmöte skiljer sig från en 
gruppdiskussion på en arbetsplats och från föreningsmöten i andra typer av 
föreningar. Om syftet är att snabbt ta ett visst antal formella beslut i frågor 
som är väl genomarbetade och välkända för deltagarna kan lyckosamhet se 
ut på ett visst sätt medan det kan se ut på ett helt annat sätt om syftet är att 
inventera, kreera och reflektera över någon mer diffus frågeställning. Graden 
av interaktion, balans, fragmentering, tystnad etc. behöver inte följa ett visst 
mönster. Kreativa utbytesprocesser kan många gånger handla om 
improvisation, snabba kast mellan teman, förmåga och tillåtelse att ställa helt 
olika företeelser mot varandra etc. Om man får dåliga värden på alla I/R 
analysens variabler men kommer på något revolutionerande bra har ju ändå 
dialogen varit lyckosam. 
 
Det finns också en problematik kring frågan kort och lång sikt, något som är 
aktuellt när en dialogsituation är ämnad att vara demokratisk (som i fallet 
med kooperativa föreningsmöten). Demokrati kan kräva en mer ineffektiv 
dialog på kort sikt för att säkra ett bra resultat på lång sikt eller för att 
demokratikriteriet är ett mål i sig. En effektiv dialog, liksom en ineffektiv 
dialog, kan därför vara demokratisk eller inte demokratisk.  
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En grundläggande fråga är vilken eller vilka normer man utgår ifrån i sin 
normativitet. Är det normerna i situationen så som de uppfattas av de 
ledande, majoriteten eller experten? Eller ska normer hämtas från helt andra 
sammanhang t.ex. från vetenskapligt prövade (eller oprövade) 
dialogmodeller? Hur hanterar man spänningar som uppstår när 
dialogrecept/modeller kommer i uppenbar konflikt med den konkreta 
praktiken? Är det kartan eller verkligheten som gäller, när inte bara kartor 
kan konstrueras utan även verkligheter? Deltagare i en gruppdialog kan alltid 
komma överens om att ”vi hade en bra dialog” (oavsett hur den såg ut). 
Huruvida slutsatsen är korrekt eller inte bestäms av de närvarande. En sådan 
’sanning’ förblir gällande till dess någon av något skäl (kanske i en annan tid 
och på en annan plats) på ett trovärdigt sätt kan vinna acceptans för en annan 
syn. Så de föreställningar som vi idag har kring god dialog och som till viss 
del föreslagits i denna studie, ligger öppna för revision. 
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