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Taustaa

 Esitelmä Matti Hyvärisen kanssa Writing 

voice & speaking text –symposiumissa (Hki

Collegium 2018)

 Asemointi välineenä yhdistelee resursseja

keskustelunanalyysistä (CA), 

jäsenyyskategorisoinnista (MCA) ja 

monitieteisestä kerronnallisesta

tutkimuksesta



Kerronnallisen asemoinnin teoria 

(Michael Bamberg 1997)

 Keskustelullisessa tarinakerronnassa asemointia 
tapahtuu koko ajan kolmella eri tasolla:

 Tarinan taso

MITÄ TAPAHTUI JA KENELLE?

 Vuorovaikutuksen taso

DISKURSIIVISET ROOLIT JA KESKINÄISET SUHTEET

 Pysyvämpien identiteettiesitysten taso

KUKA OLEN –KYSYMYS



Artikkeleita aiheesta

 Hyvärinen, Matti & Hatavara, Mari & Rautajoki, Hanna 

(2019) Kerronta, asemointi ja haastattelun analyysi. 

Sosiologia 56:1, 6 –25.

 Rautajoki, Hanna & Hyvärinen Matti (work in progress) 

Narrating voices: Prosodic markers in polyphonic 

positioning. Special issue on Ventriloquism as a practice 

and metaphor (Edited by Mari Wiklund & Josephine 

Hoegaerts). Interdisciplinary Voice Studies, x-xx



Aineisto 

 Elämänkertahaastattelu

 “Tervaskanto 90+ projekti”, Marja Jylhä & co. 
Kansanterveystiede, Tampereen yliopisto

 Herkullinen esimerkki asemoinnista

 Poikkeuksellinen ‘epäonnistunut haastattelu’ 
koska vanhuksen tytär on läsnä ja puuttuu
jatkuvasti haastattelun kulkuun ja isää koskeviin
kuvauksiin

 Sekavuus on ongelma faktojen kartoittamisen
näkökulmasta mutta kiinnostavaa kerronnallisen
asemoinnin teorian valossa

 A narrative contestation (James Phelan)



Ethnometodologinen 

lähestymistapa

 Erilinjaisuus kertomisessa ja tarinalinjassa

 The interactional poject or the ”mission” of the two 

family members turns out to be different

1.Showing the deceased father in positive light in the family history

2.Underlining one’s own survival next to a rather poor husband who 

never returned the same from the war



Kulttuurinen jäsenyyskategorisointi

(Sacks 1972)

 Basic tool to organize our everyday inferences and 

interpretations about social actors

 Cultural membership categories can be organized as a 

unit, with specific incumbets bound together with 

specific interrelations, rights and responsibilities 

* family being a classical example

 Michael Bamberg pitää kulttuurista 

jäsenyyskategorisointia yhtenä keskeisenä 

kerronnallisen asemoinnin välineenä



Episteeminen kamppailu ja tasapainoilu

 Mitä tapahtui? 

Organization of the story is oriented to as highly relevant and 

consequential

 Kuka siitä saa puhua?

The daughter claims equal-enough speaker rights for herself

 Tension arriving from the fact that the participants are

signifying the same sphere of family relations from equal access

but from contradictory angles (unrecognizable to each other)

 Autobiographical interview: the pressure of documentation?

Family history is about to be ’carved in the stone of research archieve’



Aasemointien työstäminen äänen 

avulla

 Instead of outright confrontation on the level of 
words, the mother and the daughter are displaying
their emotional stance towards claims prosodically

*presumambly nonverbally in many respects but one can only
hear the voice in the audiotape

 The enduring struggle between speakers concerns the
characterization of the father

o What kind of a man was he?

o What was our family like?

o Who am I? (autobiographical framing)



Havaintoja aineistokatkelmasta

 The interviewee, a 92-year-old ’stager’, is talking about her working career

 The daughter complement/corrects her (careful balancing with the claims, though)

 The mother sticks to her position

 They start characterizing the father/husband in the family

 Talk about father’s attitude towards the mother working

 And further what kind of a man he was in general

 The mother starts telling an incident about the father

 The daughter interrupts/complements/corrects her

 The interviewer wishes the daughter to stand back

 The daughter claims the information coming from the mother to be false

 The daughter is adviced to leave the scene (the mother is granted her primary 
right to speak as the actual autobiographical interviewee)



Haastamisen ja erilinjaisuuden 

signaaleja
 Itsepintainen toisto

 Päällekkäispuhunnat

 Hiljaisuudet ja henkäilyt

 Näennäinen samanlinjaisuus

extension, prosodical match and agreement to be followed by a mischievous remark

 Merkitykselliset hymyilyt äänessä sanotun päätteeksi

 Prodiset erot puhujien välillä (äänenkorkeus)

- Osoittaa etäisyyttä ja erilinjaisuutta

 Osaa näistä ei huomaa alkuperäisessä sanallisessa litteraatiossa: jätti 
huomitta toiston, vuorottelurakenteen, hiljaisuudet, henkäykset ja 
äänensävyn!



Päätelmiä

 Equal access to the family events makes it difficult to dispute the
other family member’s definition straightforwardly -> balancing

 Discrepancy over the events in family history

 Discrepancy over epistemic competence on the level of interaction

 Discrepancy over occasioned identifications (recognizability of the story)

categorical unit – definitional interrelations

what was he like - who am I in relation to this particular piece of a story?

 Toimintojen/asemointien merkitykset eivät sijaitse vain sanojen 
semanttiikassa

 Vuorovaikutuksessa merkityksellistäminen ei ole vain tilanteista, 
indeksikaalista ja intersubjektiivista vaan myös auditiivista

 Törmäys puhujien tuottamien asemointien välillä tulee ilmi myös 
prosodisista signaaleista

 Hyvä muistutus siitä, että alkuperäinen äänitiedosto kannattaa pitää 
mukana analyysiä tehtäessä! 


