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Abstract 
 
Engblom, Charlotte. 2004. Samtal, identiteter och positionering. Ungdomars interaktion i 
en mångkulturell miljö. (Conversation, identities and positioning. The interaction of  
young people in a multicultural environment.) Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series. 34. Almqvist & Wiksell 
International. 209 pp. 
 
This thesis concerns how identity among young people (aged 16–19) living in a 
multicultural area in Stockholm is made relevant. The aim is to analyse the identities that 
arise in situated interaction between young people and their peer group and with other 
people in their everyday life. The material consists of arranged four-party conversations, 
interviews, and audio tapes made by the young people themselves of everyday activities 
at school and during their leisure time. In the study, identity is perceived as being made 
relevant through dialogue. Identity is also seen as a strategic and flexible tool available to 
the individual for positioning him- or herself in a particular situation and for expressing 
solidarity and distance on the micro level.  
     A topic analysis of the four-party conversations shows that the young people proceed 
following a global structure of topics, making it possible to discern a super topic for each 
conversation. The types of topics chosen in the four-party conversations show similarities 
and can be presented as ethnicity-related, school-related and related to the setting of the 
recording. The preoccupation with ethnicity-related topics is partly seen as a response to 
the investigation itself, making double positioning necessary for the participants. An 
analysis of the pronoun vi ‘we’ is aimed at making visible the groups that the young 
people include themselves in and their positioning vis-à-vis each other. The situationally 
inclusive ‘we’ and the situationally in- and exclusive ‘we’ are used to regulate and 
modify conversations. The extended inclusive ‘we’ makes categorisations like classmate, 
Swede and immigrant relevant. An analysis of ethnifications shows that ethnic identities 
are closely connected to the micro level and arise in contrast to or in comparison with 
other participants or groups outside the conversations. Ethnic identities and school-related 
identities are often resisted in the material. Resistance is seen as an interactional way of 
levelling the unequal relations that the categorisation produces. It is also considered a 
reflection of their shared reality being just as important as the differences generated by 
categorisation. An intra-individual study of three young people in different everyday 
situations provides evidence that ethnic identities are flexible, context-sensitive and made 
relevant depending to a large degree on the participants and the situation at hand.                     
        
Keywords: interaction, identity, ethnification, multicultural environment, positioning, 
young people, Swedish    
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Förord 

Jag känner mig både lättad och lite vilsen nu när min doktorandtid snart är 
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biträdande handledare, ledde in mig på frågeställningar om identitet och 
mångkultur och har under åren gett mig mycket stöd och uppmuntran. Cilla 
Häggkvists konstruktiva skuggopposition hjälpte mig att se många brister 
och bidrog till att tydliggöra avhandlingstexten på många punkter. Jan An-
wards läsning gav en tydligare fokusering av resultaten och förbättringar 
kring avhandlingens struktur. Läst och kommenterat hela eller delar av av-
handlingen har även Mona Blåsjö, Charlotte Haglund, Linda Kahlin, Anna-
Malin Karlsson, Karin Milles, Hans Strand och Gunlög Sundberg. Alla 
synpunkter har varit mycket värdefulla och bidragit till en rad omarbetning-
ar till det bättre. 

Ulla-Britt Kotsinas har under åren stått för uppmuntran och inspiration, 
och dessutom alltid utan dröjsmål bistått med hjälp i diverse ordfrågor. Olle 
Josephson vill jag tacka för hans engagemang och för upplysningen om att 
det fanns en forskarutbildning att söka. 

Jag vill också tacka deltagarna i IIS-seminariet, dvs. projektet Interaktion, 
Identitet och Språkstruktur, där Lars Fant har varit drivande, för möjlighe-
ten att få lägga fram och diskutera arbete under bearbetning. Dessutom är 
jag tacksam över att ha fått diskutera arbetet vid seminarier på Språkforsk-
ningsinstitutet i Rinkeby.  

Pia Nordin har hjälpt mig med redigeringen av avhandlingstexten. Jag är 
mycket tacksam för Pias positiva och flexibla inställning till att ta sig an 
mitt manus, även om tiden var ganska knapp. Susan Long granskade snabbt 
och förtjänstfullt den engelska sammanfattningen.   

Mina vänner och kolleger på institutionen vill jag tacka för all trevlig 
samvaro, särskilt Mona Blåsjö, Kristina Jämtelid, Linda Kahlin, Anna-
Malin Karlsson, Karin Milles, Gunilla Persson, Gunlög Sundberg och Anna 
Vogel. Anna-Malin gjorde det viktiga jobbet att socialisera in mig i livet 
som doktorand. Med min tidigare rumskamrat Gunlög och med min nuva-



 

rande Mona har jag fört diskussioner om stort och smått i avhandlingsarbe-
tet. Våra samtal har avsevärt hjälpt mitt skrivande framåt. Gunlög och Mona 
har dessutom ofta fungerat som mentorer i allmän livskunskap! Kristina och 
Karin vill jag tacka för många stimulerande och stärkande samtal om såväl 
forskning som annat. Linda har med sitt näraliggande forskningsämne varit 
viktig för att bolla tankar och idéer med.  

Med Charlotte Haglund har jag diskuterat avhandlingsskrivande och livet 
vid sidan om på ett sätt som har inneburit ett stort stöd.    

Yvonne Carlsson och Kristina Danielsson vill jag tacka för hjälp i pare-
randet mellan undervisning och avhandlingsskrivande på sluttampen.     

Under större delen av doktorandtiden har jag haft en doktorandtjänst på 
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Jag har alltid 
upplevt institutionen som en mycket trevlig arbetsplats. Tack alla kolleger 
för det. Jag har också fått ekonomisk hjälp via Greta Ellstams fond, Forsk-
ningsrådsnämnden och Svenska Akademien. 

Undersökningen var helt beroende av att det fanns ungdomar som ville 
ställa upp med sin tid och med att få sina samtal analyserade och tryckta i 
bokform. Tack Arina, Dania, Filip, Gale, Hanna, Ivan, Julia, Leyla, Livia, 
Peter, Talia och Vera (samtliga namn är pseudonymer) för er hjälpsamhet 
och ert deltagande.  

Min syster Susanne Erkers har alltid uppmuntrat mig och aldrig ifrågasatt 
att jag skulle ro iland med projektet och det har varit viktigt för självförtro-
endet. Mina föräldrar Ulla och Lennart Engblom vill jag tacka för all deras 
omtänksamhet och hjälp i vardagen. Till sist vill jag tacka mina tre kärlekar. 
Joakim har med sina egna erfarenheter av avhandlingsskivandets ups and 
downs varit det största och viktigaste stödet. De sista intensiva månaderna 
har jag särskilt uppskattat hans försäkrande, men alltmer trötta röst över te-
lefonen, mitt i våra döttrars ståhej i bakgrunden, ”du vet att du kan sitta så 
länge du behöver”. Älskade döttrarna så, Iris och Malva, har under den här 
tiden fått mig att skratta och längta. Med utgångspunkt i boken ”Hur långt 
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handlingens. 
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Transkriptionsnyckel 

[ samtidigt tal inleds  
] samtidigt tal upphör 
[[ samtidigt inledda turer 
men>> yttrandet fortsätter på annan rad 
>>men yttrandet fortsätter från annan rad 
(men) transkriptionen är osäker 
(namn) talarens identitet är osäker 
(ohb) ohörbart ord eller ohörbara ord 
((skrattar)) transkriberarens kommentar 
me- avbrutet ord  
(.) paus under 1 sekund 
(1s) paus från 1 sekund 
MEN hög ljudstyrka  
ºmenº sotto voce 
*men* ordet sägs skrattande 
[...]  uteslutet/uteslutna ord  
.men ordet sägs med inandning 

 



 

 



1 Inledning 

Den mångkulturella förorten och de förhållanden som människorna där le-
ver under har de senaste åren beskrivits i olika undersökningar och i dags-
pressen. I många fall har man inriktat sig på ungdomars upplevelser av den 
egna platsen i tillvaron och ungdomars hantering av de kulturella skillnader 
som antas spela roll i vardagslivet (Ålund 1991). Inte sällan beskrivs ung-
domarna leva mellan två världar eller mellan två kulturer (Liebkind 1989) 
och uppbära dubbla eller splittrade identiteter. I en artikel i Dagens Nyheter 
(Wallner 1997) kallad ”Dogge vill inte anpassas” intervjuas Douglas León, 
mer känd som Dogge Doggelito i rappgruppen Latin Kings. Dogge som är 
född i Sverige och uppvuxen i förorten Alby utanför Stockholm, men tillhör 
det man brukar kalla för andragenerationens invandrare, får i artikeln frågor 
kring sin ”svenskhet” och hur han upplever ”att vara svensk men inte 
svensk”. Dogge själv svarar att han nog mest är Albybo, och att hans icke-
svenskhet är ett utslag av hur andra ser på honom. Det Dogge säger är att 
det är kontrasteringen mellan honom och någon som betraktas som ”riktig” 
svensk som ger honom en annan identitet än den svenska. Kontrasteringens 
relevans för den nationella identiteten beskrivs också i Helgessons (1997) 
artikel ”Du nya, du fria, du fjällhöga … morgondagens svenskhet finns i 
Hammarkullen” i Dagens Nyheter: ”Också för den bofaste uppstår Sverige i 
samma stund som han eller hon lämnar landet. Först då, när vardagen ham-
nar på avstånd – dessa fragment av arbete, dagishämtning, fester och hand-
lingsrundor – och träder över en gräns blir ’Sverige’ en meningsfull helhet. 
Gå till Gate 16, sätt dig på flyget till New York, och du blir svensk.”  

Att anta att identitetsskapande görs i kontrast till någon annan är det-
samma som att säga att identitet inte uppstår utan ett sammanhang. Identitet 
skulle med andra ord vara beroende av en viss situation och de förutsätt-
ningar som finns där, och följden blir att identitet inte bör ses som något 
statiskt utan som något föränderligt. Dogges identitet som Albybo relevant-
gjordes i den intervjusituation som refereras ovan, men vilken identitet som 
skulle kunna relevantgöras i en annan situation vet vi mindre om. En möj-
lighet är t.ex. att han i jämförelse med en amerikansk rappare skulle ses som 
en svensk rappare. Att vara känslig för identitetsskapandets situationella 
beroende ger oss möjlighet att se det ytterst nyanserade arbete kring själv-
bilder som pågår när vi människor interagerar med varandra.  

I en mångkulturell miljö kan man anta att olikheter när det gäller t.ex. 
kulturella bakgrunder eller språkanvändning utgör en potentiell kontraste-
ringsdimension. En annan kontrasteringsdimension utgörs av majoritets-
samhällets normer och värderingar (Ålund 1996). För ungdomar kan man 
tänka sig att en skola med mångkulturell miljö ibland innebär att identiteter 
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med de kulturella skillnaderna som grund relevantgörs. Ungdomarna delar 
samtidigt tillvaron i skolan och kanske också på fritiden, vilket ger andra 
möjligheter till identitetsskapande. 

Syftet med den här avhandlingen är att med samtalsanalytisk metod un-
dersöka hur ungdomar som lever i en mångkulturell miljö relevantgör iden-
titet, och hur identiteternas relevans kan förstås utifrån samtalssituationen i 
stort. Undersökningen koncentrerar sig kring interaktionens och situation-
ens roll för individens identitet. Jag undersöker samma ungdomar i olika 
typer av samtalssituationer: arrangerade samtal, intervjuer och egeninspel-
ningar (ungdomarnas egenhändigt gjorda inspelningar i skolan och på fri-
tiden), för att kunna jämföra individens relevantgörande av identitet mellan 
olika situationer. De arrangerade samtalen undersöks med inriktning på del-
tagarnas relevantgörande av identitet i förhållande till varandra och i förhål-
lande till den aktuella samtalssituationen.  



2 Forskning om samtal, identitet, etnicitet, 
unga och mångkultur – en översikt 

I min undersökning strävar jag efter att analysera relevantgörande av identi-
tet med utgångspunkt i deltagarnas interaktion. De forskningsområden som 
är aktuella för min undersökning rör samtalsanalytiska undersökningar in-
riktade mot identitet och etnicitet, samtalsanalytiska undersökningar inrik-
tade mot ungdomar och språk hos unga i mångkulturella områden. De un-
dersökningar som metodiskt ligger närmast min egen, dvs. samtalsanalytis-
ka undersökningar inriktade på identitet och etnicitet, refererar jag först, 
avsnitt 2.1. Därefter ges en översikt över den forskning som tidigare tagit 
sig an studieobjektet ungdomar inom samtalsanalysen, avsnitt 2.2, och där-
efter i avsnitt 2.3 sociolingvistiska studier som undersöker unga i mångkul-
turella miljöer. Forskning som metodiskt ligger nära min undersökning 
återkommer eller presenteras i respektive analyskapitel.  

2.1 Samtalsanalytiska undersökningar om identitet 
och etnicitet 
En samtalsanalytisk undersökning med identitetsbegreppet som utgångs-
punkt utgör Eriksson (1999). Där studeras konstruktion och lokalt förhand-
lande av åldersidentitet i samtal mellan yngre och äldre samtalsdeltagare. 
Eriksson ser på hur åldersidentitet görs relevant i samtalen och den strategi 
han närmare går in på kallar han för andrahandserfarenhet. Eriksson menar 
att företeelsen andrahandserfarenhet är ett sätt för en person att visa på för-
ståelse och inlevelse för den andra partens situation. Eriksson gjorde en lik-
nande iakttagelse i sitt avhandlingsarbete om ungdomars berättande (Eriks-
son 1997). Där visade det sig att lyssnaren till en berättande sekvens ibland 
gav respons på berättelsen genom att berätta om en liknande egen upplevel-
se. Eriksson ser detta som ett tecken på att lyssnaren visar solidaritet, sär-
skilt som responser av den här typen är vanligare när berättelsen innehåller 
något slags erkännande av egna brister eller tillkortakommanden. När det 
gäller samtalen mellan den äldre och den yngre deltagaren finner Eriksson 
att det finns erfarenheter eller upplevelser som den yngre deltagaren inte 
delar med den äldre deltagaren. Det som då står till buds för att visa inlevel-
se och solidaritet är andrahandserfarenheten. Eriksson menar att företeelsen 
andrahandserfarenhet knappast är begränsad till att gälla samtal mellan äld-
re och yngre. Snarare är den ett uttryck för en ojämlik samtalssituation i 
största allmänhet.    
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Svennevigs (1999) undersökning av interaktionstillfällen mellan männi-
skor som inte tidigare känner varandra behandlar identiteten utifrån per-
spektivet självpresentation. Undersökningen behandlar dels hur samtalsdel-
tagarna strukturerar sina samtal efter särskilda faser, varav den självpresen-
terande sekvensen anses vara utmärkande för just förstasamtal, och dels vil-
ka typer av topiker som används och hur de fungerar i samtalen. I Svenne-
vigs samtal föranleds självpresentation antingen av att den andre i samtalet 
ger talaren möjlighet till att presentera sig närmare eller genom att samtalet 
i sig är vid en sådan punkt att en självorienterad kommentar blir relevant. 
Sekvensen med självpresentationen består av tre drag: the presentation-
eliciting question – frågan som motiverar en självpresentation, the self-
presentation – svaret med självpresentationen och the acknowledgement 
token – den inledande talarens accepterande eller erkännande av den före-
gående självpresentationen. Svennevig menar att sekvensen inte bara bety-
der att deltagarna utbyter information utan att man också har en möjlighet 
att solidarisera sig med varandra. Den självpresenterande sekvensen erbju-
der alltså ett sätt för samtalsdeltagarna att etablera likheter och skapa allian-
ser och den skapar en situationellt relevant identitet för den deltagare som 
svarar på den initierande frågan om biografi eller gruppgemenskap. 

Widdicombe & Wooffitt (1995) undersöker språk och identitet i intervju-
er av ungdomar som tillhör subgrupper av typen punkare, goth och skin-
heads med metoder som hämtats från både diskursanalysen och Conversa-
tion Analysis (CA).1 Deras resultat pekar mot att de sociala identiteternas 
relevans är situerad och att individerna i intervjuerna använde olika strate-
gier för att framstå som vanliga människor och motsatte sig att bli inräknade 
i den subkulturella gruppen med motiven att deras beteende inte var grupp-
orienterat utan ett uttryck för deras personliga läggning.   

I artiklarna i Antaki & Widdicombe (1998) diskuteras genomgående för-
hållandet mellan identitetsskapande och interaktion. Man poängterar identi-
tetsskapandets nära relation till samtalandets kontexter och deltagarnas egna 
sätt att orientera sig mot och förhandla om identiteter i samtal. Day (1998), 
som ingår i Antaki & Widdicombe (1998), undersöker förekomsten av et-
niska kategoriseringar i samtal på två fabriksarbetsplatser. Days utgångs-
punkt är att studera de etniska identiteter som görs relevanta i situerade ak-
tiviteter. I sin undersökning ser Day olika strategier för talaren att handskas 
med en etnisk kategorisering som han eller hon har blivit tillskriven. Day 
(1998:169) skriver att syftet med analysen har varit att visa att de etniska 
kategoriseringar som görs i samtalen får konsekvenser eftersom en person 
situationellt genom en etnifiering kan utesluta någon annan från en grupp 
där de båda kandiderar som medlemmar. Förhandling om uteslutningen lig-
ger i det motstånd som deltagare kan sätta upp. 

Day (1994) undersöker etnifieringsprocesser i relation till den sociala or-
ganisationen på mångkulturella arbetsplatser. Han ser etnifieringsprocesser-

                                           
1 För en kort beskrivning av CA ur identitetsperspektiv se avsnitt 3.2. 
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na som ett sätt av många att relevantgöra identitet på mikronivå. Ett resultat 
hos Day är att etnicitet som ett slags problem främst relevantgörs av indivi-
der i maktposition, eller av individer som vill befinna sig i maktposition, 
dvs. ofta den svenska majoriteten. Tvärtom verkar medlemmar av minorite-
ter i stället försöka undvika etniska kategoriseringar. En slutsats hos Day 
(1994) är att det svenska samhällets stigmatiserande av etnicitet utgör orsa-
ken till deltagarnas försök att undvika etniska kategoriseringar, men Day 
menar också att den aktuella samtalssituationen spelar roll för det motstånd 
som sätts upp.   

Holšánová (1998) gör en undersökning av citatens funktion i samtal om 
”de andra”. Hennes material består av samtal mellan svenska och tjeckiska 
talare, och hennes intresse ligger i hur citaten fungerar där samtalsdeltagare 
formulerar sin identitet. Holŝánová menar att citeringstekniken är ett vanligt 
distanserande medel när talaren vill röra sig i gränserna för vad som är ac-
ceptabelt att säga i samtal om ”de andra”. Citaten utgör ett vanligt sätt att 
framföra åsikter och tillskriva någon annan en attityd utan att talaren själv 
förlorar ansiktet.  

Pågående forskning kring olika aspekter av språk och identitet hos ung-
domar i mångkulturell miljö är projektet ”Språk och språkbruk bland ung-
domar i flerspråkiga storstadsmiljöer” (se projektansökan Fraurud & Bijvo-
et 2000). Pågående forskning utgör också Kahlins (kommande) interak-
tionella undersökning av konstruktionen av kön och etnicitet i samtal mel-
lan flerspråkiga ungdomar.   

2.2 Samtalsanalytiska undersökningar om ungdomar  
Eriksson (1997) undersöker ungas berättelser ur ett samtalsanalytiskt per-
spektiv. Syftet är att studera olika aspekter av berättandet hos ungdomar och 
hur det går till när en berättare och en lyssnare i en given situation interak-
tivt konstruerar en viss version av en händelse (1997:23). Eriksson under-
söker såväl formen på berättelsen som funktionen och det interaktionella 
sammanhanget runt berättelsen. Materialet består av inspelningar gjorda på 
en sommarkoloni för barn, där Eriksson låtit en bandspelare stå på i gemen-
samhetsutrymmen, i köket eller i barnens rum. Ibland deltar han själv i sam-
talen, ibland samtalar barnen på egen hand eller med någon annan vuxen. 
Eriksson har också använt sig av annat än det egeninspelade materialet. De 
kompletterande materialen utgörs av Burträskmaterialet (Thelander 1979), 
Eskilstunamaterialet (Aniansson 1979, 1996 och Hammermo 1989) och 
Uppsalamaterialet (Nordberg 1985). I sin undersökning går Eriksson även 
in på den identitetsskapande aspekten av berättelserna. Berättelserna kan 
användas för att talaren vill konstruera en särskild bild av sig själv eller nå-
gon annan person. Pojkar konstruerar i större utsträckning en positiv bild av 
sig själva genom berättelserna medan flickorna i stället berättar om sina 
misstag, nederlag och tillkortakommanden (1997:212).  
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I Wirdenäs (2002) görs en analys av ungdomars argumentation i grupp-
samtal. I undersökningen används ett socialt perspektiv på identitetsbegrep-
pet för att beskriva hur ungdomarna interaktionellt konstruerar sig som in-
divider och som medlemmar av en grupp (2002:23). Wirdenäs identifierar 
sju argumentationstekniker och jämför dem beträffande form, funktion, in-
nehåll och angreppspunkt (2002:145–146). Vidare diskuteras individers och 
gruppers argumentationsstil baserad på de kombinationer av argumenta-
tionstekniker som brukas, och de stilar som framträder tydligast benämns 
inventeringsstilen och punktstilen (2002:201). Inventeringsstilen utmärks av 
långa och detaljerade argumentationstekniker och punktstilen av korta och 
direkta. Avhandlingen syftar också till att relatera argumentationsstilarna till 
de sociala variablerna kön och gymnasieprogram. Här ser Wirdenäs ett 
mönster när det gäller skillnader mellan ungdomar från teoretiska och prak-
tiska program. De teoretiska grupperna använder sig av en mångordig in-
venterande stil medan de praktiska grupperna oftare använder argument 
som hör hemma inom punktstilen (2002:252). Variabeln kön menar Wirde-
näs är svårare att generalisera kring. De resultat hon får fram visar att pojk-
grupperna argumenterar såväl mest som minst, medan flickgrupperna är 
mindre extrema och hamnar i mitten. 

2.3 Undersökningar av unga och språk i mångkultu-
rella miljöer 
Ett exempel på en sociolingvistisk undersökning av ungdomsspråk är Kot-
sinas (1994). Hon undersöker samtalande ungdomar från tre olika förorter i 
Stockholm. De tre förorterna ligger långt ifrån varandra både geografiskt 
och socialt. De representerar ett högstatusområde, ett lågstatusområde och 
ett område med hög andel invandrade invånare. Ungdomsspråket i det in-
vandrarrika området beskrivs utifrån drag som är stockholmska och alltså 
inte skiljer sig på något markant sätt från övrigt stockholmskt ungdoms-
språk, och utifrån de drag som Kotsinas menar är specifika för området. Till 
de specifika dragen hör förenklingsstrategier där markerade strukturer er-
sätts med omarkerade och en expansion av ordförrådet där ord från de språk 
som talas i området plockas in i ungdomsvarieteten. Kotsinas diskuterar 
också den gruppidentitetsskapande funktionen hos ungdomars sätt att an-
vända språket. Hon menar att det språk som betecknas som avvikande av 
vuxensamhället har sin förklaring i ungdomars sociala situation, och att de-
ras behov av att markera grupptillhörighet inte bara berör kläder och andra 
yttre kännetecken utan också deras språk. I den del av undersökningen som 
tar upp ungdomsspråket i det mer invandrarrika området fokuserar Kotsinas 
på varieteten som ett kamratspråk och som en markör för etnicitet: ”Med de 
svenska dragen visar ungdomarna att de har vuxit upp här, och med de 
grammatiska avvikelserna, ’felen’, visar de sin solidaritet och lojalitet med 
dem de älskar och respekterar, såsom nyanlända kamrater och föräldrar och 
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andra vuxna som inte behärskar svenska så väl.” (Kotsinas 1994:157.) I 
Kotsinas (1988, 1989, 1996, 2000) finns ytterligare beskrivningar av rinke-
bysvenskan och i Bijvoet (2002 och under utg.) och i Fraurud & Bijvoet 
(under utg.) diskuteras multietniskt ungdomsspråk utifrån varietetens funk-
tion och utifrån användarnas egna attityder till varieteten. I Fraurud & Bij-
voet (under utg.) görs också jämförelser och avgränsningar av det multiet-
niska ungdomsspråket i förhållande till begrepp som dialekt, sociolekt, re-
gister, gruppspråk, pidgin- och kreolspråk och inlärarspråk.  

Borgströms (1998) avhandling syftar till att belysa villkoren för en grupp 
spanskamerikanska ungdomars sociokulturella identitetsutveckling. Hennes 
metod, som är longitudinell och hämtad från den sociologiska forsknings-
traditionen, bygger på rekonstruktion av ungdomarnas levnadshistoria. 
Borgström har låtit ungdomarna berätta i enskilda intervjuer, i gruppinter-
vjuer, i enkäter, i brev, genom teckningar och i informella samtal. Genom 
intervjuerna vill Borgström få en uppfattning om barnens (senare ungdom-
arnas) sätt att uttrycka sig språkligt. Borgström fann att bemötandet från 
andra människor upplevs som viktigt av ungdomarna och hon menar vidare 
att vissa ungdomar i högre utsträckning identifierar sig med föräldrarnas 
språk och identitet, medan andra också väljer att identifiera sig med svensk-
an och svenska värderingar. Ingen av ungdomarna identifierar sig enbart 
med det svenska. Många ungdomar uppfattar att de befinner sig mitt emel-
lan en svensk och en spanskamerikansk kultur. Borgström (1998:176) skri-
ver: ”Att känna sig i mitten, att känna sig som invandrare, innebär än så 
länge att de inte behöver välja bort föräldrarnas ursprung och att de kan ta 
in delar av det svenska samhället.”  

Evaldsson (2001) diskuterar avsaknaden av detaljkunskaper om barns ak-
tiviteter i miljonprogramsförorter. I hennes undersökning om språk och al-
ternativa kamratkulturer hos barn på ett fritidshem och på en mångkulturell 
skola används samtalsinriktad och mikrosociologisk metod. Huvudsakligen 
analyseras barnens berättelser. I undersökningen används också lärares och 
pedagogers uttryckta åsikter om de barn som finns på fritidshemmet och i 
skolan, som en förståelseingång till barnens sätt att skapa alternativa kam-
ratgrupper. Evaldsson finner att barnens berättelser till största delen handlar 
om något annat än att återge ett exakt händelseförlopp. Barnen berättar för 
att påkalla kamraters uppmärksamhet, forma sociala relationer, för att för-
handla identiteter och etablera gemensamma normer (2001:90). I den 
mångkulturella skolan var skämt om språk och språkbehärskning, samt be-
rättelser om den egna personen eller andra personer vanliga. I berättelserna 
blandades ofta olika språk och det lekfulla och gränslösa utforskandet av 
språklig mångfald menar Evaldsson utgör en motsättning till skolans krav 
på enspråkighet (2001:86). När det gäller identiteter som uttrycker etnicitet, 
kön, social klass eller elevidentitet menar Evaldsson att dessa inte är statis-
ka utan föremål för ett pågående identitetsarbete. Hon ser också att barnen 
oftare aktualiserar en gemensam elevidentitet än skilda identiteter baserade 
på kulturella eller språkliga olikheter (2001:88). 
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I Nordenstam & Wallin (2002) undersöks ungdomar med svenska som 
sitt andraspråk. Undersökningen är inriktad mot att studera ungdomarnas 
användning av svenskan, ungdomarnas kommunikativa situationer och 
ungdomarnas attityder till svenskan och svenskar mot bakgrund av kamrat-
grupper och umgängesmönster. Metoderna i undersökningen är deltagande 
observation och intervjuer. De flickor som ingår i undersökningen klassifi-
ceras som osynliga, kickers eller integrerade baserat på den information 
som kommer fram i intervjuerna (2002:31). De drag som bl.a. beskrivs vara 
utmärkande för de osynliga flickorna är att de sällan umgås med svenskar 
och sällan med pojkar (2002:76–78) och att deras språk kan karakteriseras 
som svenska med brytning. Kickersflickorna lever ett liv som liknar svens-
ka ungdomars men har en moraluppfattning som skiljer sig från den svens-
ka (2002:78), speciellt i uppfattningar om jämställdhet mellan könen. Kick-
ersflickornas språk karakteriseras som göteborgska eller hjällbospråk (jäm-
förbart med rinkebysvenska eller multietniskt ungdomsspråk men med loka-
la drag från den aktuella dialekten i området). De integrerade flickornas 
språk liknar mest västsvensk standard (2002:83). Pojkarna i undersökningen 
lät sig inte lika lätt delas in efter om de var osynliga, kickers eller integrera-
de. Detta på grund av att deras umgängesmönster var mer komplicerade, 
och flera pojkar hamnade utanför grupperna (2002:124). Pojkarna talar i 
större utsträckning än flickorna hjällbospråk. Pojkar som klassificerats som 
integrerade talar övervägande västsvensk standard, men också göteborgsk 
dialekt och ibland med brytning. Kickerspojkar talar hjällbospråk, men ock-
så standard i några fall (2002:170). En slutsats hos Nordenstam & Wallin 
(2002) är att kön spelar stor roll för förståelsen av ungdomarnas tillgång till 
det svenska samhället och till det svenska språket. 

I Quist (2000a) förs en diskussion kring sambanden mellan individens 
status i klassen och användning av särskilda språkliga drag. De ungdomar 
som undersöks klassificeras som tvåspråkiga. Ungdomarna har efter inter-
vjuer placerats in i ett sociogram där deras relationer i form av umgänges-
mönster redovisas. Quist menar att en centralt placerad person har lättare att 
själv välja sina kontakter än en person i periferin (2000a:35). Quists hypotes 
är att individens status i klassen påverkar hans eller hennes språkliga varie-
teter.  

I Quist (2000b) undersöks köpenhamnskt multietniskt ungdomsspråk, 
bl.a. på gymnasiet, med inriktning på varietetens utbredning, stabilitet och 
identitetsskapande funktion. Quist finner att hennes informanter i olika ut-
sträckning kan växla mellan förenklande drag (av typen rak ordföljd) och 
standarddrag beroende på den situationella kontexten. De förenklande dra-
gen är därmed valbara och ett sätt för ungdomarna att skapa identitet på, 
menar Quist (2000b:165). När det gäller utbredningen av varieteten säger 
Quist att pojkarna i större utsträckning än flickorna använder de specifika 
dragen, och att de förekommer också hos infödda danska ungdomar när de 
umgås i språkligt och etniskt blandade miljöer (2000b:202).  
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Rampton (1995) gör en etnografisk undersökning av ungdomar som lever 
i ett mångkulturellt område i South Midlands i England. Rampton inriktar 
sin studie på language crossing, dvs. att ungdomar i multietniska grupper 
använder varandras språk. I Fraurud & Bijvoet (under utg.) ges förslag på 
en svensk term för fenomenet, språköverträdande. Rampton beskriver an-
vändningen av punjabi hos ungdomar med engelskt och afrokaribiskt ur-
sprung, användningen av kreol hos ungdomar med engelskt och punjabiskt 
ursprung och användningen av stiliserad indisk engelska hos alla tre grup-
perna. Rampton menar att språkliga utbyten av den här typen spelar en vik-
tig roll när ungdomar förhandlar om sin sociala identitet. Rampton fann ett 
mönster som visade att man använde crossing när gränserna för det vardag-
liga sociala livet löstes upp. Rampton använder termen liminal för att be-
skriva aktiviteter och handlingar som befinner sig ”i gränslandet”, och några 
av hans exempel på liminalitet är avslutandet av ett interaktionstillfälle, att 
prata för sig själv, interaktion vid spel och lekar och samtal där både pojkar 
och flickor är involverade. Ungdomarna överskrider med hjälp av språk-
överträdandena etniska och språkliga gränser och skapar egna mönster i 
sina kamratgrupper. 

2.4 Kort kommentar till tidigare forskning 
I genomgången av tidigare forskning märks något av en brist på svenskt 
område när det gäller undersökningar med samtalsanalytiska utgångspunk-
ter i studiet av relevantgörande av identitet hos unga i mångkulturella områ-
den. Flera språkvetenskapliga undersökningar av unga i mångkulturella om-
råden fokuserar på ungdomarnas varietet. Då jag i stället undersöker språk 
med inriktning på högre språkliga nivåer borde detta kunna ge delvis nya 
insikter om ungdomar i mångkulturella områden och deras sätt att relevant-
göra identitet. Det teoretiska perspektiv som min undersökning har när det 
gäller identitet och samtalet som en viktig arena för relevantgörande av 
identitet (se vidare kapitel 3) borde också kunna ge kompletterande insikter 
om unga människor i ett mångkulturellt område. Det faktum att jag ser på 
hur ungdomarna framställer sig själva och varandra beroende på det situa-
tionella sammanhanget kan vidare erbjuda en vidgad syn på dem och deras 
självbilder. 



3 Teoretiska riktpunkter och metoder 

I avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3 i detta kapitel beskriver jag de teoretiska riktpunk-
ter om identitet som min undersökning har sin utgångspunkt i. I avsnitt 3.4 
beskriver jag också övergripande de analyser som finns med.  

I undersökningen använder jag i möjligaste mån termen relevantgörande 
av identitet. Detta menar jag ger en beskrivning av talaren som aktiv och 
autentisk i identitetsarbetet. Termen making relevant används ibland syno-
nymt med orienting to (Schegloff 1991, Antaki & Widdicombe 1998) och 
markerar att identitetsskapandet ”ligger i deltagarnas händer” (Antaki & 
Widdicombe 1998:4). Termen relevantgöra betonar också det föränderliga, i 
motsats till det statiska, hos identiteter. 

3.1 Identitetsbegreppet  
Synen på vad identitet är och hur den ska beskrivas varierar mellan olika 
teoretiska inriktningar och mellan olika vetenskapliga discipliner. Inom 
psykologin har det varit vanligt att se identitet som ett statiskt och individ-
baserat begrepp (jfr diskussionen i Svennevig 1999:20–25). Identitet är då 
detsamma som det sanna jaget och den inre kärnan hos en person. Synen på 
identitet inom psykologin kan beskrivas som essentialistisk (Alsmark 
1997:11). Sociologin var det område som skiftade tyngdpunkten när det 
gäller identiteten från individen till gruppen och till de sociala identiteter 
som har sitt ursprung i grupper. I och med det skiftet blev kategoriseringar 
som kön, social klass, etnicitet, nationalitet och andra kategorier kopplade 
till samhälleliga strukturer väsentliga ur identitetsperspektivet (Alsmark 
1997). Man menade att identiteten kan användas för att förutsäga eller för-
klara något om en individ eller en grupp, och en tanke var också att en indi-
vid kan beskrivas utifrån ett antal fast bestämda identitetskategorier (jfr 
Widdicombe 1998). Man kan emellertid ifrågasätta att identitet är en inne-
boende egenskap som individen kan beskrivas utifrån, såsom det tradi-
tionellt antas inom psykologi eller sociologi. En interaktionell analys av 
identitet på samtalets mikronivå är en analys av deltagares situationellt för-
ankrade relevantgöranden av identitet, och detta ger andra möjligheter till 
att studera människors användande av identiteter än en analys ur ett mer 
makroorienterat perspektiv.  
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3.2 Identitet relevantgjord i dialog  
Jag ansluter mig till teorier som betraktar dialogen, i vid bemärkelse, som 
utgångspunkt för relevantgörande av identitet. Den synen på identitet ska 
skiljas från inriktningar som har jaget som utgångspunkt (för diskussion se 
Junefelt 1995, 2001 och Scollon & Wong Scollon 1995). Identitet, i den 
innebörd begreppet har i min undersökning, uppstår då i spänningsfältet 
mellan deltagarna i samtalet. Detta dialogiska perspektiv på identitet inne-
bär att ett jag inte existerar utan den andre, och fokuspunkten för analys av 
identitet hamnar därmed på interaktion (Mead 1934, Bachtin 1981, 1986). 
Betydelsen av den andre i samtal är inte knuten enbart till den aktuella sam-
talssituationen utan innefattar också en historisk påverkan. Det betyder att 
deltagare i samtal utnyttjar sina kunskaper från tidigare interaktionstillfäl-
len, både i ett mer abstrakt sociokulturellt avseende som rör t.ex. generella 
bakgrundsantaganden, och i ett mer konkret avseende där bl.a. kunskaper 
om samtalsdeltagare, deltagarnas eventuella delade tidigare upplevelser och 
tidigare erfarenheter av det man pratar om kan användas i samtalen (Linell 
1998:128–131). Den interaktion som sker här och nu ger oss på så vis en 
inblick i den mer historiska aspekten kring sociokulturer och socialisation. 
Linell (1998:54) beskriver relationen mellan dessa båda dialogiciteter som a 
double dialogicality. Goodwin (1990:2) menar på ett liknande sätt: “In bri-
ef, the analysis of face-to-face interaction provides an opportunity to study 
language, culture and social organization from an integrated perspective. 
Instead of conceptualizing each of these domains as a separate field of stu-
dy, one can look in detail at how they articulate with each other in the pro-
duction of situated human action.”  

Det metodiska tillvägagångssätt som används inom CA (för en beskriv-
ning av CA, Conversation Analysis, som forskningsinriktning se t.ex. At-
kinson & Heritage 1984) innebär ett perspektiv på identitet som situations-
beroende och skapad i interaktion (Widdicombe 1998). Inom CA strävar 
man därför efter att förklara identiteter i de lokala sammanhang där de före-
kommer (Antaki & Widdicombe 1998, Widdicombe 1998). Med detta me-
nas att analysen ska utgå från vad deltagarna i samtalet själva relevantgör 
och orienterar sig emot. En utgångspunkt för analys av identitet inom CA är 
att en individ kan beskrivas utifrån en mängd olika kategoriseringar. Moer-
man (1974:61) skriver: ”Since multiple identifications are always present, 
the ’truth’ or ’objective correctness’ of an identification is never sufficient 
to explain its use.” Våra kunskaper om en individs bakgrund räcker alltså 
inte för att förklara relevantgörandet av en viss identitet vid en viss tid-
punkt. För att en identitet ska användas i samtal måste den på olika sätt pas-
sa in i sammanhanget. Beskrivningen av CA-perspektivet på identitet ger ett 
metodiskt tillvägagångssätt som utgår från den faktiska interaktionen och 
deltagarnas egna val av exponerade identiteter. Med CA-metodologins in-
riktning på den sekventiella ordningen mellan deltagarnas bidrag kan man 
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också studera framväxten av identiteter som responser på tidigare identi-
tetspositioneringar.  

3.3 Identitet och positionering 
Relevantgörande av en identitet ses i undersökningen som ett sätt att förhål-
la sig till en pågående samtalssituation, utan att för den skull förneka den 
påverkan som bl.a. de generella bakgrundskunskaperna och deltagarnas tid-
igare förvärvade kunskaper om varandra kan ha. Att förhålla sig till sam-
talssituationen innebär en möjlighet att inta olika förhållningssätt till sig 
själv och till övriga deltagare. Ytterligare en utgångspunkt i undersökningen 
är att identiteter används för olika situationella syften och alltså inte behö-
ver uppfattas som något som speglar en persons inre önskningar eller över-
tygelser. Relevantgörande av identitet får med den beskrivningen likheter 
med antaganden inom teoriinriktningen diskursiv psykologi: ”descriptions 
of scenes and events are as much an arena for presenting motives, giving 
disclaimers, and justifying actions, as accounts using the terminology of 
desires and beliefs” (Potter & Wetherell 1987:180). Relevantgörande av 
identiteter är ett sätt för individen att situationellt hitta en plats i en gemen-
skap eller utanför en gemenskap. Det handlar om att agera efter situationella 
förutsättningar – och i det situationella relevantgörs då vad McKinley & 
Dunnett (1998) kallar versioner av jagets relation till andra. Detta konstruk-
tivistiska synsätt fokuserar individens aktiva roll i relevantgörandet av iden-
titeter och ger möjligheter för motstridiga identiteter att relevantgöras för en 
och samma person (Davies & Harré 1990:58–61). Beroende på olika kon-
textuella faktorer kan det vara möjligt för en individ att relevantgöra identi-
tet som ’svensk’ i en situation och som ’invandrare’ i en annan. Talaren är 
dock inte ensam skapare av sin identitet utan detta görs i samproduktion 
med andra deltagare i interaktionen. Gemensamma förhandlingar och ge-
mensamma interaktionella aktiviteter leder i samtalet till relevantgörande av 
identitet (Widdicombe & Wooffitt 1995:219). I interaktionen kan identiteter 
vidare förhandlas, dvs. accepteras, förkastas och omdefinieras. Detta inne-
bär också att en talares relevantgjorda identitet är något som lyssnaren mås-
te förhålla sig till i sitt nästa yttrande (Zimmerman 1998, Eriksson 1999).  

Det jag ovan kallar för att förhålla sig till den pågående samtalssitua-
tionen kan beskrivas som att positionera sig. I relation till andra sam-
talsdeltagare handlar det då också om att bli positionerad och att positionera 
andra. Davies & Harré (1990) beskriver positioning som the discursive pro-
duction of selves. Deras beskrivning av positionering görs i relation till be-
greppet roll: ”In particular the new concept [positioning] helps focus atten-
tion on dynamic aspects of encounters in contrast to the way in which the 
use of ’role’ serves to highlight static, formal and ritualistic aspects.” (Davi-
es & Harré 1990:43.) För min del är begreppet positionering användbart för 
att det ger en beskrivning av identitet som en tillfällig process, beroende av 
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sitt situationella kontextuella sammanhang, samtidigt som begreppet poäng-
terar deltagarnas aktiva ställningstaganden. Positionering kan vidare beskri-
vas gå antingen i riktning mot distansering eller i riktning mot solidaritet i 
förhållande till övriga samtalsdeltagare, och ge en uppfattning om deltagar-
nas relevantgörande av identitet genom kontrastering.  

Min syn på relevantgörande av identitet i undersökningen har inte ett ut-
talat kritiskt syfte i det avseendet att jag systematiskt diskuterar relationen 
till det omgivande samhället. Jag menar dock att ungdomarnas relevantgör-
ande av identitet i samtalen kan förstås som att det både speglar och formar 
förutsättningar som gäller för deras situation och vårt samhälle i ett vidare 
sammanhang. Även om min undersökning till största delen fokuserar det 
som händer i de faktiska samtalen vill jag öppna för att konsekvenserna av 
relevantgörande av identitet inte bara gäller för de interpersonella relation-
erna i samtalet, utan också för det sociala livet i en vidare bemärkelse (Pot-
ter & Wetherell 1987). Det går inte att bortse från att identiteter förutom 
betydelse på mikronivå också har retoriska, politiska och ideologiska bety-
delser (Edley 1993).  

3.4 Övergripande om undersökningens analyser  
I undersökningen strävar jag efter att se vilka relevantgöranden av identite-
ter som samtalsdeltagarna själva exponerar i stället för att anta att några på 
förhand uppställda identitetskategorier ska gälla. Det jag menar med rele-
vantgörande av identitet i samtal motsvaras inte av någon specifik språklig 
representation. I stället kan man tänka sig att människor i interaktion rele-
vantgör identitet på en mängd olika sätt, både språkligt och icke-språkligt. I 
undersökningen har jag valt några språkliga analyser som i min mening är 
relevanta utifrån mitt material och de frågor jag vill diskutera. De olika ana-
lyser som finns med i avhandlingen bygger till viss del på varandra, då jag 
med utgångspunkt i resultaten från de tidigare analyserna tydligare har sett 
vad som verkar vara fruktbart att gå vidare med. De två inledande analyser-
na i avhandlingen (kapitel 5 och 6) har endast fyrpartssamtalen som materi-
al. De resterande tre analyskapitlen (kapitel 7, 8 och 9) bygger på såväl fyr-
partssamtal, egeninspelningar som intervjuer. 

Den inledande analysen, innehåll och struktur i fyrpartssamtalen, behand-
lar innehållet, topikerna, i de arrangerade fyrpartssamtalen, se kapitel 5. 
Analysen utgör snarast en bakgrund för de fortsatta analyserna. I topikana-
lysen (Svennevig 1999) fokuseras en viktig del av den situerade kontexten, 
nämligen vad ungdomarna väljer att prata om. Innehållet i ett samtal utgör 
en av förutsättningarna för vilka identiteter som däri kommer att relevant-
göras. Topikanalysen blir en kartläggning över vilket innehåll ungdomarna 
väljer att adressera, inklusive vilken typ av samtal de anser sig utföra.  

Relevantgörande av identitet inbegriper hur individer ser sig som med-
lemmar av en grupp. I undersökningen ser jag därför på hur ungdomarna 
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relevantgör identitet genom att använda pronomenet vi, se kapitel 6. An-
vändning av vi implicerar ofta ett förhållande till en grupp som benämns de 
eller ni och utgör på så sätt ett positionerande och ett förhandlande kring 
sociala relationer. I undersökningen görs ingen separat analys av andra pro-
nomen än vi, men den inbyggda kontrasteringen hos vi gör att andra grupper 
ändå emellanåt synliggörs. Undersökningen av vi syftar till att synliggöra de 
grupper som ungdomarna relevantgör och att diskutera hur sociala relation-
er i och med detta förhandlas. 

De grupper som ungdomarna räknar in sig i via analysen av vi är också 
en analys av deras relevantgörande av kategoriseringar. En analys av kate-
goriseringar visar hur människor organiserar sin verklighet genom samtal 
och hur identiteter och relationer produceras (Baker 1997). Motsatsen till 
detta konstruktivistiska synsätt beskrivs hos Potter (1996:177) vara att ”ca-
tegorization is understood as a rather banal naming process; the right word 
is assigned to the thing that has the appropriate properties”. Vi-analysens 
resultat indikerade att ungdomarna ofta i fyrpartssamtalen räknade in sig i 
grupper baserat på etniska kriterier. Analysen av ungdomarnas relevantgör-
ande av etniska kategoriseringar är därför en utvidgning av analysen av vi 
till att också gälla andra språkliga uttryck för etnicitetsbärande gruppmed-
lemsskap. De etniska kategoriseringarna kallas för etnifieringar, se kapitel 
7. Syftet är att se vilka etniska kategoriseringar som syns i ungdomarnas 
samtal och hur de på olika sätt används av ungdomarna.  

De etniska identiteter som relevantgörs i ungdomarnas samtal är ofta fö-
remål för ett interaktionellt förhandlande, särskilt diskuterar jag det för-
handlande som tar sig uttryck i ett interaktionellt motstånd, se kapitel 8. De 
etnifieringar som bemöts med interaktionellt motstånd jämförs med mot-
stånd mot en annan typ av kategorisering, pluggifieringen, som innebär 
medlemskap bland plugghästar. Den interaktionella förhandlingen ses som 
ett aktivt sätt för deltagarna att föreslå, bejaka eller förkasta kategoriseringar 
och deras innebörder, och därmed som ett aktivt sätt att förhandla om sin 
position i samtalet. Analysen av motstånd tar alltså fasta på identiteternas 
interaktionella inbäddning och beroende av såväl talare som lyssnare.   

Viss intraindividuell variation i relevantgörande av identitet märks redan 
i analysen av fyrpartssamtalen, trots den konstanthållna situationen. I ana-
lyserna av pronomenet vi och kategoriseringarna framkommer också att 
identiteterna för ungdomarna i stor utsträckning relevantgörs i kontrast till 
varandra och i första hand verkar fungera som ett verktyg för att inkludera 
och exkludera deltagare i det aktuella samtalet. Dessa resultat motiverar en 
noggrannare analys av eventuell intraindividuell variation i relevantgöran-
de av identitet. I kapitel 9 ligger olika situationer från ungdomarnas liv till 
grund för analysen och syftet är att se hur relevantgörandet av identitet vari-
erar beroende på situation för individen. Vi får följa tre personer och deras 
relevantgjorda identitetsskapande jämförs intraindividuellt med avseende på 
hur de framställer sig själva eller blir framställda av andra. Utgångspunkten 
är då inte, som i de övriga analyserna, en specifik analyskategori utan i stäl-
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let individen och situationen. Den jämförande analysen ger en möjlighet att 
se hur individen anpassar sin identitet efter olika situationella förutsättning-
ar. Den intraindividuellt jämförande analysen bygger således på antaganden 
om identiteters kontextkänslighet och strategiska och praktiska funktion 
(Edley 1993).  

Närmare beskrivningar av analyskategorier och analysmetoder ges i re-
spektive kapitel. 



4 Materialinsamling och material 

I kapitlet som följer beskriver jag materialinsamling och material. Valet av 
inspelningsområde kommenteras kort i avsnitt 4.1. Inspelning av de olika 
samtalssituationerna beskrivs i avsnitten 4.1.2, 4.1.3 och 4.1.4 och bearbet-
ningen av materialet när det gäller transkriptionskonventioner och skyddan-
de av undersökningsdeltagarna redovisas i avsnitt 4.2.  

4.1 Området, deltagarna och materialet 
Det område som jag har valt för mina inspelningar är ett mångkulturellt för-
ortsområde i Storstockholm och deltagarna i undersökningen är mellan 16 
och 19 år och går på gymnasiet. Inspelningarna gjordes under våren 1997. 
Av hänsyn till undersökningens deltagare använder jag varken deras, kom-
munens, områdenas eller skolans riktiga namn. Området för inspelningarna 
valdes utifrån dess status som ett invandrarrikt förortsområde i Storstock-
holm.2 I mitt syfte ingår inte att undersöka en särskild grupp ungdomar i 
området, t.ex. ungdomar som är andragenerationens invandrare eller ung-
domar med en särskild kulturell eller etnisk bakgrund. Utgångspunkten är i 
stället att alla, oavsett bakgrund eller födelseland, måste förhålla sig till och 
kontrastera sig emot andras bakgrunder när sådana aspekter av identiteten 
relevantgörs i vardagen. Valet att undersöka gymnasieungdomar i stället för 
barn eller vuxna gjorde jag främst av anledningen att gymnasietiden är en 
period när vuxenlivet och det ansvar som medföljer kommer närmare för 
ungdomar (Eckert 1997:53). Den värld som skolan har utgjort är på väg att 
försvinna och man får börja fundera på om man ska läsa vidare inom hög-
skolan eller om man ska börja jobba. Ett större medvetande kring vem man 
är, vad man vill och vad man kan blir en naturlig följd av det ökade person-
liga ansvar man får under gymnasietiden. Att se hur ungdomar som är på 
väg ut i vuxenlivet relevantgör identitet ser jag då som särskilt intressant 
både ur ett för dem personligt perspektiv och ur ett samhälleligt. Samtidigt 
menar jag inte att ungdomar skulle vara avvikande i förhållande till vuxna 
eller barn när det gäller själva processerna hos relevantgörande av identitet.  

                                           
2 Siffror från USK (Utrednings- och statistikkontoret) från 1995 i Statistik om Stock-
holms län 1996:6 visar att området i förhållande till andra kommuner har en hög andel 
utländska medborgare födda i Sverige och utländska medborgare födda i utlandet. Antal 
olika länder när det gäller medborgarskap eller födelseland i området är också jämförel-
sevis högt.  
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Materialet består av tre olika typer av samtalssituationer: arrangerade 
fyrpartssamtal, egeninspelningar som är inspelningar gjorda av ungdomar-
na själva, och intervjuer. I tabell 1 syns de typer av inspelningssituationer 
som materialet består av och den inspelningsteknik som användes.  

Tabell 1. Inspelningssituationer och inspelningsteknik. 

Inspelningssituationer  Inspelningsteknik
Fyrpartssamtal Video
Egeninspelningar Audio
Intervjuer Video

 
I de olika samtalssituationerna deltar en kärna av samma ungdomar och syf-
tet med att spela in samma deltagare i olika situationer är att kunna syn-
liggöra ett förmodat varierat identitetsskapande.  

4.1.1 Att forma undersökningsgruppen 
Jag tog kontakt med deltagarna via deras skola. Vid besök i ett flertal olika 
klasser presenterade jag undersökningen som en undersökning av samtals-
stilar ur ett kulturellt perspektiv, vilket var närmare sanningen vid tiden för 
inspelningarna än vad som senare blev resultatet. Att undersökningen skulle 
bestå av inspelningar i olika situationer och gjorda med olika inspelnings-
teknik informerade jag också om. Intresse för att delta fick man anmäla på 
en enkät som jag delade ut till samtliga i klasserna. I enkäten frågade jag om 
förnamn, ålder, kön, klass (årskurs och gymnasieprogram), telefonnummer 
och födelseland för ungdomarna och föräldrarna. Efter denna första kontakt 
tillbringade jag tid i korridorer och uppehållsrum och blev ibland tilltalad av 
ungdomar som kände till undersökningen. Via dessa informella kontakter i 
skolan formades tre grupper om fyra personer som deltog i de arrangerade 
fyrpartssamtalen.  

Sju av ungdomarna hade varit med vid mina informationstillfällen, och 
kryssat i intresse för och samtycke till att delta.3 Fem av de tolv ungdomar-
na är självrekryterade genom sina kompisar. Dessa fem hade inte någon in-
formation om undersökningen innan de kontaktades av sina kompisar. Del-
tagarna har själva bestämt vilka som ska ingå i fyrpartssamtalen och de fyra 
i respektive samtal är klasskamrater. 

4.1.2 De arrangerade fyrpartssamtalen 
De arrangerade samtalen spelades in i ett konferensrum på skolan. På bordet 
fanns läsk och bullar. De instruktioner jag gav ungdomarna före inspelning-
                                           
3 De fem som inte var med vid informationstillfällena fyllde i enkäten vid inspelningarna 
av de arrangerade fyrpartssamtalen. 
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arna var att de kunde prata om vad som helst. Att undersökningen handlade 
om samtalsstilar ur ett kulturellt perspektiv upprepade jag när deltagarna 
själva aktualiserade frågor om syftet med inspelningen. Vilka som deltar i 
samtalen och hur långa samtalen är syns i tabell 2. I tabellen står (M) för 
man och (K) för kvinna. 

Tabell 2. Fyrpartssamtalens deltagare, deltagarnas kön och samtalens längd. 

Samtal Fyrpartssamtalens deltagare Samtalens längd
Samtal 1  Gale (M), Ivan (M), Livia (K), Vera (K)  42 minuter
Samtal 2  Arina (K), Filip (M), Julia (K), Peter (M)  30 minuter
Samtal 3  Dania (K), Hanna (K), Leyla (K), Talia (K)  26 minuter
Totalt  98 minuter

 
Jag valde att stanna kvar i konferensrummet under inspelningarna.4 Den 
främsta anledningen till det var att jag ville finnas till hands om det skulle 
uppstå några oklarheter om inspelningens syfte eller om ungdomarnas för-
väntade beteende under samtalet. Med mig i rummet kunde ungdomarna 
med detsamma få svar på frågor som annars eventuellt skulle ha gjort dem 
fundersamma och kanske hindrat dem från att prata om vissa saker. Vid ett 
tillfälle när deltagarna i samtal 2 pratade kritiskt om en av sina lärare fråga-
de Peter mig om de riskerade att läraren skulle få se deras inspelade samtal. 
Då jag svarade nej fortsatte de att prata om läraren. Min närvaro i rummet 
var emellertid också en komplicerande faktor och den fick tydliga effekter 
på framförallt den icke-verbala kommunikationen. I inspelningarna märks 
att samtalsdeltagarna sneglar på mig när de tar upp känsliga ämnen som sex 
eller alkoholvanor.5 

4.1.3 Egeninspelningarna 
I samband med att de arrangerade samtalen spelades in tillfrågades ung-
domarna om de ville fortsätta att delta i undersökningen genom att göra 
egeninspelningar. Alla tolv sa sig vara intresserade av att fortsätta, men Da-
nia, Hanna, Julia, Livia och Vera drog sig ur när det blev aktuellt för dem 
att göra egeninspelningar. De övriga sju ungdomarna, dvs. Arina, Filip, Ga-
le, Ivan, Leyla, Peter och Talia har gjort egeninspelningar. De instruktioner 
jag gav angående egeninspelningarna var att ungdomarna skulle spela in 
samtal i olika situationer, gärna både hemma och i skolan och att de skulle 
spela in alla band under en kort sammanhängande period. Jag bad dem ock-
så att ibland tala rakt in i mikrofonen och ge mig upplysningar om tid och 
plats för de pågående inspelningarna. Bandspelaren som användes var en 
                                           
4 Jag satt bakom kameran, flera meter från deltagarna, och höll mig sysselsatt med att 
skriva ner mina intryck från inspelningen. 
5 För en genomgång av olika tänkbara inspelningsförfaranden för samtal, se Eriksson 
1997:53–57. 
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Sony VM-GX302 med en liten extern mikrofon som man kunde sätta fast 
på kläderna med en klämma.  

Bandspelaren överlämnade jag oftast på någon rast när jag träffade på 
ungdomarna i biblioteket eller i uppehållsrummen. Vid ett par tillfällen 
skötte ungdomarna själva överlämnandet av bandspelaren mellan sig. Jag 
överlämnade kassettband som motsvarade sju timmars inspelningstid och 
extra batterier tillsammans med bandspelaren. Kassettbanden var numrerade 
från ett till fyra och tanken var att ungdomarna skulle börja spela in på band 
nummer ett och sedan fortsätta med band nummer två osv. Detta skulle un-
derlätta tolkningen av i vilken ordning de olika aktiviteterna på banden 
kom. Alla var dock inte så noga med att följa den gjorda numreringen vid 
inspelningarna och detta resulterade emellanåt i en del problem för mig att 
förstå relationen mellan olika händelser på banden. Det material som utgörs 
av inspelningar gjorda av ungdomarna själva överblickas i tabell 3. 

Tabell 3. Ungdomarnas egeninspelningar i tidsutsträckning och tidsomfång. 

Deltagare Tidsutsträckning Tidsomfång
Filip 1 dag 7 timmar
Peter 1 dag 7 timmar
Ivan  3 dagar 7 timmar
Leyla  4 dagar  6 timmar
Talia  2 dagar  4 timmar
Arina  2 dagar  3 timmar och 30 minuter
Gale  3 dagar  3 timmar
Totalt  37 timmar och 30 minuter

 
Filip och Peter spelade in alla sina respektive band under en och samma 
dag. Ivan fyllde också alla banden, men använde tre dagar. De övriga spela-
de in från tre till sex timmar. Några oväntade omständigheter i samband 
med egeninspelningarna var att Arina bara spelade in på bandens A-sidor, 
att Gales inspelningar till en ganska liten del består av att han själv har haft 
bandspelaren på sig och att Leyla och Talia turades om att bära bandspelar-
en utan att byta band.6 Deras inspelningar var därför blandade på de band 
som jag fick tillbaka. I tabell 3 har jag ändå separerat dem och redovisar hur 
lång tid jag uppskattar att Leyla respektive Talia har burit bandspelaren och 
under hur lång tidsperiod i dagar.  

Kvaliteten på egeninspelningarna är inte så bra att jag kan välja vilka in-
spelningsavsnitt som helst för analys. Vissa partier är svåra att transkribera 
på grund av att det är för många som pratar, miljön är för bullrig (t.ex. i 
matsalen), det är för tyst (t.ex. under lektioner eller under prov) eller på 
grund av att mikrofonen sitter konstigt och inte tar upp ljudet som den bor-
de. Hur mycket av egeninspelningarna som är möjligt att transkribera varie-
                                           
6 På Gales band finns inspelningar gjorda av vad jag förmodar är familjemedlemmar och 
kompisar till Gale. Gale är då inte alls med i samtalen. När jag frågade om orsaken till 
det i samband med vår intervju sa Gale att han inte visste vem som hade spelat in. 



 28 

rar mellan deltagarna. Uppskattningsvis består mellan hälften och två tred-
jedelar av egeninspelningarna av partier som är möjliga att transkribera.  

Karakteristiskt för egeninspelningarna är att man ofta byter samtalspart-
ner och att samtalen är korta. Det är också tydligt att samtalen och de icke-
språkliga handlingarna sammanvävs och kompletterar varandra. Det som 
händer runtomkring ungdomarna i form av icke-språkliga handlingar och i 
form av interaktion med miljön blandas med de språkliga handlingarna och 
bygger upp en helhet som till stora delar går förlorad vid den partiella regi-
strering som ljudbandsupptagningen utgör. Min tolkning av vad som händer 
på banden underlättas dock till viss del av att jag själv har vistats i skolan 
och i skolans närområde och därför på ett ungefär vet hur ungdomarna kan 
tänkas röra sig och i vilka lokaler de kan tänkas befinna sig. Egeninspel-
ningarna utgörs av inspelningar gjorda på följande platser: 

i uppehållsrummen, i lektionssalarna, i aulan, i matsalen, i biblioteket, i läsrummet, 
på skolgården, på tunnelbanan, på bussen, på biografen, på affärer, i hemmen, i en 
musikstudio 

Samtalsdeltagare i egeninspelningarna utgörs av: 

kompisar, lärare, bibliotekspersonal, skolbespisningspersonal, vaktmästare, sys-
kon, föräldrar, biopersonal, affärspersonal, musikstudiopersonal 

Många av de ungdomar som också pratar andra språk än svenska använder 
sina respektive andra språk i inspelningarna. Arina och Gale talar assyris-
ka/syrianska, Ivan talar tjeckiska, Filip använder några grekiska ord i ett 
samtal, Talia talar arabiska och Leyla talar kurdiska.7 Jag har inte gjort någ-
ra översättningar av det som sägs på andra språk än svenska och inte heller 
på något systematiskt sätt markerat kodväxling i transkriptionerna. De ung-
domar som kodväxlar var bekymrade över hur jag skulle förstå om de blan-
dade svenska med sina andra språk. Mitt svar var att de inte skulle tänka på 
att anstränga sig för att prata svenska utan bara prata som vanligt. I Gales 
inspelningar finns det dock sekvenser där han ber sin samtalspartner byta 
från assyriska/syrianska till svenska. När Arinas kompisar undrar om hon 
verkligen ska använda assyriska/syrianska på banden säger hon däremot att 
mina instruktioner till henne var att prata som vanligt, och att hon därför på 
banden kommer att växla mellan svenska och assyriska/syrianska.  

Det förekommer att man låtsasintervjuar varandra eller att bandspelaren 
drar så mycket uppmärksamhet till sig att den som bär den väljer att stänga 
av. Peter påpekar i intervjun att skolkompisarna inte uppträdde alldeles som 
vanligt när de upptäckte att Peter hade mikrofon på sig, exempel (1).  

                                           
7 Arina kallar sitt språk omväxlande för assyriska och syrianska. Gale använder bara 
benämningen syrianska.  



 29

(1) Intervju med Peter: när folk märkte att man hade mikrofonen på sej så då 
ballade det ju ur 

1  C: nej jag tyckte att du som sagt hade spelat in bra 
2   jättebra 
3  Peter: mm fast det blev ju lite när folk märkte att man  
4   hade mikrofonen på sej så då ballade det ju ur 

 
Peter var den första av deltagarna i sin klass att gå med bandspelaren på sig, 
vilket resulterade i att han fick fler kommentarer om den än Arina och Filip 
som bar mikrofonen efteråt. Skämtintervjuer, kommentarer kring bandspel-
aren, folk som blir tysta eller börjar prata mer än vanligt, ofta om något som 
är tänkt att ställa en annan person i dålig dager, finns i någon form i alla de 
sju ungdomarnas inspelningar. Här hjälps jag av att egeninspelningarna ut-
gör ett stort material och att det hos alla finns sekvenser där inspelningen 
eller bandspelaren inte på ett uppenbart sätt är i fokus.  

Flera av ungdomarna ursäktade sig för att inspelningarna de gjort inte 
blivit tillräckligt bra. Jag upplevde starkt att ungdomarna ville ge ifrån sig 
bra och intressanta inspelningar, och att då be om kompletteringar från de 
som inte fyllde sju timmars inspelningar skulle ha varit att underkänna det 
de ditintills spelat in. De flesta ungdomarna använde flera dagar och fyllde 
trots detta inte banden, vilket indikerar att det var svårt att följa mina in-
struktioner om att bara låta bandspelaren gå och spela in alla möjliga sam-
tal. Att ungdomarna kände behov av att göra en viss censurering av sina in-
spelade samtal kan delvis ha berott på bedömningen att inte allt kunde vara 
av intresse för forskaren, men en annan anledning kan troligen utgöras av 
deras behov av integritet. 

I kapitel 9 redovisar jag Filips, Ivans och Talias egeninspelningar i en 
studie av just deras relevantgörande av identitet i olika situationer. Nedan 
gör jag därför beskrivningar av innehållet på deras respektive inspelningar. 
Exempel från de andras egeninspelningar finns också med i undersökning-
en, men jag redovisar inte innehållet i de inspelningarna på samma fullstän-
diga sätt. Filip, Ivan och Talia valdes eftersom deras egeninspelningar inne-
håller varierade samtalssituationer och varierade samtalsdeltagare. Ivan del-
tog inte i någon intervju, vilket skulle ha kunnat vara en orsak till att inte 
låta honom ingå i den individuella studien.8 Anledningen till att han ändå är 
med ligger i att hans egeninspelningar är innehållsrika och dessutom håller 
god kvalitet. Jag menar också att det finns ett visst värde i att de tre arrange-
rade samtalen är representerade med en djupstudie av en person från varje. 
Den enda som förutom Ivan deltog i egeninspelningar i hans fyrpartssamtal 
är Gale, och eftersom hans egeninspelningar endast upptar tre timmar och 
under den tiden dessutom innehåller samtal mellan andra än honom själv 
menar jag att det skulle vara ett sämre alternativ.  

                                           
8 Jag och Ivan bestämde tid och plats för en intervju vid två tillfällen, men han dök inte 
upp. 
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4.1.3.1 Filips egeninspelningar 
Filip har spelat in sju timmar under en och samma dag. Inspelningarna är 
gjorda under en speciell dag i skolan, nämligen en dag då representanter 
från olika religiösa (till största delen kristna) inriktningar kommer till skol-
an och pratar. Representanterna håller föredrag och diskuterar om sin tro 
med eleverna. 

Filips inspelningar ser i stora drag ut på följande vis. Han börjar spela in 
före första lektionen på morgonen. Bandspelaren sätter han på sig vid sitt 
skåp. Bandspelaren är sedan igång under förmiddagens första föredrag. Ef-
ter föredraget stängs bandspelaren av och därefter finns det inspelningar 
som är gjorda hemma hos Filip. Efter inspelningarna hemma så har han 
återigen spelat in från religionsdagen. Alltså verkar inspelningen hemma 
vara gjord ovanpå något annat.  

Efter flera religionsföredrag har Filip spelat in sitt och kompisarnas 
lunchsamtal. Efter lunchen går flera stycken ut på skolgården och pratar in-
nan man går in skolan igen. Filip pratar med en lärare och några kompisar 
innan det är dags att gå in och fortsätta lyssna på religionsföredrag. Efter ett 
av föredragen pratar Filip med föredragshållaren, eftersom de två känner 
varandra sedan tidigare. Filip berättar vid ett annat tillfälle i egeninspel-
ningarna att föredragshållaren och han själv skrev högskoleprovet samtidigt.  

Dagen i skolan avslutas med en bibeltävling där Filips klass ska delta 
med ett lag, och Filip ingår i laget. Filips klass vinner tävlingen. Efter skol-
ans slut går Filip till vaktmästaren och frågar om öppettider i datasalen. Han 
går sedan ner till en affär och tittar på CD-skivor innan han går hem. Hem-
ma pratar han i telefon med en kompis, pratar med sin lillasyster, tittar på 
nyheterna på teve och pluggar. 

4.1.3.2 Ivans egeninspelningar 
Ivan använde ungefär tre dagar till sina egeninspelningar. Han fyllde alla 
banden, dvs. sju timmar. Han har gjort inspelningar på flera olika platser: på 
tunnelbanan, på bion, på lektioner i skolan och på raster.  

Ivans inspelningar börjar när han står på tunnelbaneperrongen och väntar 
på en kompis. De ska åka in till centrum och se en film på bio. Efter bion 
går de till en näraliggande spelhall och kör ett bilspel (av typen där man på 
en skärm ska ta sig igenom en bana genom att styra, gasa och bromsa på 
bästa sätt). Därefter åker de hem med tunnelbanan. Nästa inspelning är 
gjord i skolan dagen efter biobesöket. Ivan har spelat in en lektion i skolan, 
prat på rast och lunchrast. Ivan går sedan till sin pappas jobb och pratar med 
honom innan han går tillbaka till skolan och har lektion igen. Efter lektion-
en sitter Ivan i uppehållsrummet och pratar. Han handlar i kafeterian. På 
nästa lektion gör en klasskamrat en redovisning av en artikel. Nästa inspel-
ning är gjord dagen efter och innehåller samtal på lektioner, på ett matte-
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prov, på en rast, på lunchrasten och på vägen till busshållplatsen när Ivan 
och en kompis är på väg hem.  

4.1.3.3 Talias egeninspelningar 
Talia har spelat in under ca två dagar och hennes inspelningar uppgår i tid 
till ca 4 timmar. Leyla och Talia varvade sina inspelningar genom att växel-
vis bära bandspelaren och i vissa situationer på Leylas inspelningar hörs 
också Talia. Studien av Talia är därför gjord efter genomlyssningar av bå-
das inspelningar. Talia och Leyla har spelat in på raster och under lektioner 
i skolan. Talia har inga inspelningar utanför skolan. 

Talias inspelningar börjar när hon, Dania, Hanna och Leyla befinner sig i 
skolans kafeteria. De pratar om och planerar för en redovisning som alla 
arbetar med. Talia pratar arabiska med en kamrat och därefter går de till en 
lektion. En del av lektionen är inspelad och därefter tar Leyla över. Talias 
nästa inspelning är gjord under en rast då Dania och Talia sitter och pratar 
om teveprogram och skolredovisningar. På nästföljande lektion arbetar 
klassen självständigt med sina pågående arbeten.  

Följande dags inspelning inleds med att Talia pratar med Dania och Ley-
la vid skåpen. På den lektion som sedan följer gör Talia och Dania en 
gemensam redovisning inför klassen. De pratar också efteråt med läraren 
om redovisningens förtjänster och brister. Efter samtalet med läraren har 
Talia håltimme och hon tillbringar den i uppehållsrummet tillsammans med 
Dania och Leyla. De arbetar sida vid sida med nya redovisningar samtidigt 
som de pratar om händelser och saker de ska göra utanför skolan. På lek-
tionen efter håltimmen gör Talia ännu en redovisning. Den här gången indi-
viduellt. Läraren diskuterar sedan framförandet och uppläggningen av redo-
visningen. Ytterligare redovisningar görs på lektionen, bl.a. av Dania. Dania 
och Talia går efter lektionen i korridoren och pratar om sina redovisningar.     

4.1.3.4 Etiska överväganden med egeninspelningarna 
Jag följer Vetenskapsrådets (1990) samtyckeskrav när det gäller forsknings-
etiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I enlighet 
med dessa bad jag ungdomarna berätta för sina kamrater och för lärarna att 
de hade på sig en bandspelare, men under mina genomlyssningar blev det 
tydligt att man inte alltid gjorde det. Det finns samtal där det är uppenbart 
att man försöker dölja för sina kamrater att man spelar in och det finns ock-
så samtal på lektioner där jag har svårt att tro att lärarna vet om att de blir 
inspelade. Jag har valt att inte ta med klassrumsinteraktion där jag misstänk-
er att läraren är ovetande om inspelningen och samtal där det efter en stund 
framgår via inspelningen att en klasskamrat inte vet om att han eller hon blir 
inspelad. De pseudonymer jag använder för alla platser som nämns, för alla 
deltagare och för alla som blir omnämnda i inspelningarna utgör ytterligare 
försök att skydda deltagarna och deras samtalspartner.   
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4.1.4 Intervjuerna 
När jag fick banden från ungdomarnas egeninspelningar bestämdes tid och 
plats för en intervju. Intervjun kompletterar mina kunskaper om ungdomar-
nas bakgrund, intressen, framtidsplaner och syn på språk och identitet. In-
tervjuerna ses dock inte i första hand som faktakällor utan som interaktio-
nella data där kontextuella faktorer påverkar dialogen på samma sätt som i 
andra samtal (Baker 1997). Av de sju som har gjort egeninspelningar har 
jag intervjuat sex.9 Intervjuernas längd varierar från 15 minuter till 50 minu-
ter.  

Intervjuerna byggde i stort på att ungdomarna fick berätta fritt om sig 
själva. Några exempel på hur intervjuerna inleddes ger jag nedan (exempel 
(2) och (3)). När jag ville veta mer om något speciellt frågade jag oftast vi-
dare eller bad den intervjuade att utveckla resonemanget. Men som otränad 
intervjuare betedde jag mig emellanåt som en vanlig samtalspartner, vilket 
betydde att jag av respekt valde att inte alltid fråga vidare trots relativt 
knapphändiga uppgifter från den intervjuade (jfr Alasuutari 1995:87). In-
formation om familjebakgrund, intressen, framtidsplaner, språkkunskaper, 
språkanvändning, kodväxling och språk som identitet försökte jag prata om 
med alla, men i vilken ordning vi skulle prata om dessa saker var delvis upp 
till den intervjuade. Intervjuerna kan på så sätt beskrivas som halvstrukture-
rade (Kvale 1997:117). 

(2) Inledningen av intervjun med Peter  

1  C: [...] jaha men du då ska vi se kan vi göra så att du  
2   börjar med att berätta lite om dej själv sådär  
3  Peter: om mej själv okej eh jag har bott här i Fältstad 
4   sen ja sen jag föddes och dom flesta som går i min  
5   klass har jag gått med sen ettan gamla polare eh  
6   har förut hållit på mycket med handboll idrott och  
7   så fast sen blev jag skadad för ett år sen så har  
8   jag slutat med det nu 

 
(3) Inledningen av intervjun med Leyla 

1  C: det är såhär jag tänker alltså bara be dej nu att 
2   berätta saker som du tycker jag ska veta om dej 
3  Leyla: mm 
4  C: som jag inte vet ((skrattar)) 
5  Leyla: ((skrattar)) ja var ska jag börja 
6  C: vad ska du börja med (.) bakgrund 
7  Leyla: mm okej jag är född i Turkiet och när jag kom hit  
8   till Sverige så var jag sex år gammal för tio år 
9   sen ungefär 

 

                                           
9 Ivan är alltså den som fattas.  
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4.1.5 Deltagarna och beteckningen ungdomar 
För att få en samlande beteckning på deltagarna i min undersökning kallar 
jag dem ibland ungdomar. Det händer att deltagarna själva använder samma 
beteckning på sig (se exempel (4)) vilket visar att deltagarna ser det möjligt 
att framställa sig så i vissa kontexter.  

(4) Hannas fyrpartssamtal: vi ungdomar 

1  Hanna: men i framtiden när det blir mer arbetslöshet så  
2   måste vi ungdomar satsa mer på det här med språket  
3   och så för det är ju mycket svårare för oss att få 
4   arbete nu i framtiden 

 
Samtidigt gör sig den gränszon mellan barndom och vuxendom som ung-
domarna befinner sig i påmind ibland.10 I exempel (5) nedan pratar Peter 
med sin lärare på väg till en lektion. 

(5) Peters egeninspelningar: jävla snorunge eller vuxen karl 

1  Peter: är hon här idag 
2  Kille: hon kommer bakom dej hon är inte här idag 
3  Läraren: kommer och smyger 
4  Peter: helvete också 
5  Läraren: över (ohb) 
6  Peter: s-säg nu vad du tänkte säga du tänkte säga att jag 
7   var en jävla snorunge eller hur 
8  Läraren: till dej 
9  Peter: ja 
10  Läraren: det är du väl inte du är ju en vuxen karl 
11  Peter: men du tänkte s- du tänkte det eller hur 

 
I (5) förhandlar Peter och hans lärare kring beteckningar som har med ålder 
att göra, och detta visar att beteckningen ungdomar inte gäller i alla situa-
tioner. Peters lärare kallar Peter en vuxen karl i kontrast till Peters eget för-
slag en jävla snorunge. Att jag ändå väljer beteckningen ungdomar har en 
praktisk förklaring i att den ger ett samlande namn på undersökningsgrup-
pen vid sidan av beteckningen deltagare, men jag menar också att den ger 
en viss beskrivning av undersökningsdeltagarnas livssituation. Att ge kon-
kreta exempel på vad som förenar människor som brukar kallas ungdomar 
är dock svårt så fort man vill beskriva dem efter något annat än ålder (Kot-
sinas 1994:16). Åldersmässigt befinner sig undersökningsdeltagarna inom 
det spann som brukar räknas till ungdomstiden, de är 16–19 år, men när det 
gäller andra vanliga föreställningar om ungdomars livssituation passar bild-
en inte lika bra. Bland mina deltagare finns t.ex. Talia som är 18 år och går 
första året på gymnasiet. Hon är gift och bor i egen lägenhet tillsammans 
med sin man (se exempel (6) taget från min intervju med Talia). Talias situ-
                                           
10 Jag menar inte att gränszonen mellan barndom och vuxendom nödvändigtvis skulle 
vara mer problematisk än t.ex. vid gränserna mellan bäbis och barn, medelålders och 
äldre.   
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ation är ovanlig för en så pass ung människa och gäller inte för någon annan 
person bland undersökningsdeltagarna, men att säga att ett specifikt kriteri-
um för att kallas ungdom, t.ex. är att man bor hemma hos sina föräldrar, blir 
problematiskt. Det jag i stället avser med begreppet ungdom och de livsbe-
tingelser som gäller för dem är mer allmänna: man befinner sig i en situa-
tion där man är på väg mot att fullt ut delta i vuxenlivet med det ansvar och 
de skyldigheter och rättigheter som vuxna har. 

(6) Intervju med Talia: tjugonde juli giftade jag mej 

1  Talia: [...] eh sen efter att vi slutade det var tjugonde  
2   juli giftade jag mej 
3  C: förra året 
4  Talia: ja det var nittisex 
5  C: mm 
6  Talia: ja eh och det är vanligt alltså det har inte  
7   förändrat nånting när det gäller studier och sånt 
8   [...]  
9  C: ja det är så men ni bor tillsammans du och din man 
10  Talia: ja 
11  C: och ni bor ens- ensamma 
12  Talia: ja 

 
Användningen av beteckningen ungdomar innebär inte att jag menar att 
ungdomarna pratar s.k. ungdomsspråk, eftersom jag inte diskuterar deltag-
arnas språkanvändning strukturellt eller lexikalt ur ett jämförande åldersper-
spektiv. På samma sätt värjer jag mig mot att se relevantgörandet av identi-
tet i undersökningen som typiskt för ungdomar.11  

4.1.6 Inspelningens påverkan 
När samtal spelas in och samtalsdeltagarna är medvetna om detta tillförs 
samtalssituationen en ovanlig potentiell kontextuell resurs – samtalsdeltag-
arna har möjlighet att kommentera kring det faktum att de blir inspelade. 
Vid arrangerade samtal tillförs samtalet också restriktioner när det gäller 
tiden – deltagarna förväntas sitta ner och prata under en viss tid. Kanske 
uppfattas också restriktionerna gälla samtalsämnena – deltagarna pratar inte 
om vad som helst även om instruktionerna är sådana. Svennevigs (1999) 
deltagare uppgav i intervjuer efter att de deltagit i dyader att inspelningen 
hade gjort dem uppmärksamma på just samtalsämnena. Man hade eftersträ-
vat att tala om något ”riktigt” (min översättning av engelskans proper). I 
avhandlingens resultatdel (se särskilt kapitel 5 och 6) diskuterar jag en del 
av de drag i de arrangerade samtalen som verkar vara utslag av att samtalen 
spelas in och pågår utifrån särskilda förutsättningar.  

                                           
11 För resonemang om (den bristande) korrelationen mellan ålder och språkdrag se Norr-
by (1997) och Karlsson (1998). Se också Persson Thunqvist (2003) för ett resonemang 
av mytbildningen om ungdomar som ett kollektiv.   
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Inte bara de arrangerade samtalen bär spår av att det är något ovanligt 
med samtal som spelas in och sedan ska analyseras. I exempel (7) sitter 
Arina och Filip tillsammans med några klasskamrater och pratar om grill-
ning som en möjlig klassaktivitet inför avslutningsdagen. Sekvensen kom-
mer från Filips egeninspelningar. 

(7) Filips egeninspelningar: nej just det bara kassetten förstör den 

1  Arina: vet du vad Gabriela föreslog att vi ska grilla typ 
2   såhära vid *vattenverket* sa hon 
3  Tim: yeah right hellre kan vi grilla hemma hos mej 
4  Arina: nejmen alltså vi grillar nånstans har såhär mysigt 
5   *jag vet inte vad* (ohb) 
6  Filip: man har ju bränt ner Lerskolan vad ska vi mer bränna  
7   upp 
8  Arina: vi bränner upp Vikbo inga spår efter oss 
9  Filip: bra idé 
10  Arina: jag svär 
11  Tim: hallå hallå vi hade ju dom brände ju upp Lerskolan  
12   vi eldar upp Vikbo 
13  Arina: ja det var ju det jag sa nyss åh inga spår efter oss  
14   såhära 
15  Filip: nej just det bara kassetten [förstör den 
16  Arina:                             [bara kassettbevis 
17  Kille: nejmen vet du vad dom går med kassetten till rektorn 
18   hon ba titta vad dom här eleverna har sagt 

 
I (7) associerar man aktiviteten att grilla med att en skola i närheten har 
brunnit och att de i sin tur kan bränna upp sin skola. I och med skämtet om 
att sätta eld på Vikbogymnasiet aktualiserar Filip bandspelaren. Att band-
spelaren är igång när man skojar om att bränna ner sin skola är något som 
kommenteras och vävs in i det skämt som pågår. I det här fallet får man 
säga att bandspelaren utgör ett mycket tacksamt innehållsligt bidrag till det 
skämt som man är involverad i. Man spär med bandspelarens hjälp på den 
brottsliga dimensionen i att tända eld på skolan med att det finns bevis för 
deras plan och att bevisen måste förstöras. Exemplet visar att kommentarer 
kring en pågående inspelning inte görs utan att det tillför samtalet en poäng. 
I det avseendet finns det ingen skillnad mellan inspelningen, bandspelaren 
eller kameran som kontextuell resurs och andra kontextuella resurser. 
Kommentarer kring inspelningen är alltså inte detsamma som någon slags 
allmän ”onaturlighet” i samtalen.  

När det gäller påverkan på det språkliga beteendet kan man tänka sig att 
inspelningen får effekter. En deltagare kanske blir tystare än normalt, pratar 
mer än normalt eller förändrar sitt uttal. Frågan är dock om inte de sociala 
relationerna mellan samtalsdeltagarna utövar ett större inflytande över det 
språkliga beteendet än kameran eller bandspelaren. De flesta samtalen i min 
undersökning pågår mellan individer som umgås dagligen, och att då för-
ändra sitt kommunikativa beteende i en riktning som inte stämmer med hur 
man pratar i normala fall är att ta en social risk för att bli utpekad som avvi-
kande från sitt vanliga jag (Nordberg 1982, Eriksson 1997:53). Det är heller 
inte troligt att människor har helt separata sätt att bete sig i situationer där 
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det förekommer inspelning, som t.ex. i intervjuer, mot i andra situationer 
(Widdicombe & Wooffitt 1995:73).  

4.2 Bearbetning av materialet 
Under rubriken bearbetning av materialet redogör jag för vilka talspråksan-
passningar jag har valt att göra i transkriptionen och för vilka transkrip-
tionssymboler jag använder. I bearbetningen ingår också att skydda deltag-
arnas identiteter med pseudonymer.  

4.2.1 Transkriptionskonventioner 
I transkriptionen har jag huvudsakligen använt mig av skriftspråksformer. 
De ord jag har valt att återge i mer talspråklig form är de som i skrift alltid 
skiljer sig från talspråkets uttal, t.ex. skriver jag mej, dej, sej och dom. Den 
mer uttalsnära stavningen av de här orden är inte ovanlig i dag, och är där-
för högst befogad att använda vid återgivande av talspråk (se Linell 
1994:22). Jag har också valt att skriva sen i stället för sedan, nån i stället för 
någon och nånting i stället för någonting där detta motsvarar det faktiska 
uttalet i samtalen. Orden vad, vara och var uttalas ofta som va i samtalen, 
men här har jag valt att behålla den skriftspråkliga formen eftersom den tal-
språkliga formens flertydlighet kan försvåra läsningen (jfr Linell 1994:23). I 
vissa fall använder talare ett tydligt talspråksuttal som skiljer sig från skrift-
bilden och som i talspråksmodifierad stavning bättre återger någon aspekt 
av talarens reaktion (t.ex. där skriftbilden nä ger en tydligare bild av hur 
ordet sades än skriftbilden nej).  

Att jag för övrigt inte har gjort några talspråksanpassningar beror i hu-
vudsak på att jag i min undersökning inte studerar det faktiska uttalet av ord 
utan koncentrerar mig på yttrandenas organisation och innehållet i det som 
sägs.  

När det gäller transkriptionskonventioner så följer jag i stort Londen, 
Lehti-Eklund och Green-Vänttinen (1991) (se också Londen 1995, Fors-
blom-Nyberg 1995), som i sin tur bygger på det system som utvecklats 
inom CA och finns presenterat i Atkinson & Heritage (1984). Jag har valt 
att utelämna vissa av de symboler som används i Londen, Lehti-Eklund och 
Green-Vänttinen (1991), eftersom jag inte diskuterar relevantgörande av 
identitet utifrån markörer för snabbare tal än normalt, långsammare tal än 
normalt, utandning, legatouttal eller förlängda ljud. Markörer för frågeinto-
nation finns med i fall där detta förtydligar talarens yttrande och anges som 
transkriberarens kommentar. När det gäller pauser så skiljer jag mellan mik-
ropauser (pauser under en sekund) och längre pauser (pauser över en se-
kund), men jag har inte mätt pauserna i tiondels sekunder. En transkrip-
tionsnyckel återfinns på sidan 7.  



 37

Transkriptionerna är gjorda av mig. En annan person har kontrollerat 
transkriptionen av några minuters inspelning från vardera de tre fyrparts-
samtalen. Detta för att inte min tolkning av vad som försiggår i inspelning-
arna ska stå alldeles oemotsagd.12 Diskussionerna därefter ledde bl.a. till en 
ny genomgång av pausernas placering, eftersom det inte alltid är självklart 
huruvida en paus ska placeras inom det som tolkas som en talares tur eller 
mellan turer.  

Videoupptagningen av fyrpartssamtalen och intervjuerna har använts pa-
rallellt med ljudupptagningen vid transkriptionsarbetet och under arbetet 
med analysen. Videoupptagningen har använts för att föra in symboler för 
icke-verbal information i transkriptionerna i de fall där videoupptagningens 
registrerade aktiviteter förtydligar eller förklarar ungdomarnas verbala bete-
ende. Informationen från videoupptagningen beskrivs i texten runt exemp-
let, i fotnotstext eller syns i transkriptionen som transkriberarens kommen-
tar.     

4.2.2 Pseudonymer 
Namnen jag använder på ungdomarnas skola och de områden runt skolan 
som nämns i inspelningarna är utbytta. Detta gäller också alla personnamn 
som deltagarna nämner i samtalen. När personer i egeninspelningarna finns 
med i längre sekvenser och jag kan identifiera deras röster har jag valt att 
sätta ut ett påhittat namn. Då jag bara skriver kille och tjej innebär det att 
jag inte har kunnat identifiera talarna och att de bara är med i en kort se-
kvens.  

Av de pseudonymer jag använder på ungdomarna har Filip, Leyla och 
Gale valt sina namn själva. Jag gjorde intervjuerna med Peter och Arina 
först och då hade jag inte kommit på idén med att fråga ungdomarna själva 
om ett lämpligt namn. Talias namn har jag hittat på trots att jag gjorde hen-
nes intervju sist. Där glömde jag helt enkelt bort att ställa frågan om lämplig 
pseudonym. De som inte gick med bandspelaren på sig eller inte intervjua-
des har också pseudonymer påhittade av mig. Det gäller Dania, Hanna, 
Ivan, Julia, Livia och Vera.  

4.3 Sammanfattning  
Materialet samlades in från mitten av mars till slutet av maj 1997. Tolv 
ungdomar deltar i de arrangerade samtalen. Sju av de tolv ungdomarna har 
gått med en walkman och gjort egeninspelningar och sex av de sju har in-
tervjuats. Hela materialet uppgår i tid till drygt 40 timmar. Fyrpartssamtalen 
och intervjuerna är transkriberade i sin helhet, vilket i tid motsvarar ungefär 
                                           
12 För en diskussion av transkriptionen som tolkning se Adelswärd (1990), Linell (1994) 
och Forsblom-Nyberg (1995). 
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fyra timmar. När det gäller egeninspelningarna och intervjuerna har jag 
plockat ut samtal eller delar av samtal och transkriberat där jag funnit in-
tressanta sekvenser ur mitt undersökningsperspektiv. I fallet med egenin-
spelningarna har också kvaliteten på inspelningarna spelat roll. En samman-
ställning av inspelningssituationerna och tidsomfånget hos hela materialet 
finns i tabell 4. 

Tabell 4. Materialets inspelningssituationer och tidsomfång. 

Inspelningssituation Tid
Arrangerade fyrpartssamtal  1 timme och 38 minuter
Egeninspelningar  37 timmar och 30 minuter
Intervjuer  2 timmar och 17 minuter 
Totalt  41 timmar och 25 minuter 

 
Ungdomarnas deltagande i de olika inspelningssituationerna framgår av ta-
bell 5.  

Tabell 5. Deltagarnas medverkan i de olika inspelningssituationerna. 

Namn Fyrpartssamtal Egeninspelning Intervju
Arina ja ja ja
Filip ja ja ja
Gale ja ja ja
Leyla ja ja ja
Peter ja ja ja
Talia ja ja ja
Ivan ja ja nej
Dania ja nej nej
Hanna ja nej nej
Julia ja nej nej
Livia ja nej nej
Vera ja nej nej

 
De personer som jag i kapitel 9 analyserar med avseende på variation i rele-
vantgörande av identitet, Filip, Ivan och Talia, får större delar av sina egen-
inspelningar redovisade än de övriga deltagarna. Av intervjumaterialet an-
vänder jag delar ur alla sex intervjuerna, men Filips och Talias får störst ut-
rymme i och med specialstudien av dem. 

 



5 Innehåll och struktur i fyrpartssamtalen 

I detta kapitel diskuterar jag fyrpartssamtalen ur ett perspektiv som rör in-
nehåll och struktur. Ungdomarna fick inte några färdiga samtalsämnen att 
diskutera och syftet med det var att se vad de själva valde att prata om. In-
nehållet i ett visst samtal är delvis en förutsättning för vilka relevantgöran-
den av identitet som kan förekomma. Innehållet ger också förutsättningar 
för deltagarnas positionering gentemot varandra och gentemot samtalssitua-
tionen. För att få en överblick över det innehåll som ungdomarna orienterar 
sig mot i fyrpartssamtalen gör jag en topikanalys, dvs. en övergripande ana-
lys av samtalsämnen som även tar hänsyn till samtalens struktur.  

I avsnitt 5.1 diskuterar jag kontextens roll i samband med samtals inne-
håll. I avsnitt 5.2 görs en definition av topik och metoden för topikanalysen 
presenteras. Topikanalysen som jag redovisar i det här kapitlet ger en över-
siktlig uppdelning av samtalen i sammanhållna sekvenser där det inledande 
yttrandet i varje ny sekvens kan användas för att synliggöra samtalens olika 
innehållsliga teman. Temana diskuterar jag sedan i avsnitt 5.3 övergripande 
efter hur de går att gruppera när det gäller innehållsliga likheter, både inom 
och mellan samtalen. I avsnitt 5.4 ges några exempel på skolrelaterade topi-
ker. I avsnitt 5.5 ges några exempel på etnicitetsrelaterade topiker, och i av-
snitt 5.6 diskuterar jag topiker som rör närsituationen. Därefter redovisar jag 
de tre samtalen var för sig. Jag benämner samtalen efter det innehåll som 
kvantitativt sett är utmärkande för respektive samtal. I avsnitt 5.7 diskuterar 
jag samtal Studentbalen, i avsnitt 5.8 samtal Samlevnadsnormer, och i av-
snitt 5.9 samtal Invandrare.  

5.1 Samtalsinnehåll och kontextberoende  
Vad deltagare pratar om i ett samtal beror på en rad olika faktorer. Dels på-
verkas interaktionen av den situationella samtalssituationen, och dels påver-
kas interaktionen av en mer avlägsen och historisk kontext. Linell (1998) 
talar om den situationella kontexten som immediate eller omedelbar. I den 
omedelbara kontexten ingår ko-texten, alltså den interaktion som pågått 
fram till en aktuell punkt i samtalet, och den fysiska omgivningen med fö-
remål, händelser och personer och deras placering. De som interagerar har 
också en personlig historia och i vissa fall en gemensam historia där det ak-
tuella samtalet är ett i raden av samtal som samtalsdeltagarna är delaktiga i. 
Det här betyder att samtal också påverkas ur en historisk dimension. Linell 
(1998:129) använder termen mediate/abstract eller förmedlad för att 
benämna de kontexter som inte hör till den omedelbara kontexten. De för-
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medlade kontexterna innehåller bl.a. förvärvade kunskaper, åsikter och vär-
deringar om det ämne man pratar om, kunskaper eller antaganden om sam-
talsdeltagare och deras biografier och mer allmänna kulturellt och socialt 
bestämda bakgrundskunskaper och föreställningar om världen.  

Även om de kontextuella dimensionerna för ett visst samtal är komplexa 
och mångfasetterade så utgör deltagarnas faktiska handlingar den enhet som 
kan peka på vad samtalsdeltagarna själva anser utgör den relevanta kontext-
en vid en viss tidpunkt i ett samtal (Linell 1998:128). Man kan nämligen 
inte utgå från att kontexterna likt objekt finns i samtalssituationen och ut-
övar påverkan eller ger förutsättningar. I stället får det som spelar roll för 
samtalsdeltagarna och sätter avtryck i interaktionen när det gäller kontexten 
spåras i deltagarnas handlingar. Linell (1998) pratar därför om contextual 
resources – kontextuella resurser – som kan men inte behöver påverka sam-
talet och interaktionen.  

I och med valet av vissa samtalsämnen aktualiseras också vissa kontextu-
ella resurser. En samtalsdeltagare kan t.ex. välja att börja prata om något 
som var perifert i den föregående sammanhängande sekvensen och alltså 
använda ko-texten som kontextuell resurs (Korolija 1998, Linell 1998). 
Samtalsdeltagaren kan också välja att använda den konkreta omgivningen 
när han eller hon initierar ett samtalsämne och då t.ex. kommentera något 
fysiskt objekt i rummet eller en händelse (Bergmann 1990 local sensitivity, 
Korolija 1998 situation, Svennevig 1999 setting talk). Ytterligare ett alter-
nativ för samtalsdeltagaren är att, förutom eller överlappande med ko-
texten, referera till tidigare interaktioner, händelser eller annan bakgrunds-
kunskap (Korolija 1998 abstract background knowledge, Svennevig 1999 
other-oriented topic, self-oriented topic, we-oriented topic eller encyclope-
dic topic). Det innehåll som skapas i samtalet kan alltså ha sin grund i olika 
kontextuella resurser.  

5.2 Metod för topikundersökningen 
När jag undersöker vad ungdomarna pratar om i fyrpartssamtalen gör jag 
det utifrån en analys som tar fasta på gränser mellan innehållsliga delar i 
samtalen. Den engelska termen topicality definieras av Linell (1998:181) 
som ”the property of ’aboutness’ in discourse”. Topiker, i betydelsen inne-
håll, utgör en naturlig del av samtal och vi minns och karakteriserar samtal 
utifrån vad de handlar om (Norrby 1996:140, Svennevig 1999:163). Men 
även om topikerna är självklara i interaktionssammanhang har det visat sig 
vara svårt att ge termen topik någon precis definition: “Topics are notorio-
usly difficult to define in substantial terms, i.e. different discourse topics 
can seldom be adequately separated from each other by defining each topic 
‘positively’, i.e. ‘only’ in terms of which set (‘micro-world’) of referents it 
is ‘about’, or which sets of conceptions or predicates it employs to describe 
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whatever it is about.” (Linell 1998:181.) Svennevig påpekar problemet med 
att jämka samman behovet av en strikt analys med deltagarnas egna upp-
fattningar: “The problem is to find a unit that is both interactionally relevant 
to the participants and at the same time defined strictly enough to be useful 
as a tool for research.” (1999:163.) 

Topiker går inte att studera enbart utifrån ett innehållsligt perspektiv där 
man t.ex. tar fasta på de referenter som förekommer inom en viss sekvens. 
En topikanalys bör också utgå från hur samtalsdeltagarna själva uppfattar 
sammanhang mellan yttranden (Svennevig 1999), och yttranden kan tolkas 
som sammanhängande utan att de för den skull använder sig av samma refe-
renter. I stället för att förlita sig helt på det innehållsliga i bestämmandet av 
topiker och topikinitieringar bör man därför också ta med samtalets struktur 
och samtalets flöde (Linell 1998, Svennevig 1999, Korolija 1998, Schegloff 
1990, Bublitz 1988, Clark 1996). I det som kallas samtalets struktur ingår 
bl.a. pauser, turtagning och minimala responser använda i avgränsande syf-
te.  

En topik är då en del av ett samtal som avgränsas innehållsligt och even-
tuellt också strukturellt från resten av samtalet. Avgränsningen kan göras 
genom att något av följande händer i samtalet (uppräkningen från Korolija 
1998:83): (1) innehållet i ett yttrande är skilt från det föregående, dvs. att 
nya referenter i nya konstellationer och situationer introduceras, (2) nya 
kontextuella resurser plockas upp och används i interaktionen, (3) ett före-
gående ämne verkar ha ebbat ut och samtalsdeltagarna börjar prata på en 
annan prosodisk nivå, eller (4) en ny deltagarstruktur formeras. Den sista 
punkten gäller i de fall där mina fyrpartssamtal splittras upp i dyader, dvs. 
att deltagarna börjar prata två och två, men inte i det avseendet att någon 
person tillkommer eller försvinner.  

Svennevig (1999) har analyserat topiker med hjälp av såväl innehållsliga 
som strukturella avgränsningar. Svennevig menar att samtalsdeltagare byter 
topik på två sätt: antingen vid det han kallar för topic transition relevance 
places, förkortat TTRP (jämförbart med transition relevance place – TRP – 
i Sacks, Schegloff & Jefferson 1974:703 eller med en svensk term respons-
punkt i Linell & Gustavsson 1987:18) eller genom topikhopp (min översätt-
ning av topic leap). Vid TTRP-byten finns markeringar från en eller flera 
deltagares sida som signalerar att man kan avsluta en topik. Det främsta 
kännetecknet på att en möjlig TTRP nalkas i samtalet är brist på progressi-
vitet. Bristen på progressivitet gäller både innehållsligt i form av att yttran-
dena främst är responsiva och utgörs av t.ex. minimala responser, repetitio-
ner, omformuleringar, summeringar, generaliseringar eller slutledningar, 
och strukturellt i form av t.ex. pauser och långsammare turbyten (Svennevig 
1999).  

I exempel (8) avslutas en topik vid en TTRP. Topiken behandlar kärleks-
relationer under Arinas, Filips, Julias och Peters studentbal och avslutas ge-
nom pauser på rad 12 och rad 14 och Julias minimala respons däremellan. 
Pauserna och den minimala responsen bäddar för att en ny topik ska etable-
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ras, och detta görs genom Filips nya inriktning mot alkohol på det över-
gripande temat studentbalen – mycket sprit eller (rad 15).   

(8) Topikbyte vid en TTRP 

1  Arina: men Maria höll ju på med Oliver också ((skrattar)) 
2   [väldigt mycket 
3  Julia: [men vem gjorde inte det 
4  Arina: ja 
5  Peter: gjorde du det 
6  Julia: nej [((skrattar)) 
7  Filip:     [((skrattar)) 
8  Arina:     [((skrattar)) Julia 
9  Julia: verkligen inte fan 
10  Peter: [[där sa du det själv 
11  Julia: [[jag är den sista 
12  (2s)  
13  Julia: ja 
14  (1s)  
15  Filip: mycket sprit eller 

 
Man kan också tänka sig att en topik fortsätter efter avslutande markörer av 
de typer vi såg i exempel (8). Därför måste man också beakta sammanhang 
mellan turerna när det gäller innehållet. Filips yttrande mycket sprit eller 
anknyter på ett icke-fokalt sätt, dvs. med ett innehållsligt skifte i aspekt (Li-
nell & Gustavsson 1987:44), till det föregående innehållet och den icke-
fokala anknytningen plus de avslutande markörerna på rad 12, 13 och 14 
ger ett topikbyte.  

Vid topikhopp märks inga avslutande markeringar vare sig innehållsligt 
eller strukturellt. I stället hoppar en deltagare direkt från ett ämne till ett an-
nat genom en icke-fokal anknytning. Om de övriga deltagarna hakar på det 
nya ämnet har man etablerat ett nytt ämne, men utan att avsluta det föregå-
ende. I exempel (9) pratar Gale, Ivan, Livia och Vera inledningsvis om vad 
som händer hemma hos dem när en lärare ringer för att prata med föräldrar-
na om ungdomarnas skolarbete. Livia har sagt att hon låtsas vara sin mam-
ma när en lärare ringer och Vera ger tips på hur Livia i rollen som sin 
mamma ska formulera sig för att verka trovärdig i föräldrarollen och för att 
framställa Livia som en duktig flicka.  

(9) Topikbyte genom topikhopp 

1  Vera: nej det är bara att säga såhär jo jag vet att Livia  
2   sköter sej dåligt ibland men du ska veta att hon är  
3   en duktig flicka i alla fall 
4  Livia: ((skrattar)) 
5  Ivan: ja hålla på sådär 
6  (1s)  
7  Ivan: hon pluggar jättemycket hemma hon har lite problem  
8   med sin brorsa 
9  Vera: ((skrattar)) 
10  Livia: vad vet du om jag har en brorsa 
11  Ivan: va 
12  (1s)  
13  Ivan: vad [sa du] 
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14  Livia:     [va-  ]vad [vet du om jag har en brorsa 
15  Vera:                [(ohb) 
16  Gale: han bara gissade 
17  Livia: jo jag har två ((skrattar)) 
18  Ivan: ser du ser du I’m smart 
19  Livia: nej jag har [tre 
20  Ivan:             [du har du har 
21  Livia: jag har tre 
22  Ivan: du har i alla fall en syrra 
23  Livia: nej hon har ingen syrra 
24  Vera: nej jag har bara en lillebror 
25  Ivan: lillebror 
26  Livia: [[((skrattar)) 
27  Vera: [[((skrattar)) 
28  Livia: ((använder spanska)) 
29  Ivan: och när när fyller han tretti din lillebrorsa 

 
På rad 10 ställer Livia en fråga till Ivan vad vet du om jag har en brorsa. 
Frågan är problematisk för Ivan eftersom han ber Livia upprepa vad hon sa. 
Ivan säger va (rad 11) utan att få svar från Livia och frågar efter en liten 
paus på nytt vad sa du. Livia upprepar vad vet du om jag har en brorsa (rad 
14). Gale säger han bara gissade och det yttrandet ger en förklaring till 
Ivans problem med att tolka Livias fråga. Ivan hade i sitt yttrande på rad 7 
och 8 låtsats vara Livias förälder som är i färd med att bortförklara hennes 
dåliga resultat i skolan. Ivans påstående kring Livias syskonförhållanden 
var alltså bara en del av imitationen och inget som var avsett att tas på all-
var. Livias anknytning är lokalt förankrad (Linell & Gustavsson 1987:43) i 
det närmast föregående yttrandet, men innehåller en fokal förskjutning. Hon 
topikaliserar något som är perifert i Ivans yttrande och detta orsakar en re-
parationssekvens. Livia meddelar sedan hur hennes syskonrelationer ser ut: 
jo jag har två (brorsor) och senare jag har tre. Samtalet tar en innehållsligt 
annan vändning där syskonrelationer utgör huvudtemat. Livias yttrande på 
rad 10 får anses vara det som orsakade topikbytet. Livia tog fasta på ett in-
nehåll som var perifert i Ivans yttrande utan några sammanfattande kom-
mentarer och utan att invänta en möjlig TTRP. De topiker som etableras 
genom topikhopp är besläktade med den föregående topiken när det gäller 
innehållet, medan topikbyten vid TTRP kan introducera för samtalet helt 
nya topiker (Svennevig 1999:188).    

Ett problem med topikanalysen är att det många gånger är svårt att avgö-
ra om en ämnesglidning är att betrakta som en glidning inom en topik eller 
som en initiering som adresserar en icke-fokal aspekt av det man talar om, 
s.k. recontextualizations (Svennevig 1999:206). Svennevig beskriver skill-
naden mellan rekontextualiseringar, som innebär ett sådant skifte i fokus att 
de orsakar topikskifte, och gradual topic shifts (den svenska termen gradvis 
glidande ämnesbyte finns hos Norrby 1996:165 och används hädanefter), 
som inte innebär topikbyte, på följande sätt: 

My position with respect to gradual topic transitions is that they do not at any point 
include a proposal for an extended joint project, but only local ones. Topic is man-
aged locally and no single contribution projects extended talk with a specific glo-
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bal organization. [---]. A recontextualization, by contrast, is constituted by a pro-
posal and an acceptance to quit one joint project and engage in another. (Svenne-
vig 1999:210) 

Exempel (9) ovan har jag analyserat som ett topikskifte av typen rekontext-
ualisering där konsekvensen blir ett topikhopp. Livia plockar upp en perifer 
aspekt av Ivans skämtsamma föräldraimitation som orsakar en del repara-
tionsarbete. Hennes nya perspektiv blev dock det som man sedan orientera-
de sig emot.  

Hur yttranden hänger samman och hur de ska länkas till en övergripande 
topik är en pågående förhandlingsprocess mellan samtalsdeltagarna (se 
Svennevig 1999:202–204). I analysen av topikskiften är därför deltagarnas 
uppvisade förståelse av hur de uppfattar koherensen mellan yttranden och 
sekvenser det som måste få avgöra. Analysen av topiker är ett grovt instru-
ment för att redogöra för ett samtals fullständiga innehåll, men fördelen är 
att analysen strävar efter att utgå från samtalsdeltagarnas egna tolkningar av 
innehållsorganisationen. Jag använder topikanalysen för att identifiera to-
pikbyten och på så sätt få en översikt över vilka olika typer av innehåll som 
adresseras. Analysen är gjord efter Svennevigs modell med TTRP-byten 
och topikhopp, men jag redovisar inte fördelningen mellan dessa två teknik-
er i samtalen utan koncentrerar mig i stället på de topikinitierande yttrande-
nas innehåll. I analysen har jag vid tveksamma gränsdragningar valt att 
markera topikbyte, eftersom den andra möjligheten, att i stället anta att vi 
har att göra med en innehållslig glidning, kan innebära att en innehållslig 
aspekt inte synliggörs. Svårigheten med att göra gränsdragningar mellan 
vad som är egna topiker och vad som är gradvist glidande ämnesbyten har 
fått mig att avstå från kvantitativa beräkningar i topikanalysen.   

5.3 Topiker och supertopiker 
En jämförelse av vilka typer av innehåll som finns i fyrpartssamtalen visar 
att det framför allt är tre innehållsdimensioner som går igen. Det handlar om 
de topiker som behandlar skolaktiviteter och skolhändelser, förkortat kalla-
de skolrelaterade, de topiker som behandlar ungdomarnas åsikter, uppfatt-
ningar och upplevelser kring bl.a. kulturella normer, språk och religion, för-
kortat kallade etnicitetsrelaterade, och de topiker som har sitt ursprung i de 
konkreta kontextuella resurserna, dvs. i närsituationen runt samtalsdeltag-
arna, förkortat kallade närsituationsrelaterade. Vissa topiker går inte att 
föra till antingen de skolrelaterade eller de etnicitetsrelaterade utan måste 
sägas vara både och.  

Ungdomarna befinner sig i skolan under inspelningarna av fyrpartssamta-
len och de känner varandra som klasskamrater. Skolan och skolmiljön dis-
kuteras utifrån aspekter som t.ex. har att göra med prov, lärare och näralig-
gande händelser som gäller för klassen eller för skolan.  
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Inte i något av de tre fyrpartssamtalen har alla deltagare en gemensam 
kulturell bakgrund. Deltagarna skiljer sig åt t.ex. när det gäller språk, kultur 
och religion, vilket görs relevant av deltagarna själva i topiker som ingår i 
etnicitetsrelaterade topiker. De relevantgör emellertid också sina likheter 
utifrån det etniska. Framför allt görs detta i förhållande till en grupp som 
benämns svenskar.  

Ett karakteristiskt drag för de tre fyrpartssamtalen är vidare att deltagarna 
håller ihop topikerna inom respektive samtal väl, och med det menar jag att 
de ämnen som ungdomarna väljer att prata om inte rör sig från det ena obe-
släktade ämnet till det andra. I stället är ämnena besläktade och för vart och 
ett av de tre samtalen skulle man kunna säga att det finns en supertopik 
(Wibeck 2002:70) som de underliggande topikerna relaterar till på olika 
sätt. En supertopik kan definieras både innehållsligt och strukturellt. Den 
har ett innehåll som påverkar stora delar av samtalet, och verkar kunna åter-
öppnas så fort deltagarna söker efter ett nytt ämne att prata om (jfr hyperte-
ma hos Häggkvist 2002). Supertopiken verkar också etableras relativt tidigt 
i samtalen. I samtalet mellan Arina, Filip, Julia och Peter utgörs supertopik-
en av ämnet studentbalen – vilken var en aktuell händelse för tre av samtal-
ets deltagare då den gick av stapeln kvällen före inspelningen. I samtalet 
mellan Gale, Ivan, Livia och Vera är under stora delar av samtalet superto-
piken samlevnadsnormer aktuell. Den fråga de diskuterar är huruvida man 
bör vara oskuld eller inte när man gifter sig. Ungdomarna har olika åsikter i 
frågan och de beskriver skillnaderna som grundade i deras olika religiösa 
uppfattningar. Dania, Hanna, Leyla och Talia diskuterar olika aspekter av 
invandrares situation i Sverige – supertopiken kallar jag, baserat på tjejernas 
eget ordval, för invandrare.  

5.4 Skolrelaterade topiker 
Ett återkommande tema hos ungdomarna i fyrpartssamtalen är alltså skol-
händelser och skolaktiviteter. Ett par exempel från samtal Studentbalen får 
illustrera hur topiker om skolan kan se ut. I (10) pratar Arina, Filip, Julia 
och Peter om skolämnet filosofi. 

(10) Samtal Studentbalen: allvarligt talat tål ni filosofi 

1 Peter: [[allvarligt talat tål ni filosofi alltså jag tål>> 
2 Filip: [[jag förstår inte hur ni kan tycka om filosofi nej 
3 Peter: >>inte filosofi 
4 Arina: tycker [ni inte om filosofin 
5 Julia:        [jag fattar ingenting jag förstår inte  
6 Filip: [[det är absolut inget intressant 
7 Arina: [[jag tycker det är liksom intressant [det är det>> 
8 Julia:                                       [jag tycker>>   
9 Arina: >>jämföra olika hur dom tänker  
10 Julia: >>det är ologiskt jag kan inte jag menar [det är>> 
11 Peter:                                          [jag hajar>> 
12 Julia: >>inte logiskt filosofi det är liksom nånting som>> 
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13 Peter: >>inte vad han snackar om  
14 Julia:: >>jag menar varje människa säger nånting [och så är>> 
15 Filip:                                          [mm 
16 Julia: >>det ändå fel allting liksom 

 
När det gäller åsikter om skolämnet filosofi så säger Peter alltså jag tål inte 
filosofi (rad 1), och han får stöd av Filip och Julia som menar att ämnet är 
ointressant och obegripligt. Arina menar dock att hon tycker om filosofi: 
jag tycker det är liksom intressant. 

I exempel (11) initierar Julia genom ett topikhopp en topik kring den lek-
tion som hon ska hålla i under klassens nästkommande gymnastiklektion. 

(11) Samtal Studentbalen: nästa på onsdag är det jag som ska hålla så ni får 
komma  

1 Julia: [nästa på onsdag är det jag som ska hålla så ni får  
2  komma 
3 Arina: vad ska [du göra 
4 Filip:         [vad ska ni göra vad ska d-  
5 Julia: jag ska ha såhär styrka och kondition      
6 Arina: nej inte styrke 
7 Julia: jo 
8 Arina: ta kondition                                    
9 Julia: nej jag [s- 
10 Filip:         [ska du ha en bana eller [ska man bara>> 
11 Julia:                                 [nej jag ska ha en>>    
12 Filip: >>hålla på 
13  >>bana [och så ska jag såhär ta kol på er 
14 Filip:        [bra   

 
I den topik som föregår Julias initiering på rad 1 i exempel (11) har deltag-
arna pratat om vad som hände på gymnastiklektion dagen innan samtalet 
spelades in. Då var Filip ansvarig och lärde ut tekniker i kampsporten tae-
kwondo (se exempel (51)).  

5.5 Etnicitetsrelaterade topiker 
I min analys av vad som är uttryck för etnicitet i fyrpartssamtalen har jag 
utgått från komponenter som oftast förekommer i resonemang om etnicitet i 
litteraturen. Även om bilden av vilka komponenter som ingår i etnicitetsbe-
greppet inte är entydig finns det några som återkommer. Några av dessa 
återkommande komponenter är: gemensam nationell eller geografisk här-
komst eller gemensamma förfäder, gemensam kultur och/eller gemensam-
ma seder, gemensam religion, särskilda fysiska kännetecken, gemensamt 
språk och en slags vi-känsla (jfr t.ex. Lange & Westin 1981, Borgström 
1998, Harris & Rampton 2003). Smith (1991:20) skriver: ”An ethnic group 
is a type of cultural collectivity, one that emphasizes the role of myths of 
descent and historical memories, and that is recognized by one or more cul-
tural differences like religion, customs, language or institutions.” I Smith 
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(1986) görs en liknande definition där också kriteriet named human popula-
tion – namngiven mänsklig befolkning – finns med. De olika komponenter-
na ovan har utgjort en ingång till hur jag identifierar uttryck för etnicitet hos 
ungdomarna. Men även om det går att prata om kriterier eller komponenter 
hos etnicitetsbegreppet betyder det inte att de är statiska för individen eller 
att de alltid spelar en roll. Tvärtom kan det postmoderna perspektivet på 
etniciteten beskriva den som flexibel och situationsanpassad (Harris & 
Rampton 2003). Det flexibla perspektivet på etnicitet är t.ex. uttalat hos 
Eriksen (1993). Hans resonemang bygger bl.a. på att ”[e]tniciteten uppstår 
och blir relevant genom sociala situationer och möten, samt genom männi-
skors sätt att handskas med livets krav och utmaningar” (Eriksen 1993:9–
10), vilket gör att olika kriterier blir viktiga vid olika situationer. Att då 
göra en definitiv uppräkning av etnicitetens ingående komponenter för indi-
viden eller gruppen blir vanskligt. Flodell gör en liknande beskrivning av 
etnicitetens flexibilitet: ”När blir då etniciteten viktig för individen? Den är 
som regel ett resultat av sociala kontakter, aldrig av isolering, och uppstår 
där kulturella skillnader har en betydelse, där det blir meningsfullt att skilja 
mellan ’vi’ och ’dom’” (Flodell 2002:18). Barths (1969) idé om etnicitetens 
förankring i gränser mellan grupper i stället för inom grupper poängterar på 
samma sätt det relativa hos begreppet. Etniciteten och dess ingående kom-
ponenter ses alltså som en förhandlingsbar identitet som kan framhävas el-
ler nedtonas på olika sätt beroende på situationen.  

Etnicitetsrelaterade topiker, dvs. topiker som i sitt innehåll adresserar nå-
gon eller några av de komponenter som brukar anses vara utmärkande för 
hur man avgränsar en etnisk grupp, är vanliga i samtalen Samlevnadsnorm-
er och Invandrare, men förekommer också i Studentbalen. Ett exempel på 
en etnicitetsrelaterad topikinitiering från samtal Samlevnadsnormer har vi i 
exempel (12).  

(12) Samtal Samlevnadsnormer: om du är tillsammans med nån tjej du kan åka 
till Tjeckien med henne  

1 Ivan: nejmen alltså om du h- om du är tillsammans med nån 
2  tjej du kan åka till Tjeckien med henne men inte  
3  med en turk till Turkiet det liksom  
4 Livia: ((skrattar)) 
5 Vera: *varför inte* 
6 Livia: för det är Turkiet ((skrattar)) 
7 Ivan: ja 
8 Gale: tjeckar är snyggare 
9 Livia: är turkar snyggare snälla nån 
10 Gale: [[tjeckar 
11 Ivan: [[jag kan gå härifrån 
12 Vera: [[det finns  
13 Livia: ja nä tjeckar jag trodde han sa turkar 
14 Ivan: nä nä tjeckar är snyggare det är klart kolla på mej  

 
Ivan aktualiserar i exempel (12) mer eller mindre ironiskt en skillnad mellan 
att vara tillsammans med en person från Tjeckien och en person från Turki-
et: det går inte att följa med sin pojk- eller flickvän till Turkiet medan det 
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skulle vara helt i sin ordning att följa med till Tjeckien. Vera har då precis 
berättat att hon har gjort en resa till Turkiet med sin före detta turkiske kille. 
Ivan vill eventuellt med sitt yttrande på rad 1 hävda att han i egenskap av att 
vara tjeck besitter vissa positiva egenskaper, kanske framför allt i förhållan-
de till Veras före detta pojkvän, men hans relevantgörande av en skillnad 
mellan turkar och tjecker innebär ett etnicitetsrelaterat perspektiv som också 
skulle kunna aktualisera en skillnad mellan honom själv och Gale i samtal-
et. Gales familj kommer nämligen geografiskt från ett område som ligger i 
Turkiet. Livias felhörning (rad 9) beror antagligen på att hon förväntar sig 
att Gale ska försvara turkarna och inte tjeckerna. Gale distanserar sig dock 
från turkarna genom att säga tjeckar är snyggare (rad 8), vilket utgör en so-
lidarisering med Ivan. Även om de andra i samtalet ser ett potentiellt utpe-
kande av Gale så kan det i stället vara så att han känner sig säker i sin syri-
anska identitet, som kommer till uttryck längre fram i samtalet, och kan 
kosta på sig att ge tjeckerna och därmed Ivan lite uppskattning.  

I exempel (13) från samtal Studentbalen frågar Julia vad Peter tyckte om 
en arabisk låt som spelades under kvällen på balen. 

(13) Samtal Studentbalen: den där arabiska låten som kom du tyckte om den va  

1 Julia: ja jag älskar den 
2 (1s)  
3 Julia: visst var den bra  
4 Peter: vilken 
5 Arina: den där [arabiska 
6 Julia:         [den där arabiska låten som kom du tyckte om 
7  den va 
8 Arina: det var sådär det påminde lite om spansk musik 
9 Julia: ja det är sådär spanskt [arabiskt 
10 Peter:                         [var det för att dom skulle   
11  känna sej hemma 
12 Julia: men det var ju [bra 
13 Arina:                [men vet du vad vi hade tänkt göra  
14  vi hade tänkt sätta på lite syriansk musik och köra 
15  sådär våra egna danser men vi körde det sen (pratar 
16  syrianska) du vet den där 
17 Julia: jaha ja ja  
18 Arina: ((skrattar till)) [med Yasmine och Marko och dom 
19 Peter:                   [syriansk fest 
20 Filip: det blev det va var det många 

 
Aktualiseringen av den arabiska låten verkar i förstone göras för att Arina 
och Julia tyckte att det var en bra låt. När Peter sedan får frågan om vad han 
tyckte så kan man se valet av just honom för frågan som en provokation. 
Julia gissar nog att Peter inte uppskattade den arabiska låten, och vi kan 
också se att Peter i sitt nästa yttrande väljer att ta avstånd från att svara och i 
stället vänder sig mot Filip och frågar om låten spelades för att dom skulle 
känna sig hemma (rad 10). Man kan anta att Peter med dom avser bl.a. Julia 
och Arina, men i en vidare mening troligen den syrianska gruppen. Arina 
berättar att de också hade tänkt sätta på syriansk musik och dansa sina egna 
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danser på balen, vilket vidareutvecklar det etnicitetsrelaterade temat i se-
kvensen.  

I exempel (14) ser vi hur Dania, Hanna och Leyla ställer svenskar och in-
vandrare som går på deras skola mot varandra i samband med en diskussion 
om språk.  

(14) Samtal Invandrare: många svenskar använder ju såna här ord som yao  

1 Hanna: brukar eh språket eller invandrarnas språk eller   
2  sätt att uttala det påverkar väl också svenskar som  
3  går i skolor som typ Vikbo 
4 (2s)  
5 Hanna: gör det jag tror det många svenskar använder ju såna 
6  här ord som yao [ja och uttalar väl  
7 Dania:                 [mm 
8 Leyla:                 [ja ja ja det dom blir påverkade av  
9  invan- [invandrarna 
10 Hanna:        [ja och uttalar väl också ord och sånt som vi  
11  invandrare uttalar 

 
Hanna exemplifierar med ordet yao sitt resonemang om att de personer som 
benämns vara svenskar blir påverkade av det som hon menar är invandrar-
nas sätt att prata på skolan.13 Hannas inriktning på språk och hennes polari-
sering mellan svenskar och invandrare menar jag gör topiken etnicitetsrela-
terad.  

5.6 Topiker som rör närsituationen 
De topiker som samlas under temat närsituation utgörs till största delen av 
prat om den fysiska miljön och tidsperspektivet runt inspelningen. Jag har 
urskiljt två funktioner hos dessa topikinitieringar. De är antingen rädd-
ningsplankor (Londen 1993) när samtalsklimatet på olika sätt hotas, eller så 
fungerar de som innehållsliga kameleonter, dvs. ger talaren möjlighet att, på 
ett sätt som kan verka strategiskt, göra en oväntad innehållslig koppling (jfr 
transitory topics hos Svennevig 1999:222) och på så sätt fortsätta topiken.  

5.6.1 Räddningsplankor 
I fyrpartssamtalen pratar ungdomarna om närsituationen bl.a. i form av fikat 
som står på bordet och i form av hur länge inspelningen har pågått. Två av 
samtalen inleds med topikinitieringar om inspelningssituationen och deltag-
arna använder på så sätt resurser kring den konkreta omgivningen för att 
komma igång. En användning av den konkreta omgivningen som dock inte 

                                           
13 Yao (eller jao, jau, jauv, javo) beskrivs i Doggelito & Kotsinas (under utg.) kunna ha 
följande betydelser: ‘du där!’, ‘min vän!’, ‘du, kompis!’, ‘nämen!’, ‘det gör detsamma’, 
‘bra’ eller ‘utmärkt’. 
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leder vidare finns i början av samtalet med Dania, Hanna, Leyla och Talia 
(exempel (15)). 

(15) Samtal Invandrare: ja ska ni ha Fanta 

1  Dania: men vad ska vi snacka om 
2  C: vad ni vill precis vad ni vill [(ohb) 
3  Dania:                                [kan du [föreslå>>  
4  Talia:                                        [ja ska ni>>  
5  Dania: >>nånting 
6  Talia: >>ha Fanta ((skrattar)) 
7  Leyla: ((skrattar)) 

 
Talia visar i (15) upp sina kunskaper om hur man kan inleda ett samtal som 
har svårt att komma igång. Hennes förslag, ja ska ni ha Fanta, görs skämt-
samt. Hon använder en förställd överdrivet trevlig röst och skrattar efter sitt 
erbjudande. Leyla skrattar också och man tar inte hennes försök till topik-
initiering på allvar utan fortsätter söka efter andra, antagligen vad man me-
nar är mer ordentliga, samtalsämnen.14    

I något fall där en situation tenderar att bli ansiktshotande eller störa rela-
tionerna mellan samtalsdeltagarna löses detta med hjälp av prat runt läsken 
eller bullarna.15 I exempel (16) föreslår Filip på rad 26 ska vi börja äta. Det 
ansiktshotande innehållet i sekvensen utgörs av att Peter har ifrågasatt pre-
cis det som Julia och Arina menar att rasistiska svenskar ifrågasätter när det 
gäller invandrare, nämligen hur invandrare kan ha råd att köpa villa. Man 
kan också ana att Filip mycket väl vet att hans strategi att fokusera på fikat 
är en undanmanöver – han skrattar nämligen efter sitt förslag. 

(16) Samtal Studentbalen: okej ska vi börja äta 

1  Filip: men nu på sistone så börjar väl invandrarna också  
2   bli rika dom köper villor där det [är ganska bra 
3  Julia:                                   [jamen dom blir  
4   avundsjuka det är det  
5  Filip: ja kanske det 
6  Arina: [[svenskarna kommer flytta därifrån 
7  Julia: [[dom bara hur kan invandrarna ha pengar och inte 
8   svenskar 
9  Filip: ja det är nog det 
10  Peter: det är ju frågan 
11  (1s)  
12  Julia: ((skrattar till)) 
13  Arina: ja just det [vad tror du det beror på] 
14  Filip:             [ah Peter                ]du tänker  
15   också så eller hur 
16  Arina: invandrare är smarta 
17  Peter: jag säger ingenting så har jag ingenting sagt (.)  
18   det är bäst så  

                                           
14 Danias yttrande på rad 1 i exempel (15) räknas som topikinitierande så Talias yttrande 
ingår egentligen i den topiken.  
15 Termen ansiktshot fungerar i avhandlingen som ett allmänt ord för en potentiellt obe-
haglig eller obekväm situation, dvs. i likhet med definitionen hos Goffman (1967), men 
jag använder för övrigt inte Goffmans teori.  
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19  Arina: [[men du behöver inte säga 
20  Julia: [[men alla alla invandrare kanske inte har pengar  
21   eller hur det (1s) många jobbar och sliter häcken 
22   av sej 
23  Peter: nämn någon nä jag bara skojade  
24  Julia: va 
25  (2s)  
26  Filip: okej ska vi börja äta ((skrattar)) 

 
Arina och Julia positionerar sig på invandrarnas sida och Peter positionerar 
sig på den andra. I och med Peters ställningstagande det är ju frågan på rad 
10 blir diskussionen om avundsjuka svenskar direkt aktuell för deltagarna. 
Peter riskerar att hamna i en ansiktshotande situation eftersom hans yttrande 
bemöts kritiskt av de övriga tre i samtalet, och Arina och Julia riskerar att 
hamna i en situation där de får försvara sig själva och alla invandrare mot 
det som uppges vara svenskarnas förvåning över att invandrare kan ha 
pengar. Situationen klaras upp genom Filips yttrande okej ska vi börja äta 
och fokuseringen på fikat fungerar som räddningsplanka. Den fysiska om-
givningen erbjuder ett samtalsämne som är gemensamt för deltagarna och 
på det sättet skapar solidaritet och intersubjektivitet, samtidigt som det är ett 
neutralt ämne som inte behöver riskera att utmana samtalsklimatet (Svenne-
vig 1999:236). Det ämne som tas upp efter fikat är ett mer neutralt skoläm-
ne som inleds av Arinas ja nästa vecka har vi ju två prov.  

I exempel (16) kommer Filips yttrande okej ska vi börja äta inte bara ef-
ter att den pågående topiken blivit ansiktshotande utan också efter en paus 
på två sekunder. I några ytterligare exempel i materialet fungerar närsitua-
tionen som kontextuell resurs efter en paus. I (17) är det Arina som efter ett 
antal avslutande markörer i form av pauser och minimala responser väljer 
att topikalisera inspelningens längd.  

(17) Samtal Studentbalen: en kvart kvar nejmen 

1  Arina: ja okej (.) vad gick våra på 
2  Peter: ingen aning (1s) tvåhundra- (1s) ingen aning (1s) 
3   tvåhundrasextio nåt sånt 
4  Arina: men det är så mycket som ingår det var jättebra 
5  Peter: mm 
6  Julia: mm 
7  (3s)  
8  Arina: det är värt det 
9  (2s)  
10  Peter: Filip mer dricka 
11  Filip: kanske ((får flaskan)) tack 
12  (2s)  
13  Arina: en kvart kvar nejmen 
14  Julia: ja 
15  Arina: mer vad ska vi prata om mer 
16  Julia: ja 
17  Peter: nu får vi ett ämne här kom igen 

 
I (17) verkar den tidsmässiga inramningen fungera som en resurs för att inte 
samtalet ska bryta samman eller för att pausen mellan topiker inte ska bli 
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för lång och obekväm. Arinas yttrande kan nog också vara ett slags påpek-
ande till de övriga i samtalet om att alla bör anstränga sig så att den reste-
rande kvarten fylls med prat. 

I slutet av samtalet mellan Arina, Filip, Julia och Peter kommenterar de 
öppet att inspelningstiden snart är till ända (exempel (18)).16  

(18) Samtal Studentbalen: fem i 

1  Julia: jag tycker Rikard och Krister inte såhär mycket  
2   mycket äldre men jag har alltid tänkt på att dom är 
3   såhär sjuttisjuor jag har alltid tyckt det 
4  Arina: ja 
5  Julia: jag har aldrig tänkt på att dom är lika gamla som  
6   oss 
7  (3s)  
8  Julia: fem i 
9  Arina: fem minuter 
10  Julia: sen blir det mat 

 
Efter Julias yttrande om Rikards och Kristers ålder kommer en minimal re-
spons från Arina i form av ett ja. Därefter uppstår en paus på ungefär tre 
sekunder. Pausen verkar av Julia tolkas som att ingen längre är intresserad 
av att prata om elever som ser yngre eller äldre ut än vad de är och hon ini-
tierar då i stället en ny topik kring den tidsmässiga inramningen.  

5.6.2 Innehållsliga kameleonter   
I tidigare undersökningar har det visat sig att topiker som initieras med den 
konkreta omgivningen som kontextuell resurs kan ge topikutvecklingar i 
vilken riktning som helst (Londen 1993, Svennevig 1999). Man kan ta av-
stamp i det konkreta men inom topiken fjärma sig och komma in på ämnen 
som inte alls är knutna till närsituationen. I exempel (19), se också exempel 
(57), utvecklas en topik kring något helt annat än det inledande yttrandet om 
läskpreferenser. Det Arina säger egentligen tycker inte jag om Fanta verkar 
i de andras ögon som ett underligt yttrande, eftersom hon sitter och dricker 
Fanta i samma ögonblick. Filip hittar emellertid en förklaring (se rad 5). 

(19) Samtal Studentbalen: egentligen tycker inte jag om Fanta 

1  Arina: egentligen tycker inte jag om Fanta 
2  Julia: varför dricker [du 
3  Peter:                [du bara tvingar ner det nu 
4  Arina: nej 
5  Filip: det är ju gratis så då k- man tackar och tar emot  
6   ((skrattar)) 
7  Arina: nej liksom bara 

                                           
16 Mina instruktioner kring fyrpartssamtalen innefattade inte att deltagarna skulle prata 
något visst antal minuter, så det är möjligt att Arina, Filip, Julia och Peter vid den här 
tidpunkten i samtalet gemensamt beslutar att matsalens öppnande är ett lämpligt tillfälle 
att avsluta samtalet vid.  
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8  Filip: ursäkta 
9  Arina: ((skrattar)) 
10  Julia: ja 
11  Peter: en riktig Vikis[elev det är ju gratis 
12  Arina:                [nej jag föredrar Coca-Cola  
13   ((skrattar till)) nej tyst med dej 
14  Filip: nej det är väl svenskt att göra så 

 
Filip menar att Arina passar på att dricka bara för att hon får läsken gratis 
och Peter drar parallellen att elever som går på Vikbogymnasiet naturligtvis 
inte tackar nej när något erbjuds.17 Filip tolkar Peter så att Vikiselev betyder 
icke-svensk, och säger i stället nej det är väl svenskt att göra så – dvs. att 
tacka ja när något erbjuds gratis. Det ämne som inleder topiken är individu-
ellt och handlar om Arinas läskpreferenser, men rör sig mot att förhandla 
om inställningen till vad som är typiskt svenskt respektive typiskt icke-
svenskt beteende. Topikinitieringens konkreta innehåll utgjorde alltså inget 
hinder för att vrida topiken i riktning mot ett mer abstrakt och, kanske också 
ur ungdomarnas syn på inspelningssituationens syfte, mer relevant innehåll. 
Både Peters och Filips yttranden kan nog ses mot bakgrund av hur deltagar-
na i de tre fyrpartssamtalen orienterar sig mot de ämnen som de tror att jag 
som forskare är ute efter. 

Vi ser i exempel (20) att Peter använder Filips topikinitiering vill du ha 
mer (rad 7) som en möjlighet att börja prata om att han drack en del alkohol 
under föregående kvälls studentbal. Peters yttrande jag drack tillräckligt 
igår förstås på rätt sätt av Filip som föreslår att han behöver skölja ner det, 
dvs. skölja ner alkoholen. Peter fortsätter med att säga jag var så jävla törs-
tig när jag vaknade i morse (rad 14), vilket tydliggör än mer att Peter är 
bakfull. Filip ger bara en minimal respons på Peters yttrande och topiken 
avslutas med Peters fan. Killarnas topik pågår samtidigt som tjejerna pratar 
om ett grupparbete i psykologi och Filip kan vara känslig för att splittra upp 
samtalet i två dyader. Anledningen till att han tystnar kan därför vara att han 
inte vill medverka till en fortsatt parallell topik. 

(20) Samtal Studentbalen: vill du ha mer 

1  Julia: (ohb) du ska inte göra matteprovet va 
2  Arina: eh nejmen vi gör det ja men vi gör det under s-  
3   påsklovet [gör vi det Julia det blir perfekt 
4  Julia:           [jag tänkte också det om vi kunde hinna ja   
5   så det [är klart med [allting  
6  Arina:        [(ohb) 
7  Filip:                      [vill du ha mer  
8  Peter: jag drack tillräckligt igår 
9  Arina: ((pratar syrianska)) 
10  Julia: [[((pratar syrianska)) 
11  Filip: [[skölja ner det 

                                           
 
17 Filips ursäkta på rad 8 i exempel (19) är riktat till forskaren och beror troligen på att 
han ser ett visst ansiktshot i att påpeka att deltagarna dricker läsken trots att de inte gillar 
den men för att de inte har betalat den.  
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12  Julia: men då kan jag koncentrera mej i alla fall  
13  Arina: men vi har ju [många frågor från varje intervju   
14  Peter:               [jag var så jävla törstig när jag 
15   vaknade i morse 
16  Filip: ja 
17  Peter: fan 

 
En annan möjlig tolkning till att Filip inte ger mer respons till Peter kan 
vara att Peter vid ett par tillfällen tidigare har försökt initiera topiker kring 
alkoholintaget under studentbalskvällen. Peter säger vid ett tillfälle så jävla 
törstig fattar inte (kategoriserat som försök till initiering), men blir avbruten 
av Arina som börjar prata om vilka prov klassen har under kommande 
vecka och detta blir den etablerade topiken. Vid ett annat tillfälle häller Pe-
ter upp mer läsk till Julia. Julia får säga tack nio gånger utan att Peter slutar 
hälla upp och Peters svar blir så sa du inte igår och då var det bara fyll på 
glaset, vilket anspelar på att Julia inte skulle ha sagt nej till alkohol under 
studentbalen. Till detta ska också läggas topiken om studentbalen som in-
leds med Filips fråga mycket sprit eller. Där svarar Peter nja det blev väl 
lite. Arina säger jag drack bara vin så och i Arinas tur bryter Julia in och 
säger jag drack ingenting jag kunde inte ens dricka vinet. Alla redogör allt-
så för sitt alkoholintag, om än i ganska korta ordalag. Att Peter inte riktigt 
får gehör för sina yttranden om alkohol i exempel (20) kan bero på att Filip 
som är adressat för Peters yttranden, redan tycker sig ha fått den informa-
tionen. Peters sätt att koppla Filips situationellt relevanta fråga vill du ha 
mer (läsk) till sitt alkoholintag under föregående kvälls studentbal visar på 
lyssnarens roll när det gäller tolkningsföreträde och möjligheten till inne-
hållslig flexibilitet hos topikinitieringar. 

Topiker som inleds med situationsrelaterade yttranden behöver alltså inte 
stanna vid den konkreta kontexten eller avslutas så fort de är uttömda. I stäl-
let kan de dra sig mot andra och mer abstrakta ämnen. Man kan tänka sig att 
samtalsdeltagare utnyttjar den relativa tomhet som finns i yttranden kring 
situationsrelaterade kontextuella resurser för att adressera något innehåll 
som ur hans eller hennes perspektiv skulle vara mer intressant. Preferensen 
för gradvis glidande ämnesbyten (Norrby 1996:165, Sacks 1992:II, 300 och 
566, Svennevig 1999:210,) skulle också kunna vara en förklaring till att 
närsituationsrelaterade topiker arbetas om till topiker med annat innehåll. 
Samtalsdeltagarna behöver då inte avsluta topiken och börja om på nytt utan 
kan fortsätta samtalet utan avbrott. En topikinitiering drar också till sig en 
uppmärksamhet som yttranden inom en pågående topik slipper, och detta 
kan utgöra ytterligare en anledning till att innehåll som kan uppfattas som 
känsliga eller för individuella passas in under en initiering vars innehåll lätt 
kan arbetas om. Både innehållet som gäller svenskars eller icke-svenskars 
snikenhet och Peters alkoholintag kan nog betraktas som känsliga ämnen. I 
det första fallet ger topikinitieringen om närsituationen ett slags skydd mot 
att öppet prata om negativa attityder gentemot Vikbogymnasiets elever, och 
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i det andra fallet ger topikinitieringen ett skydd för Peter gentemot att själv 
initiera en topik om sin alkoholkonsumtion. 

5.7 Topiker i samtal Studentbalen 
Arina, Filip, Julia och Peter börjar samtalet med att prata om den studentbal 
som hölls dagen innan inspelningen gjordes, och studentbalen är det inne-
håll som man återkommer till flest gånger under samtalets gång. Man pratar 
bl.a. om lokalerna där studentbalen hölls, alkoholkonsumtionen, antal delta-
gande, musiken, att tiden inte gick så fort trots att det var roligt och uppträd-
andet hos enskilda baldeltagare. Samtalet inleds med att Arina frågar varför 
Filip inte var med på balen. Balen ligger nära i tiden och är aktuell eftersom 
tre av samtalsdeltagarna var där. Inspelningen gjordes dessutom på förmid-
dagen och vid den tiden hade ungdomarna inte hunnit prata om allt som 
hände under den föregående kvällen. Ett utmärkande drag hos supertopiken 
är att den kan användas ungefär som närsituationen, dvs. som räddnings-
planka när samtalet har stannat av. Den funktionen har supertopiken i Stu-
dentbalen i exempel (8). Filip tar då efter en paus upp en ny innehållslig 
aspekt av det som de redan har talat en del om – studentbalen och det som 
hände där.  

Ett annat ämne som förekommer med olika fokus är ungdomarnas skol-
aktiviteter. De pratar om de prov de kommer att ha och de arbeten de håller 
på med, vad de tycker om olika ämnen och om konkreta händelser som ut-
spelat sig på lektionstid. 

Arina, Filip, Julia och Peter går sista året på gymnasiet och ska ta studen-
ten ungefär tre månader efter inspelningen. Arrangemang och planer inför 
studentfirandet blir därför relevant i samtalet. De pratar dels om själva stu-
dentdagen då man ska ordna en champagnefrukost och dels om den student-
skiva som klassen ska ordna på en restaurang.  

Några topiker har ett innehåll som är etnicitetsrelaterat. Arinas topikiniti-
ering alltså är det vissa platser jag avskyr så är det Kyrklinge Hallsätra 
Framstorp innehåller en åsikt om områden nära ungdomarnas egna förorter. 
Man skulle kunna säga att det här är en topik som handlar om ungdomarnas 
livssituation och miljö, och längre fram i topiken får innehållet ett etniskt 
perspektiv där områdenas invånare beskrivs som rasister. Peters topikiniti-
erande yttrande och det betyder på svenska ger ett nytt fokus på det ämne 
man diskuterar i och med skiftet mot det språkliga (för en vidare diskussion 
av sekvensen se exempel (61)). I det yttrande som föregår har Julia använt 
ordet habibti som är assyriska/syrianska och arabiska för ’älskling’ eller 
’vän’.18 Peter gör en metakoppling till en rent språklig nivå då han ber Julia 

                                           
18 Habibti är ett syrianskt/arabiskt ord som används till kvinnor och betyder ’älskling’ i 
likhet med Julias förklaring i exempel (61), men det betyder också ’vän/kompis/kamrat’ 
(Kotsinas 1998). Om man tilltalar en man används habibi.  
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förklara ordets betydelse. I den topik som inleds med frågan fastar du är det 
Peter som ställer frågan till Arina. Frågan har sitt ursprung i att Arina avbö-
jer Peters erbjudande om en bulle med svaret att hon fastar. Orsaken till fas-
tan visar sig vara religiös (se exempel (43) och (73)). För övrigt förekom-
mer etnicitetsrelaterade resonemang inom topiker i Arinas, Filips, Julias och 
Peter samtal. 

Den röda tråden i samtalet mellan Arina, Filip, Julia och Peter utgörs av 
topikerna kring studentbalen och topikerna kring skolarbete och skolavslut-
ning. Känsligheten för att inte avvika alltför mycket från redan etablerade 
topiker vid nya topikinitieringar verkar vara hög. De orienterar sig mot den 
gemensamma klassens aktiviteter under den närmaste tiden och på den i tid 
näraliggande händelsen studentbalen. Topikerna ger uppfattningen att sam-
talet är demokratiskt på så sätt att innehåll som gäller samtliga i samtalet är 
i fokus. Det finns dock en reservation här. Filip var inte med under student-
balen, vilket utesluter honom från att göra egna utvikningar i de topikerna. 
Det han emellertid gör är att ställa frågor om balen, vilket gör honom, om 
inte erfarenhetsmässigt så interaktionellt delaktig. 

5.8 Topiker i samtal Samlevnadsnormer 
I samtalet mellan Gale, Ivan, Livia och Vera är supertopiken för samtalet 
tydlig. Man diskuterar huruvida man bör vara oskuld eller inte när man gif-
ter sig och olika aspekter på det ämnet i majoriteten av topikerna i samtalet. 
Det verkar som om man tidigare (i alla fall när det gäller Vera och Gale) har 
tagit upp det här ämnet, eftersom Veras yttrande i den första topik som 
adresserar det här innehållet använder formuleringen kommer du ihåg när vi 
hade det där tjafset om oskulda tjejer och det.  

De topiker som handlar om sex före äktenskapet kan ses som kopplade 
till etnicitet, eftersom den orsak till de olika ståndpunkter som framförs i 
samtalet uttrycks vara grundade i deltagarnas skillnader i religion och kultu-
rell bakgrund. På ett annat plan rör vissa av topikerna som utgör deras su-
pertopik också relationen mellan tjejers och killars rättigheter. I det avseen-
det är den topik som återfinns i slutet av samtalet och inleds med Veras ytt-
rande ja i alla fall killar är ändå skit ni smörar ni ljuger ni säger aldrig 
sanningen intressant. Veras yttrande är inte på något uppenbart innehållsligt 
sätt länkat till den topik som föregår. Där pratar man om tatueringar och 
piercing och därför innebär Veras initiering ett innehållsligt avbrott, vilket 
också markeras genom hennes ja i alla fall. Det man skulle kunna tänka sig 
är att Vera återöppnar supertopiken och i och med sitt yttrande om killar 
som är ”skit, smörar och ljuger” faktiskt, på ett raljerande sätt, sammanfat-
tar det hon menar sig ha pratat om i supertopiken. Ämnet i supertopiken 
skulle då kunna beskrivas behandla tjejers och killars rättigheter, speciellt i 
frågan om sex före äktenskapet. Hos Gale, Ivan, Livia och Vera är liksom i 
samtalet mellan Arina, Filip, Julia och Peter känsligheten för att avvika från 
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de redan etablerade topikerna hög. Det märks genom vissa kommentarer i 
samtalet att supertopiken hos Gale, Ivan, Livia och Vera kanske till och 
med utreds alltför grundligt (exempel (21)). 

(21) Samtal Samlevnadsnormer: oh here we go again  

1  Ivan: ja jag vill ha en tjej faktiskt 
2  Gale: ja okej att ha en tjej det är ba till exempel att du 
3   går ut med henne eller har roligt med henne 
4  Vera: varför kan du inte ligga med [henne för [vad är är>>  
5  Livia:                              [henne 
6  Ivan:                                         [oh here>> 
7  Vera: >>det för fel med det 
8  Ivan: >>we go again 
9  Gale: gå inte tillbaka till sånt där vi har talat med det 
10  Ivan: hans religion han tror på det hela sitt liv han ska 
11   inte ändra ((knäpper med fingrarna)) på det såhär 
12   för att du [säger det 
13  Vera:            [men han måste ju det är ju gammalt det 
14   där 

  
Ivans yttrande oh here we go again från rad 6 uttrycker att diskussionen 
kring sex före äktenskapet vid det här laget bör ha varit avklarad. Gale me-
nar också att saken är utredd gå inte tillbaka till sånt där vi har talat med 
det.  

I samtalet mellan Gale, Ivan, Livia och Vera förekommer inte många pa-
user. Supertopiken används därför inte som räddningsplanka vid tystnader, 
men supertopikens självklara status märks när Vera i exempel (22) utan för-
klaringar frågar Ivan om han är oskuld. Hennes fråga kommer efter en läng-
re sekvens om fördelar och nackdelar med att gifta sig med en person från 
USA samt efter en sekvens om fikat.  

(22) Samtal Samlevnadsnormer: är du oskuld  

1 Gale: [[vad jag vill ha nu vad jag vill ha nu 
2 Livia: [[det är inte mycket du har sagt du har inte sagt så 
3  mycket 
4 Ivan: you didn’t ask me  
5 Vera: är du oskuld 
6 Ivan: nej 
7 Gale: ser du killar är aldrig oskuld 

 
Återgången till supertopikens tema om killar och tjejer och regler kring för-
äktenskapligt sex introduceras inte i Veras fråga, utan antas vara en själv-
klar del av samtalet. 

Den positionering som blir aktuell i och med topikerna i Gales, Ivans, Li-
vias och Veras samtal fokuserar deltagarnas skilda åsikter, främst genom 
den polarisering i uppfattningen om sex före äktenskapet som kommer till 
uttryck. Det framkommer i samtalet att de också tidigare har diskuterat 
samma ämne och alltså fortsätter de här en diskussion som tidigare varit 
aktuell. Supertopikens fokus är i fallet med Gale, Ivan, Livia och Vera kan-
ske aktuellt delvis på grund av att det skiljer samtalsdeltagarna åt. Man kan 
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tänka sig att de finner ämnet tacksamt för den uppgift de har blivit tilldelade 
eftersom ämnet inte bereder dem några svårigheter att hålla samtalet igång.  

5.9 Topiker i samtal Invandrare 
Topikerna i samtalet mellan Dania, Hanna, Leyla och Talia handlar alla om 
det de benämner vara invandrares situation ur perspektiv som bl.a. har att 
göra med språk och kultur. Etnicitetstemat är alltså konsekvent hos dem. 
Men även om det visade sig att samtalet till slut genomgående hade ett sam-
lat innehåll så var tjejerna inte inledningsvis inriktade på att det var just det-
ta som skulle diskuteras. Innan samtalet hade kommit igång föreslog Leyla 
att man skulle prata om skolan och lärarna och det. Jag uppmuntrade detta 
genom att säga ja varför inte prata om hur det är i skolan ja men ämnet rös-
tades ner av Dania som säger det går inte sådär långt.  

Efter att de inledande arrangemangen kring placeringen runt bordet är 
avklarade och man har förhandlat om vad man ska börja prata om så inleder 
tjejerna med att ta upp språkskillnader mellan ungdomar på Vikbogymnasi-
et och ungdomar i de allmänt kända högstatusområdena Lunda och Mellan-
backen, och några av de efterföljande topikerna behandlar olika aspekter av 
ämnet invandrare och språk (se vidare exempel (66), (68), (69) och (70)).  

Dania, Hanna, Leyla och Talia diskuterar också massmediernas och all-
mänhetens syn på förorten de lever i och skolan de går på efter negativa 
skriverier som förekommit. Till exempel publicerade Dagens Nyheter en 
artikel med rubriken ”Gymnasium riskerar att stängas” (Pettersson 1997). I 
artikeln skrev man att gymnasieskolan kanske skulle stängas efter att ett 
antal anlagda bränder hade drabbat skolan.  

De tendenser till väl sammanhållna topiker som vi såg i de båda andra 
samtalen gäller alltså också för samtalet mellan Dania, Hanna, Leyla och 
Talia. Dania, Hanna, Leyla och Talia tar upp topiker som behandlar språk 
och kultur ur ett perspektiv som sätter invandrare och svenskar i kontrast. 
De håller topikerna inledningsvis på en generell nivå, men kommer också 
ofta in på egna erfarenheter. Man kan få uppfattningen att den expertis de 
har fått genom att leva i en mångkulturell miljö är något de vill förmedla till 
människor utanför en sådan miljö. Deras positionering när det gäller valet 
av topiker görs gentemot svenskar och människor utanför samtalet. Topik-
erna som väljs går i riktning mot att betona den gemensamma situation de 
har som invandrare och via det valet markerar man situationell solidaritet 
och likhet. 

5.10 Sammanfattande diskussion  
Det främsta syftet med genomförandet av topikanalysen är att skapa en 
överblick över innehållet i fyrpartssamtalen och på så sätt ge en bakgrund 



 59

till de kommande analyserna. Topikanalysen ger dock också en överblick 
över hur innehållet är strukturerat. Det framkommer att innehållet i de tre 
samtalen är väl sammanhållet inom varje samtal, men också att det finns 
innehållsdimensioner som återkommer i de tre samtalen gemensamt. De 
gemensamma innehållsdimensionerna är skolrelaterade, etnicitetsrelaterade 
och relaterade till den närsituation som omger inspelningssituationen. Re-
sultatet av att föra de olika topikerna till övergripande teman blir en kon-
struktion som inte tar hänsyn till de olika sätt på vilka man diskuterar äm-
nena, eller ens tar hänsyn till de varierade innehållsliga aspekter av t.ex. 
skolämnet som ungdomarna adresserar. En fördel med de övergripande te-
mana är dock att man på ett ytligt plan kan säga något om de likheter som 
finns, både inom och mellan samtalen.  

Samtalens inbördes sammanhållna topiker kan ses som utslag av den glo-
bala organisation som deltagarna verkar orientera sig emot. Deltagarna av-
viker inte alltför mycket vid initierandet av nya topiker i förhållande till de 
som redan initierats. I stället verkar man sträva efter att hålla sig till ämnen 
som tydligt hänger samman – samtalen har en röd tråd – en supertopik. Su-
pertopiken är inte bara en innehållslig enhet. Den fungerar också som rädd-
ningsplanka i situationer där samtalsdeltagarna har kört fast och behöver ett 
nytt ämne att gå vidare med, och den liknar därför topiker om närsituationen 
med samma funktion (jfr Häggkvist 2002).  

I arbetet med att hålla sig till innehållsligt besläktade teman spelar nog 
den situation som ungdomarna befinner sig i en roll. Samtalet kan av ung-
domarna tolkas ungefär som en diskussionsuppgift i skolan där det gäller att 
förhålla sig till ett särskilt diskussionsämne. Frågan är dock om själva inne-
hållet i den topik som blir supertopik är viktigt eller om känsligheten för att 
inte drastiskt byta inriktning är den överordnade principen. I det senare fal-
let blir samtalens inledande topikinitieringar att betrakta som särskilt status-
fyllda eftersom de påverkar hela det fortsatta samtalet. Innehållet i de inled-
ande topikinitieringarna behöver för den skull inte vara noggrant utvalt 
(även om det fanns viss censurering i samtalet mellan Dania, Hanna, Leyla 
och Talia där ett förslag på inledande ämne röstades ner, se avsnitt 5.9). 
Den bakomliggande orsaken till topikernas likartade innehåll kan alltså lig-
ga i ungdomarnas uppfattning om hur man sköter den här typen av samtal. 

I samtalet mellan Arina, Filip, Julia och Peter är studentbalen den topik 
som man inleder med och den som man oftast återkommer till under samtal-
ets gång. I samtalet med Gale, Ivan, Livia och Vera återkommer man flest 
gånger till den topik som adresserar ungdomarnas åsikter kring sex före äk-
tenskapet och den etableras relativt tidigt i samtalet. I samtalet mellan Da-
nia, Hanna, Leyla och Talia är det varianter på deras första topik om språk 
och invandrare som återkommer under samtalet.  

Andra drag som rör innehållet och som antas ha sitt ursprung i samtalssi-
tuationen är användningen av närsituationen som kontextuell resurs. I sam-
talen kommenterar ungdomarna inspelningstiden och inspelningssituation-
en. Kommentarer kring inspelningen eller den konkreta situationen runt del-



 60 

tagarna görs dock inte när som helst i samtalen utan vid punkter där man är 
i behov av att hitta nya kontextuella resurser. Närsituationen används som 
räddningsplanka när samtalen stannar av och vid något tillfälle som undan-
manöver vid ett ansiktshot. Även om just inspelningen som kontextuell 
resurs kan uppfattas som unik för arrangerade samtal kan man tänka sig att 
fenomenet mest har att göra med att man förväntas sitta ner och prata med 
varandra under en längre period och inte kan bryta upp bara för att en topik 
har avslutats. I andra typer av samtal där människor sitter ner under en läng-
re tid, t.ex. vid middagar, är det inte heller ovanligt att närsituationen kom-
menteras (Erickson 1982). Den fysiska omgivningen erbjuder samtalsdel-
tagarna ett potentiellt innehåll som när som helst kan plockas upp och an-
vändas i samtalet och som kan samla deltagarna kring ett gemensamt fokus 
när man har splittrat upp sig eller hamnat i konflikt. Närsituationen fungerar 
därför som en intersubjektivitetsfrämjande kontextuell resurs (jfr Svennevig 
1999:236–240). Det visade sig också att topikinitieringar grundade i när-
situationen är öppna för innehållsligt omarbetande. På det sättet kan de fun-
gera som innehållsliga kameleonter ur vilka mer känsliga innehåll kan ex-
pandera utan att för den skull behöva dra åt sig den uppmärksamhet och sta-
tus som topikinitierande yttranden har. I exempel (20) visade det sig att ett 
innehåll som var självfokuserat passades in under en initiering kring den 
fysiska miljön och detta kan tolkas som ett alternativt och mer tillåtande sätt 
att få prata om sig själv än genom att initiera en ny topik kring det egna 
handlandet. I exempel (19) passades ett innehåll som berörde ungdomarnas 
uppfattning om svenskar och snikenhet in i en topik som initierades kring 
Arinas läskpreferenser.  

I fyrpartssamtalen är ungdomarna i många fall öppenhjärtiga och frisprå-
kiga. Till exempel får vi uppgifter om hur mycket sprit Arina, Julia och Pe-
ter drack under studentbalen (se avsnitt 5.6.2), och vi får också veta vilka 
som är oskuld respektive icke-oskuld i samtalet med Gale, Ivan, Livia och 
Vera (se avsnitt 5.8 och exempel (72) och (122)). Situationen att ungdomar-
na spelas in av en forskare som ska analysera det som sägs kan naturligtvis 
upplevas ställa krav på deltagarnas beteende. Deltagarna kan därför se det 
som viktigt att vara tillmötesgående när det gäller att bjuda på sig själva. 
Bamberg (under utg.) har spelat in fem 15-åriga killar som ombeds diskute-
ra ”what it means to grow up as a young male”. De fem killarna är mycket 
öppna i diskussionen och medger att de pratar om sådant som de inte skulle 
ta upp med sina föräldrar eller med någon annan vuxen, men att diskutera 
det framför kameran tillsammans med en vuxen ordförande utgör inget hin-
der. Bamberg (under utg.) förklarar det på följande vis: 

In their role of ”advisors” on issues of what it means to be a 15-year-old boy, the 
participants share some events that they do not necessarily share with other adults, 
in order to come across as authentic and trustworthy. Thus, it can be argued, that 
the sharing of seemingly intimate information is not necessarily the result of ”good 
rapport” between participants and moderator, but rather a feature that is more typi-
cal in group discussions with reserach agenda.  



 61

Öppenhjärtiga samtal utan censurering av personliga erfarenheter behöver 
alltså inte vara ett tecken på att forskaren har lyckats åstadkomma ett trev-
ligt samtalsklimat, utan kan snarare bero på deltagarnas egna strävanden 
efter att framstå som äkta och trovärdiga.  

Ungdomarna verkar vara vana vid att förhålla sig till ämnen som rör bl.a. 
kulturella normer, språk och religion. I Kotsinas (1994) jämförs ungdomars 
språk i tre olika områden runt Stockholm och när det gäller det innehållsliga 
menar Kotsinas att kulturella olikheter kring synen på könsroller, giftermål, 
uppfostran och hänsyn till andra oftare diskuteras i de områden som är in-
vandrarrika än i andra områden. Jag tror att ungdomarna i min undersök-
ning mycket väl kan uppfatta att de i samtalen bör relevantgöra sina kun-
skaper och åsikter om att leva i den mångkulturella miljön, och att det är 
detta som orsakar övervikten för den typen av topiker. I mötet mellan mig 
som forskare och ungdomarna uppstår en kontrastering som gör att ung-
domarna uppfattar att etnicitetsrelaterade topiker är relevanta. Ungdomarna 
samtalar dock inte med mig utan med varandra, och den kontext de befinner 
sig i kan då sägas ställa krav på ett slags dubbelt positionerande. Det de pra-
tar om ska vara anpassat både till själva situationen och till den kontext som 
utgörs av samtalsdeltagarna. Den dubbla positioneringen ställer komplice-
rade krav på ungdomarna, och involverar ett balanserande av att tillgodose 
forskarens upplevda krav samtidigt som de måste förhålla sig till varandra 
på ett sätt som inte är helt främmande för vad som gäller i andra situationer. 



6 Vi och grupptillhörighet 

I kapitlet ser jag närmare på det relevantgörande av identitet som i fyrparts-
samtalen är uttryck för grupptillhörighet. Den relation som jag har valt att 
analysera är den som skapas genom användning av pronomenet vi. Ett vi 
kan uttrycka flera olika relationer i gruppsamtal och därmed positionera ta-
laren på olika sätt både i förhållande till den aktuella samtalssituationen och 
i förhållande till människor och grupper utanför. I avsnitt 6.1 skriver jag 
kort om pronomenet vi och dess identitetsskapande funktion. I avsnitt 6.2 
beskriver jag excerperingen av vi-na. De betydelser jag finner hos vi i mina 
samtal beskrivs i avsnitt 6.3. Metoden för analysen av referensen hos vi ges 
i avsnitt 6.4. I avsnitt 6.5 ger jag en kort kvantitativ beskrivning av använd-
ningen av vi fördelat på de olika betydelserna, och i avsnitt 6.6 diskuteras 
användningen mer kvalitativt.  

6.1 Vi och identitet  
Analysen av användningen av pronomenet vi i fyrpartssamtalen bygger på 
att vi-et antas innebära ett relevantgörande av identitet där individen räknar 
sig till en grupp. Användning av vi implicerar ofta ett förhållande också till 
en grupp som benämns de eller ni och utgör på så sätt ett positionerande och 
ett förhandlande kring sociala relationer. Min undersökning skulle också ha 
kunnat behandla pronomenen ni och de på ungefär samma sätt som jag un-
dersöker vi, men betydelserna hos ni och de kommer nu i stället fram indi-
rekt i de sekvenser där vi-et kontrasteras mot dessa pronomen.  

Den grupp som skapas i och med användningen av vi i ett samtal kan 
vara situationellt förankrad och gälla för en specifik här och nu situation 
eller sträcka sig utanför det situationella och också inkludera människor 
utanför samtalet. Samtalsdeltagare kan på det här sättet förflytta sig mellan 
olika situationer och tider och relevantgöra identiteter i olika grupperingar.  

6.2 Excerperingen av vi 
Användningen av pronomenet vi är vanligast i sin subjektsform i materialet, 
men jag har också plockat ut alla förekomster av pronomenet i objektsform 
oss och i genitivform, vår, vårt, våra, inklusive de talspråkliga varianterna 
våran och vårat. Eventuella användningar av de reflexiva formerna oss, vår, 
vårt och våra är dock inte medtagna eftersom den användningen är språk-



 63

styrd snarare än vald för att markera en särskild relation (jfr Bergman-
Claeson 1994:50 och Lindström 1993:60).  

I excerperingen har jag inte tagit med de vi som ingår i exakta upprep-
ningar där talaren upprepar sitt yttrande eller en del av sitt yttrande på grund 
av att det sades överlappande med en annan deltagares. Upprepningen inne-
bär då inte att gruppen relevantgörs igen utan motiveras av att talaren är 
osäker på om innehållet gick fram den första gången. Jag har inte heller ex-
cerperat de vi som ingår i avbrutna yttranden där den grupp som avses inte 
går att uttyda. Men i de fall där vi återkommer flera gånger under ett yttran-
de utan att vara exakta upprepningar räknas varje förekomst.19  

Särskild hänsyn i analysen av vi måste tas när det gäller yttranden som ta-
laren gör med en annan persons röst. Det finns fall i samtalen där talaren i 
direkt anföring lånar ut sin röst. Det betyder att talaren inte behöver ingå i 
det vi som avses utan att den som talaren gestaltar gör en viss inkludering 
av sig själv tillsammans med andra. Fremer (1999) diskuterar direkt anför-
ing och personlig syftning i samband med användning av pronomenet du, 
och den tänkta talaren och syftningen är då en annan än i den närvarande 
situationen.  

(23) Vi med annan röst 

1   Vera: min morsa säger såhär hon ba du är tills du blir  
2    arton år jag kan jag fan göra vad jag vill med dej  
3     [jag kan slå sönder dej om jag vill 
4   Livia: [nej min morsa säger min morsa säger tills du   
5    flyttar hemifrån 
6   Vera: ja det också [eller så brukar hon säga såhär>> 
7   Livia:              [bor du här 
8   Vera: >>så ba har inte du tänkt flytta hemifrån sådär  
9    jag ba nej [ja så skrattar hon ba men du du vet>> 
10   Ivan:            [fan också 
11   Livia:            [jävla skit ((skrattar)) 
12   Vera: >>att du vet att du måste ställa dej i bostadskön  
13    snart bara för att det är bra [ja ba hon ba du>> 
14   Livia:                               [((skrattar))     
15   Vera: >>kan ju bo här nånstans hon ba du kan ta stereon  
16  →  vi kan ge dej teve vi kan [ja ba 
17   Livia:                           [du bara 

 
I exempel (23) använder Vera ett vi som inte ska tolkas som inkluderande 
henne själv. Hon pratar med sin mammas röst och berättar vad mamman 
brukar säga i samband med att Veras flytt hemifrån kommer på tal. De som 
inkluderas i referensen i det här fallet är Veras mamma och pappa. De vi 
som sägs med annan röst utgör en mycket liten del av materialet. De är 
medtagna som en egen kategori i den kvantitativa redovisningen av materia-
let, men eftersom de speglar ett annat relevantgörande av identitet än de vi 
där talaren räknar in sig själv så redovisar jag dem inte i den mer kvalitativa 
diskussionen i det här kapitlet.  

                                           
19 Beräkningen behövs för den kvantitativa analysen.    
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6.3 Olika betydelser hos vi  
När en talare använder vi skapas en relation som å ena sidan markerar att 
någon eller några personer grupperas tillsammans med talaren, och å andra 
sidan att någon eller några i eller utanför samtalet hamnar utanför. Inom 
grammatiken brukar man tala om inklusivt vi och exklusivt vi (Bergman-
Claeson 1994). Ett inklusivt vi innefattar både talaren och lyssnaren (vi = 
jag + du/ni) medan ett exklusivt vi utesluter lyssnaren (vi = jag + 
han/hon/de). I samtal med två deltagare kan talaren använda ett vi som an-
tingen är ett inkluderande eller exkluderande av lyssnaren.20 Talaren rele-
vantgör i det inkluderande fallet identitet med antingen bara lyssnaren eller 
med lyssnaren och någon eller några utanför den aktuella samtalssitua-
tionen, medan talaren i det exkluderande fallet relevantgör identitet med 
någon eller några utanför samtalet. I samtal med fler än två deltagare blir 
möjligheterna till olika betydelser hos vi-et fler än i samtal med bara två 
deltagare. Ett vi kan då både vara inkluderande och exkluderande i förhål-
lande till lyssnarna eftersom talaren t.ex. kan avse sig själv och en annan 
person i samtalet, men utesluta en tredje eller fjärde person i samtalet.  

I Lindström (1993) görs en distinktion mellan vi som används generiskt 
och vi som används deiktiskt. Den generiska användningen refererar till en 
ospecificerad gruppreferent där talaren och lyssnaren kan, men inte behöver 
ingå, medan den deiktiska användningen refererar till talaren och lyssnaren 
konkret (1993:66). Det går att tala om generiskt inkluderande vi respektive 
generiskt exkluderande vi och deiktiskt inkluderande vi respektive deiktiskt 
exkluderande vi. I Lindströms (1993) undersökning ingår både talade och 
skrivna texter och han finner en stor skillnad när det gäller fördelningen 
mellan de generiska vi-na och de deiktiska i de båda materialen. I det talade 
materialet finns i stort sett bara deiktiska användningar av vi, medan det 
skrivna materialet innehåller både generiska och deiktiska vi-n. Den gene-
riska användningen beskrivs hos Lindström, baserat på de entydiga resulta-
ten, vara främmande för samtalsspråket (1993:68).  

I Sacks (1992) används alternativa termer för att referera till, det som jag 
uppfattar vara, samma fenomen som hos Lindström uttrycks med termerna 
generisk och deiktisk. Sacks talar om att ett vi kan användas om medlemmar 
av en kategori och om medlemmar på en lista (1992:I, 335). Medlemmar av 
en kategori (av typen män, kvinnor, gamla eller unga) går inte att avgränsa 
medan medlemmarna på en lista går att räkna upp. 

Bergman-Claeson (1994) skiljer, förutom mellan inklusivt och exklusivt 
vi, mellan generella vi-n, universella vi-n och partikulära vi-n. De generella 
vi-na har en vag och allmän betydelse som ofta går att ersätta med man 
(1994:58). Gränsdragningen mellan de generella vi-na och de universella är 
inte lätt att göra, men de universella vi-na syftar, enligt Bergman-Claeson 

                                           
20 Jag använder hädanefter termerna inkluderande och exkluderande i stället för inklusivt 
och exklusivt i likhet med Lindström (1993).   
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(1994:68), på ’alla människor’ och är därmed inte utbytbart mot man. Den 
partikulära syftningen är geografiskt avgränsad och kan t.ex. avse vi svens-
kar eller vi västerlänningar (1994:69). 

I analysen av vi i fyrpartssamtalen har det visat sig att en indelning i ka-
tegorierna inkluderande och exkluderande vi inte är flexibel nog för att visa 
på de möjligheter till allianser inom samtalen som vi kan relevantgöra. Inte 
heller räcker distinktionen mellan inkluderande och exkluderande vi för att 
avgöra huruvida användningen av ett vi gäller situationellt i samtalet eller 
för en gruppering som också sträcker sig utanför samtalet. Här får vi viss 
hjälp av en indelning i generiska vi-n, generella vi-n eller medlemmar i en 
kategori och deiktiska vi-n eller medlemmar på en lista. De generiska vi-na 
och medlemmarna i en kategori är inte begränsade till att söka sin referens i 
ett aktuellt samtal. I stället får man tänka sig att referensen sträcker sig utan-
för samtalet och inte är begränsad i tid och rum. De deiktiska vi-na och 
medlemmarna på en lista kan vara begränsade till det aktuella samtalet, men 
behöver inte vara det. Det är ju t.ex. helt möjligt att tala om ”vi i min fa-
milj”, som är deiktiskt, och deltagarna är oftast möjliga att räkna upp, utan 
att hela familjen finns närvarande och deltar i samtalet.  

Min indelning av betydelserna hos vi tar sin utgångspunkt i samtalssitua-
tionen, och avsikten är att beskriva talarens sätt att gruppera sig såväl inom 
samtalet som utanför samtalet. Jag har funnit fem möjliga referenser hos vi-
na i fyrpartssamtalen. Två rör endast det aktuella samtalets deltagare, situa-
tionellt inkluderande vi och situationellt in- och exkluderande vi, och tre rör 
det aktuella samtalets deltagare i ett större sammanhang där också andra 
människor finns med i referensen, utbyggt inkluderande vi, utbyggt in- och 
exkluderande vi och rent exkluderande vi.  

I likhet med Bergman-Claeson (1994) anser jag att användning av vi i de 
allra flesta fall är talarinkluderande. Den användning som brukar kallas pat-
riarkalt vi (Bergman-Claeson 1994:55) och som innebär att talaren egentlig-
en avser du eller ni, och kan exemplifieras med det konstruerade yttrandet 
nu tar vi på oss kläderna sagt av en redan påklädd förälder till ett barn, 
finns inte i mitt material. Däremot finns användningar av vi där talaren kan-
ske inte i första hand ser sig själv som den mest självklara medlemmen av 
den grupp som vi-et refererar till. Anledningen till att vi-et används kan då 
vara att det blir ett alltför stort steg för talaren att ställa sig utanför gruppen.    

6.3.1 Situationellt inkluderande vi och utbyggt inkluderan-
de vi 
När det gäller det inkluderande vi-ets referens går det i samtal att skilja ut 
en helt situationell användning där referensen endast gäller de som deltar i 
samtalet från en vidare användning av vi där referensen också innefattar en 
grupp utanför samtalet. Jag har valt att kalla den referens som pekar ut de 
aktuella samtalsdeltagarna för situationellt inkluderande vi medan den refe-
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rens som också sträcker sig utanför samtalet kallas utbyggt inkluderande vi. 
I kategorin utbyggt inkluderande vi ingår i min beskrivning de som i Berg-
man-Claeson (1994) kallas generella vi-n. Kategorin utbyggt inkluderande 
vi härbärgerar både grupper med bestämda individer och grupper med 
mindre klart avgränsade medlemmar. Exempel (24) visar den situationellt 
inkluderande betydelsen hos vi (se pilen) och exempel (25) den utbyggt in-
kluderande betydelsen. Det som förenar de båda kategorierna är att samtliga 
deltagare i samtalet ingår i referensen hos vi.  

(24) Situationellt inkluderande vi 

1  → Leyla: kan vi prata om skolan och lärarna och det 
2   C: ja varför [inte 
3   Talia:           [hur det är i mattelektionen och sådär  

 
I exempel (24) avser Leylas vi de fyra tjejer som sitter ner tillsammans för 
att samtala. Innan något ämne att inleda samtalet med har accepterats kom-
mer olika förslag och Leylas på rad 1 är då ett av dem.  

(25) Utbyggt inkluderande vi 

1  → Filip: men vi får göra nånting med klassen eftersom vi inte 
2    åkte på klassresa vi måste ordna nånting 

 
Filips vi i (25) avser inte bara de fyra ungdomar som deltar i samtalet utan 
också deras klasskamrater.  

6.3.2 Situationellt in- och exkluderande vi, utbyggt in- och 
exkluderande vi och rent exkluderande vi 
I flerpartssamtal kan också det exkluderande vi-ets referens skifta. Talaren 
kan välja att inkludera någon i samtalet men utesluta någon annan. Jag har 
valt termen situationellt in- och exkluderande vi för att belysa en relation 
där referensen hos ett vi inte sträcker sig utanför den aktuella samtalssitua-
tionen. Man kan tänka sig att talaren t.ex. väljer att utesluta en lyssnare men 
inkludera två andra.  

I exempel (26) exkluderas Julia från den grupp som Filip avser genom 
användningen av vi. Filip tilltalar henne med du och gör sig sedan till tales-
person för den resterande gruppen när han säger då vet vi det. Betydelsen 
hos vi-et är här helt knuten till den aktuella samtalssituationen.  

(26) Situationellt in- och exkluderande vi  

1   Julia: och sen min klass nu i ettan i gymnasiet den kom-  
2    den var också bra och sen den här då 
3   (2s)  
4   Peter: den är bästa [jag går i den 
5   Julia:              [ja den här har varit den bästa    
6    faktiskt 
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7  → Filip: tur att du sa det ((skrattar till)) då vet vi det 

 
Referensen hos det utbyggt in- och exkluderande vi-et inkluderar talaren 
och en eller två av de övriga i samtalet samtidigt som den sträcker sig ut till 
en person eller grupp utanför samtalet. I exempel (27) är det Arina som pra-
tar om en händelse på studentbalen där en kille har härmat hur syrianska 
låter. Sekvensen inleds med att Peter frågar i vilket rum Arina och Julia satt 
under middagen på studentbalen. Peter säger om sitt rum oh vilket drag det 
var där (rad 4) medan Julia karakteriserar stämningen i hennes och Arinas 
rum med orden vi var sådär döda (rad 7). Arina håller dock inte med Julia 
utan menar att en kille som heter Willy stod för viss underhållning och när 
Arina och Julia tillsammans har kommit fram till vem Willy är så väljer 
Arina att berätta han ba han skulle härma du vet när vi pratar syrianska så 
han repet- och han överdrev du vet det lät så jävla roligt du vet från svens-
ka (rad 15).   

(27) Utbyggt in- och exkluderande vi 

1   Peter: vilket bord satt ni vid satt ni vid på vänster sida 
2    eller satt ni inne i rummet där 
3   Arina: inte inne i rummet 
4   Peter: oh vilket drag det var där  
5   Arina: ja jag såg det jag hörde det hörrudu (.) värsta 
6   Peter: därinne ni ba öh 
7   Julia: vi var sådär [döda 
8   Arina:              [nej det blev action med Willy du vet  
9    vem Willy är 
10   (.)  
11   Julia: ja ((pratar syrianska)) den där [långa 
12   Arina:                                 [med örhänge ja han 
13    var otrolig  
14   Julia: [[när han pratade syrianska]  
15   Arina: [[han ba                   ] han skulle härma du vet 
16  →  när vi pratar syrianska så han repet- och han  
17    överdrev du vet det lät så jävla roligt du vet från 
18    svenska 

 
I exempel (27) ingår talaren Arina och lyssnaren Julia i referensen hos det 
använda vi-et. Men vi-et innefattar också en större grupp människor utanför 
det aktuella samtalet, dvs. syriansktalande. Alternativt avser Arina de per-
soner på studentbalen som använder syrianska. Däremot exkluderas Filip 
och Peter. 

En sista undergrupp till de exkluderande betydelserna märks i de fall då 
talaren utan att inkludera någon i den aktuella samtalskonstellationen grup-
perar sig med människor utanför samtalet.  

(28) Rent exkluderande vi 

1   Vera: jag knarkar inte men jag kan säga såhär jag har  
2    kompisar [som går klädda snobbiga förstår du>> 
3   Livia:          [jag också 
4  → Vera: >>[snobbiga fina kläder ändå så är vi på nåt>> 
5   Livia:   [ja 
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6   Vera: >>disco så börjar dom ta [amfetamin eller ecstasy 
7   Livia:                          [ja   

 
I exempel (28) använder Vera ett vi för att prata om sig själv och sina kom-
pisar. Hon beskriver att hennes kompisar brukar ta amfetamin eller ecstasy 
när de är ute på disco. Det som pågår i interaktionen runt Veras vi indikerar 
att ingen annan i samtalet ingår i den grupp som Vera avser med vi. Till ex-
empel inleder Vera sitt yttrande med att säga jag har kompisar där hon pla-
cerar sig utanför resten av den samtalande gruppen.  

Tabell 6. Vi-kategorier och de personer när det gäller talaren, lyssnarna och 
andra som ingår i referensen för respektive kategori. 

Kategori Talare Lyssnare 1 Lyssnare 2 Andra
Situationellt inkluderande vi X X X –
Utbyggt inkluderande vi X X X X
Situationellt in- och exkluderande vi X X – –
Utbyggt in- och exkluderande vi X X – X
Rent exkluderande vi X – – X

 
Det sätt på vilket de olika betydelserna hos vi i fyrpartssamtalen är relatera-
de till varandra och talsituationen illustreras i tabell 6.  

6.4 Metod för analysen av referensen hos vi 
I analysen av referensen hos ett bestämt vi har jag utgått från kontexten i 
den aktuella samtalssituationen. Det betyder att tolkningen av talarens an-
vändning av vi görs i förhållande till de lyssnare som är delaktiga i samtalet 
och i förhållande till den språkliga kontext som har föregått eller finns i an-
slutning till användningen. Jag har på så sätt försökt sätta mig in i den tolk-
ningsram som står till buds för samtalsdeltagarna. 

6.4.1 Referens genom beskrivande nominalfras 
I analysen av grupperna bakom ett använt vi kan den språkliga kontexten i 
form av en beskrivande nominalfras synliggöra vilka förutom talaren som 
gruppen utgörs av. Nominalfrasen kan finnas i den direkt kringvarande kon-
texten som i exempel (29). 

(29) Identifierande predikativ 

1   Arina: men vet du det finns många svenskar där jag bor i 
2    radhusen det gör det 
3   Peter: mm tre 
4   Julia: [[jamen inte så 
5   Arina: [[nej det är inte så i mitt område är det bara 
6  →  svenskar vi är bara två syrianska familjer alltså 
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7    just min gård 

 
Arina använder i exempel (29) ett vi med betydelsen två syrianska familjer 
och den beskrivande nominalfrasen, i det här fallet i form av ett identifier-
ande predikativ (SAG Verbfraser: predikativ § 31), finns alltså i direkt an-
slutning till pronomenet i hennes yttrande. Exempel (30) visar en beskriv-
ande nominalfras som inte finns med i samma yttrande som pronomenet, 
men i ett anslutande yttrande av samma talare. 

(30) Finalt dislokerat annex med pronominell kopia 

1   Julia: jamen plus att man ska ha träffar med sin andra   
2    klass jag menar jag har min klass från ettan i 
3    lågstadiet 
4  → Arina: vi ska träffas år tvåtusen 
5   Julia: som jag gick i vi gick i samma klass till nian 
6   Arina: tvåtusenfyra till och med (1s) jag och min gamla  
7    klass i nian 

  
Den beskrivande nominalfrasen till Arinas vi på rad 4 kommer i hennes näs-
ta yttrande på rad 6 och 7 jag och min gamla klass i nian. Anledningen till 
att den beskrivande nominalfrasen kommer efter pronomenet kan vara att 
Arinas vi lånar referensen hos Julias föregående nominalfras jag har min 
klass från ettan i lågstadiet. Eftersom Arina också menar sin gamla klass 
från ettan i lågstadiet så säger hon först bara vi. Därefter väljer Arina att för-
tydliga sitt föregående yttrande med annexet jag och min gamla klass i 
nian.  

I exempel (31) byggs användningen av vi ut med en beskrivande nomi-
nalfras i form av ett appositionellt attribut då Hanna säger vi invandrare.  

(31) Efterställt attribut i form av apposition  

1  → Hanna: ja och uttalar väl också ord och sånt som vi 
2    invandrare uttalar på samma sätt gör dom det men i  
3    områden som Lunda så tror jag att det det är mer  
4    svenskar där [därför lär man sej bättre svenska>>  
5   Dania:              [mm 
6   Hanna: >>man uttalar också språket på my- mycket bättre 
7    sätt 

 
Det förekommer också att referensen hos ett vi tydliggörs genom ett annat 
led än det som referentiellt är identiskt med pronomenet. I exempel (32) 
betyder Julias vi den klass som samtalsdeltagarna för tillfället går i. Detta 
sägs inte explicit men referensen är ändå klar, eftersom hela yttrandet lyder 
men vi måste ha nån klassträff. 

(32) Vi-referens som tydliggörs genom ett annat led än det som referentiellt är 
identiskt med pronomenet 

1   Arina: jag tror inte heller det för många kommer att vara 
2    bortresta och [ja jag vet inte 
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3   Julia:               [ja det är sant 
4   Peter: jobba och det 
5  → Filip: men vi måste ha nån klassträff 

 
Den relevanta gruppen som åsyftas med pronomenet är den aktuella sam-
talsgruppen plus de övriga som kan räknas in bland de som kan ha en klass-
träff.  

6.4.2 Referens ur talsituationen  
En beskrivande nominalfras för pronomenet saknas i vissa fall. Referensen 
får då sökas i själva talsituationen, s.k. deixis. Ett exempel har vi i (33). 

(33) Snävt deiktiskt rum 

1   Peter: den är bästa [jag jag går i den 
2   Julia:              [ja den här har varit den bästa  
3    faktiskt 
4  → Filip: tur att du sa det ((skrattar till)) då vet vi det 

 
Betydelsen i Filips vi ligger i själva samtalssituationen, och i det här fallet 
ingår tre av samtalets fyra deltagare i referensen. Filip uttalar sig för sig 
själv, Peter och Arina. I SAG (Nominalfraser § 98) används beteckningarna 
snävt, bredare och maximalt deiktiskt rum för att beskriva de olika vida re-
ferenser som en definit nominalfras kan uttrycka, och nominalfrasen får sin 
betydelse genom att lyssnaren letar sig fram till det deiktiska rum där nomi-
nalfrasens betydelse passar in.  

Om referensen hos ett vi tycks sträcka sig utanför samtalskonstellationen 
utan att den språkliga kontexten ger en beskrivande nominalfras kan det 
emellertid uppstå problem med avgränsningen av referensen. Pronomenet 
och yttrandet förekommer dock i sitt ämnesmässiga sammanhang, vilket 
möjliggör en tolkning av den mest troliga betydelsen. I exempel (34) an-
vänder Vera ett vi som saknar en beskrivande nominalfras i de omgivande 
yttrandena, och som därför kanske kan uppfattas på olika sätt.  

(34) Bredare deiktiskt rum  

1   Ivan: men men vad vad vad är det du du undersöker  
2    egentligen 
3   C: det gäller [alltså 
4  → Vera:            [hur vi pratar [hur vi   
5   C:                           [ja ja (.) sam- 
6    samtalsstilar kan vi väl säga öh kulturellt  
7    perspektiv på det 
8   Ivan: jäklar 

 
Eventuellt skulle man kunna tänka sig att Veras vi i exempel (34) är helt 
situationellt och att hon avser sig själv och de tre andra som deltar i samtal-
et. Ett annat tolkningsalternativ är att Vera avser en större grupp med den 
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ungefärliga syftningen ”vi ungdomar som går på den här skolan i det här 
mångkulturella området”. Den tolkningen får visst stöd genom innehållet i 
föregående sekvenser. Bland annat har man då pratat om skolan och Ivan 
har sagt jag tycker man kan lära sig massor med språk på Vikbo arabiska 
turkiska spanska. Deltagarna visste dessutom att jag förutom deras grupp 
skulle gå vidare och undersöka flera och därmed kan man kanske också ar-
gumentera för att Vera tänker sig ett vidare sammanhang än det hon själv 
för tillfället ingår i. Den föregående kontexten och det större sammanhanget 
runt Veras yttrande som beskrivs ovan gör att jag tolkar hennes vi som ut-
byggt inkluderande. Då det för den utomstående forskaren upplevs vansk-
ligt att göra en definitiv tolkning av referensen hos ett specifikt vi är det 
emellertid troligt att den exakta referensen inte heller är klar för lyssnarna. 
Lyssnarna är hänvisade till samma språkliga kontext som forskaren och där-
för tvungna att bygga sin förståelse utifrån den. Man kan också förmoda att 
inte heller talaren alla gånger skulle kunna svara på en fråga om hur han 
eller hon avgränsar den grupp som omnämns med ett vi.  

I jämförelse med diskussionen om Veras vi i exempel (34) vill jag ge ett 
exempel där jag väljer att tolka referensen som helt situationell trots att det 
skulle vara möjligt att se referensen som tillhörande en bredare kontext (ex-
empel (35)).  

(35) Snävt deiktiskt rum med möjlighet att förflytta den uttryckta grupperingen 
från det situationella  

1   Arina: ja just det psykologi Julia jag har fått lite  
2    information från [(ohb) 
3   Julia:                  [(ohb) 
4   Arina: nej en karta [(ohb) arbetar som psykolog 
5   Filip:              [ja just det vad ska ni skriva om  
6  → Julia: mm vet du jag tänkte såhär om vi kunde hinna göra 
7    klart dom där två svaren förlåt om vi kunde [hinna>> 
8   Peter:                                             [är>> 
9   Julia: >>göra klart dom så snabbt som möjligt (ohb) vi>> 
10   Peter: >>det någon annan som vill ha förresten 
11   Julia: >>kommer ha provet jag kommer att ha två matteprov   

 
Julia vänder sig till Arina och de två pratar om ett grupparbete i psykologi 
som de håller på med. Här är det tydligt att Julia och Arina ingår i referen-
sen hos vi-et, men om deras grupp inkluderar fler personer eller inte går 
knappast att avgöra. Eftersom inga personer utanför de samtalande Arina 
och Julia omnämns och inte heller sammanhanget runtomkring vi-et särskilt 
indikerar att en troligare tolkning vore att en större gruppering avses, så har 
jag valt att tolka användningen som situationellt in- och exkluderande, i 
stället för utbyggt situationellt in- och exkluderande.  

Trots den gemensamma kategoriseringen finns ändå en skillnad mellan 
exempel (33) och exempel (35) när det gäller förhållandet till det deiktiska 
rummet. I exempel (33) är det svårt att förflytta den situationella samtals-
gruppen som erfar något här och nu då vet vi det till en annan tid eller annat 
rum, medan det i exempel (35) på ett annat sätt är möjligt att se Arina och 
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Julia jobbandes med sitt psykologiarbete vid något tillfälle längre fram i 
tiden. 

6.5 Kvantitativ analys av vi  
Jag inleder med att redovisa användningen av de olika vi-kategorierna kvan-
titativt. Först redovisar jag de tre fyrpartssamtalen sammantaget och däref-
ter vart och ett samtal för sig. Den kategori av vi som är vanligast för ett 
samtal ger information om hur deltagarna positionerar sig i förhållande till 
varandra och i förhållande till människor utanför.  

6.5.1 Vi-användningen sammantaget i de tre samtalen  
Det är den utbyggt inkluderande användningen av vi som är vanligast sam-
mantaget för de tre samtalen (se tabell 7). Man använder då ett vi som in-
kluderar samtliga i den aktuella samtalskonstellationen plus en grupp utan-
för. Den näst största kategorin är den rent exkluderande där endast talaren 
sätter sig i relation med en grupp utanför samtalet.  

Den minsta kategorin, förutom kategorin annan röst, utgörs av exemplen 
på de utbyggt in- och exkluderande då två eller tre personer relevantgör en 
identitet som också sträcker sig utanför talsituationen. Kategorierna situa-
tionellt inkluderande vi där man fokuserar på den aktuella samtalskonstella-
tionen och situationellt in- och exkluderande vi där en eller två personer i 
samtalskonstellationen utesluts är lika stora.  

Tabell 7. Sammanlagda antal användningar av vi-kategorierna i 
fyrpartssamtalen. 

Kategori Antal  
Utbyggt inkluderande                                            66
Rent exkluderande                                                41
Situationellt in- och exkluderande                                                 31 
Situationellt inkluderande                                             30 
Utbyggt in- och exkluderande 18  
Annan röst 4
Totalt                                              190

6.5.2 Vi-användningen i samtal Studentbalen 
Hos Arina, Filip, Julia och Peter finns alla vi-kategorier representerade i 
samtalet (tabell 8). Den största kategorin tillhör de utbyggt inkluderade. I 
kontrast använder man bara några få situationellt inkluderande vi-n.  
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Tabell 8. Användningen av de olika vi-kategorierna i samtal Studentbalen. 

Kategori Arina Filip Julia Peter Totalt
Situationellt inkluderande 1 1 - 1 3
Utbyggt inkluderande 14 10 4 4 32
Situationellt in- och exkluderande 5 1 4 1 11
Utbyggt in- och exkluderande 2 3 2 1 8
Rent exkluderande 6 3 5 - 14
Totalt  28 18 15 7 68

 
Av de vi-n som innehåller en exkluderande dimension är den rent exklude-
rande den vanligaste, men siffrorna för de båda övriga exkluderande katego-
rierna skiljer sig inte mycket åt. 

6.5.3 Vi-användningen i samtal Samlevnadsnormer 
Gale, Ivan, Livia och Vera använder alla kategorier av vi-n i sitt samtal (ta-
bell 9). Vera använder vid tre tillfällen dessutom vi i direkt anföring med 
annan röst.  

Tabell 9. Användningen av de olika vi-kategorierna i samtal Samlevnads-
normer. 

Kategori Gale Ivan Livia Vera Totalt
Situationellt inkluderande 2 8 - 4 14
Utbyggt inkluderande 1 - 4 4 9
Situationellt in- och exkluderande 1 6 5 8 20
Utbyggt in- och exkluderande - 1 6 3 10
Rent exkluderande - 4 - 6 10
Annan röst - - - 3 3
Totalt  4 19 15 28 66

 
De använder fler vi-n som innehåller den exkluderande dimensionen än de 
utan och den största kategorin är den situationellt in- och exkluderande. 

6.5.4 Vi-användningen i samtal Invandrare 
I samtalet mellan Dania, Hanna, Leyla och Talia förekommer pronomenet 
vi oftare i sin inkluderande dimension än i sin exkluderande (tabell 10). Av 
de inkluderande varianterna är det framför allt det utbyggt inkluderande vi-
et som används. Det situationellt inkluderande vi-et förekommer också. Da-
nia, Hanna, Leyla och Talia använder varken det situationellt in- och 
exkluderande eller det utbyggt in- och exkluderande vi-et. Den rent 
exkluderande betydelsen av vi används däremot. 
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Tabell 10. Användningen av de olika vi-kategorierna i samtal Invandrare. 

Kategori Dania Hanna Leyla Talia Totalt
Situationellt inkluderande 2 5 4 2 13
Utbyggt inkluderande 10 13 1 1 25
Situationellt in- och exkluderande - - - - -
Utbyggt in- och exkluderande - - - - -
Rent exkluderande 4 8 5 - 17
Annan röst 1 - - - 1
Totalt  17 26 10 3 56

 

6.5.5 Sammanfattning av den kvantitativa vi-analysen 
Vi-analysens kvantitativa resultat ger information om deltagarnas positione-
ring gentemot varandra, eftersom fördelningen mellan de olika kategorierna 
ger ett mått på i vilken mån deltagarna orienterar sig mot ett gemensamt 
relevantgörande av identitet eller i vilken mån man väljer att kontrastera sig 
mot varandra.  

I samtalet mellan Arina, Filip, Julia och Peter visar den stora övervikten 
för användningen av utbyggt inkluderande vi att deltagarna oftare positione-
rar sig som medlemmar av samma grupp än som medlemmar av olika. Det 
finns emellertid också användningar av vi som utesluter några i samtalet. I 
samtalet mellan Gale, Ivan, Livia och Vera visar sig användningen av det vi 
som utesluter någon eller några situationellt vara mest frekvent. Använd-
ningen visar att det i samtalet uppstår en allians. Hos Dania, Hanna, Leyla 
och Talia saknar man helt vi-användningar som pekar på att man positione-
rar sig i olika grupper. I stället har man många användningar av de vi som 
relevantgör en gemensam identitet. Det man emellertid också gör är att in-
dividualisera sig och använda rent exkluderande vi-n.  

6.6 Kvalitativ analys av vi  
I den kvalitativa diskussionen av användningen av vi inleder jag med att 
redogöra för funktionen hos de situationellt inkluderande vi-na och de situa-
tionellt in- och exkluderande vi-na, dvs. de vi-n som inte sträcker sig utanför 
samtalssituationen utan används för att referera till samtalsdeltagarna. Där-
efter redogör jag för de grupper som relevantgörs genom de övriga vi-
kategorierna, utbyggt inkluderande vi, utbyggt in- och exkluderande vi och 
rent exkluderande vi, dvs. de som också täcker in människor utanför samtal-
et. 

Kategorin situationellt inkluderande vi och situationellt in- och exklude-
rande vi förekommer i yttranden som kommenterar samtalet. De används 
för att på olika sätt modifiera och reglera själva samtalandet. De utbyggda 
och de rent exkluderande vi-na förekommer inte i sammanhang där deltag-
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arna organiserar samtalet eller sina ståndpunkter på en metanivå. I stället 
handlar det då om att talaren relevantgör tillhörighet med en grupp männi-
skor i ett sammanhang som sträcker sig utanför samtalet. 

6.6.1 Samtalsreglerande: situationellt inkluderande vi och 
situationellt in- och exkluderande vi  
Den primära funktionen hos de situationellt inkluderande vi-na kan beskri-
vas vara att på olika sätt sköta det samtalsreglerande arbetet, dvs. förhand-
landet kring sådant som vad man pratar om, vad man ska prata om och hur 
man kan prata om vissa innehållsliga aspekter. Även det situationellt in- och 
exkluderande vi-et används till övervägande delen för att ”prata om vad 
man pratar om”. 

I fyrpartssamtalen explicitgör man emellanåt vad man ska tala om eller 
vad som ska komma att bli nästa topik. Inramningen av samtalen som en 
situation där ungdomarna förväntas sitta ner och prata under en längre tid 
verkar främja användningen av explicita markörer för topikhantering. I 
spontana samtal kan man tänka sig att explicita uttryck för att samtalsämne-
na har tagit slut är ett ansiktshot som man försöker förhindra, särskilt som 
det verkar finnas en preferens för gradvis glidande ämnesbyten (se bl.a. 
Sacks 1992:II, 298–302), men i fyrpartssamtalen kan man se att delvis 
andra regler gäller. I exempel (36) påpekar Arina på rad 1 att man förväntas 
sitta ner och prata i ytterligare en kvart och hon säger sedan på rad 3 mera 
vad ska vi prata om mer.  

(36) Samtal Studentbalen: mera vad ska vi prata om mer 

1   Arina: en kvart kvar nejmen 
2   Julia: ja ((skrattar)) 
3  → Arina: mera vad ska vi prata om mer 
4   Julia: ja 
5   Peter: nu får vi ett ämne här kom igen 
6   Arina: ja just det psykologi Julia jag har fått lite  
7    information från (ohb) 

 
I exempel (37) markerar Gale explicit att han vill återgå till den tidigare to-
piken om sex före äktenskapet och hans topikinitiering utvecklas till en va-
riant på det tidigare diskuterade ämnet. Nu riktar man in sig på Veras före-
havanden med sin före detta kille och att man måste akta sig för aids. Gales 
yttrande vänta vänta vänta nu tar vi om det där med samlag innebär ett för-
sök till återöppnande av en tidigare topik som engagerade honom och är på 
det viset inte att jämföra med den typ av topikhantering som exempel (36) 
ovan visade.   

(37) Samtal Samlevnadsnormer: nu tar vi om det där med samlag 

1  → Gale: vänta vänta vänta nu tar vi om det där med samlag 
2   Vera: ja 
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3   Gale: ni hade samlag 
4   Vera: ja 
5   Gale: med den där turken [du hade samlag [med den där>> 
6   Vera:                    [ja             [ja 
7   Gale: >>turken [nu är ni inte ihop  
8   Livia:          [((pratar spanska)) 
9   Vera: nej 
10   Gale: ångrar du inte vad du har gjort 
11   Vera: nej varför 
12   Ivan: varför ska hon ångra sej 
13   Vera: jag hade ju kul medans det gick 
14   Livia: ((skrattar)) 
15   Gale: medans det gick 
16   Vera: eller hur [varför ska jag 
17   Gale:           [nejmen nu till exempel du har inte tagit  
18    test eller nåt sånt du vet inte om du har aids eller 
19    nåt sånt 

 
Ungdomarna använder också det situationellt inkluderande vi-et för att göra 
metakommentarer om samtalet. I exempel (38) gör Ivan en explicit marke-
ring om att det man pratar om är en viktig fråga vänta vänta det är hans re-
ligion för fan det är hans religion vi snackar om (rad 1).   

(38) Samtal Samlevnadsnormer: det är hans religion vi snackar om 

1   Ivan: vänta vänta det är hans religion [för fan det är>> 
2   Gale:                                  [eller hur  
3  → Ivan: >>det är hans religion vi snackar om 

 
I den sekvens som föregår Ivans yttrande i exempel (38) diskuterar man Ga-
les religiösa tro. Han är kristen och menar att man bör hålla sig till de krist-
na regler som inte medger samlag före äktenskapet. Ivans yttrande är riktat 
till Vera och Livia som i sina tidigare yttranden har kritiserat innehållet i 
bibeln och påpekat det, enligt dem, tveksamma i att följa en bok som skrevs 
för flera tusen år sen. Ivan verkar tycka att Vera och Livia alltför hårt kriti-
serar det som Gale tror på och därför vill göra en markering av ämnets all-
varliga karaktär. Ivans yttranden med de inkluderande vi-na är försök från 
hans sida att kontrollera sättet man pratar om ämnet på eller att markera att 
den innehållsliga inriktningen på topiken ur hans synvinkel har hamnat fel 
(exempel (39)).  

(39) Samtal Samlevnadsnormer: nej här här har vi kommit in på fel spår alltså 

1  → Ivan: [[nej här här har vi kommit in på fel spår alltså>>  
2   Livia: [[han är ju inte om dom är om dom är tillsammans>> 
3   Ivan: >>det är nåt helt           
4   Livia: >>då är det ju meningen att han inte ska vara 
5    otrogen 

 
Tidigare i samtalet har Gale apropå att Vera inte är oskuld sagt du vet inte 
om du har aids eller nåt sånt (exempel (37)) vilket Vera besvarar med ja 
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man testar ju sej innan man ligger med varandra det jag har ju testat mej 
hela tiden. Detta leder till ytterligare ett par yttranden där Vera och Gale 
diskuterar aidstestning och det är detta som Ivan anser vara fel spår i samta-
let. Ivan väljer dock att säga här har vi kommit in på fel spår trots att han 
inte själv är engagerad i yttrandena om aidstestning. En tolkning skulle 
kunna vara att hans användning angränsar till den patriarkala, och därmed 
utgör ett försök till kontroll av de övriga samtalsdeltagarnas bidrag. En an-
nan tolkning, som för mig framstår som mera sannolik, är att hans använd-
ning av vi i stället tyder på att han uppfattar att samtalet sköts gemensamt.  

I exempel (40) gör både Ivan och Vera en referens till den aktuella sam-
talsgruppen som just en samtalande grupp. Gale vill veta vad de övriga tror 
om livet efter döden. Varken Vera, Livia eller Ivan är särskilt intresserade 
av att diskutera detta. Ivan säger varför ska vi snacka om det alltså. Vera 
menar att gruppen är för ung för att diskutera den här frågan. Hon säger vi 
är ju bara sjutton år vi kan ju inte börja snacka om såna där grejor.  

(40) Samtal Samlevnadsnormer: varför ska vi snacka om det 

1   Gale: nejmen alltså efter din död vad tror du det händer 
2   Vera: då ruttnar jag 
3   Livia: då ja 
4   Ivan: ingenting slut som om du stänger av teven 
5   Livia: ((skrattar)) 
6   Vera: ((skrattar)) 
7   Gale: alltså ni tror inte att det finns en annan värld 
8   Vera: jo det är [klart 
9   Livia:           [nej det finns inte 
10   Ivan:           [jo det är klart det finns men jag vill  
11    inte v- vet du vet du varför såna där filosofer är  
12    galna för att filosofer [vet du varför dom är>>  
13   Gale:                         [jaha ja ja 
14   Ivan: >>galna för att dom håller på med såna frågor var 
15    slutar universum och såna grejer 
16   Vera: jag [tycker 
17  → Ivan:     [ingen kan svara på det varför ska vi snacka  
18    om det alltså ja jag brukar snacka om det också men 
19    jag har ingen lust att prata om vad ska hända efter 
20    min död 
21   Livia: ((skrattar)) 
22  → Vera: ((skrattar)) vi är ju bara sjutton år vi kan ju inte  
23    börja snacka om såna där grejer 

 
De situationellt inkluderande vi-n som används av Dania, Hanna, Leyla och 
Talia har, liksom i de båda andra samtalen, en samtalsreglerande funktion. 
Man använder ett situationellt inkluderande vi för att prata om hur man ska 
gå vidare i samtalet och för att modifiera topikernas innehållsinriktning. I 
början av samtalet (se exempel (41)) förhandlar man om vad man ska inleda 
med att ta upp och Hannas förslag på samtalsämne på rad 4–5 kombineras 
med tillägget vad vi tycker om det. Talias vi på nästa rad ger klartecken åt 
Hannas förslag, och Talia ger inte bara klartecken för sin egen del utan hon 
talar också för Dania och Leyla när hon använder vi.  
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(41) Samtal Invandrare: vad vi tycker om det 

1   Dania: nåt [med 
2   Hanna:     [om språket då själva [språket i Sverige och så 
3   Leyla:                           [ja 
4   Hanna: ja språket bland invandrare och bland svenskar vad  
5  →  som skilj- vad som skiljs [ell- vad vi tycker om det 
6   Dania:                           [kulturer och så 
7  → Talia:                           [okej det kan vi göra 

 
Ett parti i mitten av samtalet mellan Dania, Hanna, Leyla och Talia innehål-
ler också en förhandling om hur man ska gå vidare, eftersom inget ämne 
naturligt dyker upp som nästa kandidat. Leyla har abrupt meddelat att hon 
inte vill fortsätta den pågående topiken (se rad 1 exempel (42)), men hon 
kommer inte med något nytt förslag.  

(42) Samtal Invandrare: kan vi inte ta upp nånting annat 

1  → Leyla: kan vi inte ta upp nånting annat det här börjar bli 
2    tråkigt det här med ämnet om Sara och det 
3   Talia: ((skrattar)) 
4   Dania: mm ((skrattar)) ja okej 

 
De vi-n som har kategoriserats som situationellt in- och exkluderande inne-
bär att samtalsgruppen splittras upp och att någon eller några lämnas utanför 
en gruppering som annars omnämns med vi. Ett exempel har vi i (43).  

(43) Samtal Studentbalen: nej vi vet 

1   Arina: ja hade inte jag fastat då hade ni inte sett en bit 
2    kvar om fem minuter 
3   (1s)  
4   Arina: [[det är sant 
5  → Peter: [[nej vi vet 
6   Julia: jag kan tänka mej det 
7   Arina: jag lovar jag käkar skitmycket sånt där bara snask 

 
Peters yttrande nej vi vet (rad 5) kan tolkas som att alla i samtalsgruppen 
känner till att Arina är en person som gillar fikabröd och godis. Hans ytt-
rande skulle då kunna ses som en kommentar om att Arinas yttrande är 
onödigt. Peter betonar ett gemensamt förflutet samtidigt som hans vi situa-
tionellt pekar ut Arina i förhållande till de andra i samtalet. Man kan säga 
att Peters yttrande till viss del trivialiserar Arinas erkännande genom att på-
peka att gruppen redan vet hur det ligger till med Arinas godisvanor. Arina 
erkänner sin svaghet mycket öppenhjärtigt jag lovar jag käkar skitmycket 
sånt där bara snask (rad 7) och i sammanhanget kan hennes bekännelse 
vara ett sätt att närma sig de andra i samtalet efter att man tidigare har dis-
kuterat Arinas fastande. I den sekvensen utpekades Arina av Peter som av-
vikande för att hon fastar (se exempel (73)). Det hon gör genom att prata 
om hur mycket sötsaker hon äter annars är att betona den likhet med Peter 
och de andra i samtalet som gäller i vanliga fall. Peters användning av vi-et 
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kan emellertid ur en annan aspekt ses som solidariserande. Han påpekar ju 
faktiskt att de övriga i samtalet har kunskaper om Arina och hennes godis-
ätande, och han gör det genom att tala för alla. I en mer löst sammanhållen 
grupp ser man antagligen inte på samma sätt att en deltagare vågar sig på att 
ge uttryck för, vad man tror är, allas uppfattning i en fråga. Även om Arina 
exkluderas i referensen i Peters yttrande så kan alltså hans användning tol-
kas som solidariserande. Den flertydighet vi-et har i (43) visar hur den kva-
litativa analysen ger en mer varierad syn på vi-kategoriernas funktion.  

Användningen i exempel (43) går att jämföra med (44). Julia säger att 
den klass hon går i just nu är den bästa klass som hon har gått i. Uttalandet 
är relevant för övriga samtalsdeltagare eftersom de alla är klasskamrater och 
alltså kan tänkas påverka hur Julia ser på sin klass. 

(44) Samtal Studentbalen: då vet vi det 

1   Peter: den är bästa [jag jag går i den  
2   Julia:              [ja den här har varit den bästa  
3    faktiskt 
4  → Filip: tur att du sa det ((skrattar till)) då vet vi det 

   
Peter skojar och säger att den nuvarande klassen är den bästa eftersom han 
går i den. Julia väljer att ignorera hans skämt och bara säga ja den här har 
varit den bästa faktiskt. Filip inser det möjliga ansiktshotet, eftersom Julia 
hade kunnat svara att en annan klass hon gått i tidigare varit bättre, och låt-
sas pusta ut tur att du sa det ((skrattar till)) då vet vi det. Filips då vet vi det 
är ett uttryck för att han uppskattar hennes svar om att samtalsdeltagarna är 
goda klasskamrater. Liksom Peter i (43) gör sig Filip till talesperson för fle-
ra än sig själv.  

I samtalet mellan Gale, Ivan, Livia och Vera utgör kategorin situationellt 
in- och exkluderande vi den största (tabell 9). Vi-et visar på en tydlig grup-
pering inom samtalet: Ivan, Livia och Vera relevantgör en grupp som Gale 
står utanför. Ivan, Livia och Vera har flera exempel på den situationellt in- 
och exkluderande användningen av vi-et, medan Gale inte har några sådana 
användningar. Däremot bekräftar han samma indelning som de andra gör 
genom att säga ni. Sammanhållningen mellan Livia, Ivan och Vera mot 
Gale beror på att Livia, Ivan och Vera delar en åsikt kring synen på för-
äktenskapligt sex. Vi-et med referensen Livia, Ivan och Vera och deras åsik-
ter kring föräktenskapligt sex är en gruppering som utvecklas under samtal-
ets gång. Det blir klart för samtalsdeltagarna att Gale står ensam med sina 
åsikter och man börjar använda ett vi för att referera till det som man upp-
fattar vara en gemensam ståndpunkt hos Livia, Ivan och Vera.  

(45) Samtal Samlevnadsnormer: vi tre kan snacka om det här 

1  → Ivan: men liksom det där vi tre kan snacka om det här att 
2    det är dumt [men inte han han tror ju på det>> 
3   Livia:             [d- 
4   Vera:             [mm 
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5   Ivan: >>alltså jag [förstår honom ärligt talat men jag>> 
6   Gale:              [eller hur 
7   Livia:              [han lever för det  
8   Ivan: >>tycker [att det inte är bra 
9   Gale:          [men jag tycker att det ni gör är dumt 
10   Vera: var[för 
11   Livia    [varför  

 
I exempel (45) explicitgörs den situationella gruppen Ivan, Livia och Vera 
baserad på deras gemensamma åsikt för första gången i samtalet. Ivan spe-
cificerar gruppen bakom vi-et med attributet tre, vi tre kan snacka om det 
här att det är dumt men inte han. Gale bekräftar också den gruppering som 
Ivan har gjort genom att själv göra en skillnad mellan sig och de andra i 
samtalet, men jag tycker att det ni gör är dumt. Att Ivan på rad 2 använder 
tredje personens pronomen han om Gale som deltar i samtalet beror på att 
Ivan adresserar Livia och Vera med sin yttrande (jfr Sacks 1992:I, 573). Det 
behöver alltså inte innebära ett distanserande av Gale.  

I exempel (46) ser vi också en tydlig markering av den upplevda skillna-
den mellan Ivans, Livias och Veras ståndpunkt i förhållande till Gales.  

(46) Samtal Samlevnadsnormer: vi kommer aldrig fatta det där 

1   Ivan: hans religion han tror på det hela sitt liv han ska 
2    inte ändra ((knäpper med fingrarna))på det sådär för 
3    att [du säger det 
4   Vera:      [men han måste ju det är ju gammalt det där 
5   Ivan: vaddå gammalt det är ju flera miljoner [som tror>> 
6   Livia:                                        [kolla det>>  
7   Ivan: >>på det 
8  → Livia: >>[är såhär är vi vi     ]kommer aldrig fatta det>>  
9   Gale:   [eller hur liksom helig]  
10   Livia: >>där 
11  → Ivan: nej vi [kommer inte göra det 
12   Gale:        [eller hur 
13   Livia: som han aldrig kommer fatta vad vi håller på med 
14   Ivan: [[då då 
15   Gale: [[jag fattar vad ni håller på med 
16   Livia: det gör du inte alls 

 
Sekvensen som exempel (46) är tagen från kommer sent i samtalet och dis-
kussionen har vid den här punkten gjort klart för samtalsdeltagarna att det 
inte verkar finnas någon möjlighet att bli överens. Livias yttrande med bör-
jan på rad 6 skulle kunna ses som ett försök att avsluta topiken genom ett 
direkt ställningstagande mot att de kommer att kunna bli överens under 
samtalet.  

Hos Sacks (1992:I, 574) diskuteras hur enskilda språkliga aktiviteter ses 
som koordinerade genom användning av ett sammanfattande vi. Att Livia 
och Vera uppfattar sina individuella språkliga aktiviteter som samordnade 
syns i exempel (47). På rad 1 kommer Livias påstående men du är ju inte 
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oskuld. Hennes kunskaper härrör från en tidigare sekvens i samtalet där 
Gale svarat nej på frågan om han är oskuld.21 

(47) Samtal Samlevnadsnormer: men vi frågade ju dej nyss 

1   Livia: [men du är ju inte oskuld 
2   Gale: nej 
3   Livia: men varför måste hon vara det 
4   Ivan: ja precis det är det där jag inte fattar 
5   Vera: ja 
6   Gale: hon ska också vara oskuld 
7   Vera: men du är [ju inte det 
8   Livia:           [du är ju inte det 
9   Ivan: du sa ju [att 
10   Livia:          [du sa ju att du inte var det 
11   Gale: jaha alltså jag menar alltså hon ska inte ha samlag 
12    inte jag heller 
13   Ivan: och du har haft det 
14   Gale: nej 
15   Ivan: nejmen du sa att du har haft [det 
16   Livia:                              [((skriker till))  
17   Gale: nej jag har inte haft det 
18   Ivan: [[men du sa det det är ju därför vi håller på>> 
19  → Vera: [[vi frågade [ju dej 
20  → Livia:              [vi frågade och du ba ja 

 
I (47) ger Gale det förvånande svaret att han inte är oskuld (eftersom han 
ännu inte är gift bör han enligt eget resonemang vara oskuld). När så Gale 
fortsätter hävda att det är viktigt att den man gifter sig med inte har haft 
samlag före äktenskapet ifrågasätter Livia, Ivan och Vera varför hans bli-
vande fru måste vara oskuld när han inte själv är det. Gale hamnar i en svår 
situation på grund av att han i vissa sammanhang verkar missförstå betydel-
sen hos ordet oskuld och tror att det betyder att man har haft samlag. Därför 
ger han ett felaktigt svar på frågan om han själv är oskuld. När missförstån-
det reder upp sig (rad 17 exempel (47)) så sammanfattar Livia, Ivan och 
Vera de individuella frågor som har ställts med vi frågade du ju dej (rad 19) 
och vi frågade och du ba ja (rad 20). Det situationellt in- och exkluderande 
vi-et fungerar då i ett sammanhang där deltagarna förhandlar om samtalet 
och vad som tidigare har blivit sagt, samtidigt som vi-et förstärker intrycket 
av Ivans, Livias och Veras allians.  

                                           

21  Sekvensen där Gale får frågan om han är oskuld. 
1  Vera: är du oskuld  
2  Ivan: nej 
3  Gale: ser du killar är aldrig oskuld 
4  Vera: är du [det  
5  Livia:       [men du är det 
6  Gale: nej 
7  Vera: ja du ljuger 
8  Gale: jag lovar 
9  Ivan: (ohb) ljuger 
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6.6.2 Slutsatser av den kvalitativa analysen 
Sammanfattningsvis kan vi säga att de situationellt inkluderande vi-na an-
vänds samtalsreglerande och i samband med att deltagarna gör metakom-
mentarer till det pågående samtalet för att t.ex. ändra innehållsinriktningen i 
en topik. De används också i yttranden som är explicita topikhanterare. De-
ras förekomst i fyrpartssamtalen kan antagligen delvis förklaras med att 
man här mer öppet än i helt spontana samtal vågar medge att man tröttnat 
på ett samtalsämne eller vågar erkänna att samtalsämnena faktiskt för tillfäl-
let är slut. Men vissa andra användningar indikerar att de inkluderande vi-na 
finns med där samtalsdeltagarna mer allmänt har ett behov att reglera sam-
talets ämnesinriktning eller behöver argumentera för att något är värt alter-
nativt inte värt att diskutera. Användningen ger samtalsdeltagarna möjlighet 
att förhandla om topiker och att prata om samtalet på en metanivå. Funk-
tionen hos det situationellt inkluderande vi-et kan nog därför beskrivas som 
intersubjektivitetsfrämjande, dvs. att talaren fokuserar lyssnarna mot någon 
aspekt i samtalet som gör ett delat perspektiv på samtalet möjligt.     

Frånvaron av situationellt inkluderande vi kan vara en signal om att sam-
talsdeltagare iakttar en solidariserande och försiktig samtalsstil där man inte 
öppet förhandlar om nya topiker eller om inriktningen på ett samtalsämne. 
Närvaron av situationellt inkluderande vi-n i topikinitieringar och i samtals-
reglerande passager kan då tvärtom betyda att deltagarna intar en mer kon-
fronterande samtalsstil, men de situationellt inkluderande vi-na kan också 
betyda att deltagarna har problem med att komma vidare i samtalet på det 
sätt som verkar vara det prefererade enligt tidigare undersökningar, de 
gradvis glidande ämnesövergångarna. 

Den grupp som i slutet av samtal Samlevnadsnormer refereras till med vi 
och inbegriper Ivan, Livia och Vera skapas sedan man genom samtalet eta-
blerat en likhet mellan vad man säger är det chilenska och det tjeckiska syn-
sättet på sex före äktenskapet. Deras återkommande användning av det situ-
ationellt in- och exkluderande vi-et som skiljer tre i samtalet från den fjärde 
gör att de skillnader som markeras får en mer stabil karaktär och den åter-
kommande användningen gör att gränsen mellan det situationella och det 
mer stabila känns mindre skarp. Det vi kan se är att de vi-n som inlednings-
vis har referensen chilenare och tjecker (se exempel (71)), i samtalet suc-
cessivt smälter samman till ett konkret situationellt vi.  

När det gäller kategorierna utbyggt inkluderande vi, utbyggt in- och ex-
kluderande vi och rent exkluderande vi har jag identifierat följande grup-
per:22 

                                           
22 Som en påminnelse: utbyggt inkluderande vi  gäller alla i samtalet plus en individ eller 
en grupp människor utanför samtalet, utbyggt in- och exkluderande vi gör samma jobb 
som den förra kategorin men utelämnar någon i det aktuella samtalet och rent exklude-
rande vi sätter endast talaren i relation med någon eller några utanför samtalet. 
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vi elever på Vikbogymnasiet, vi i nuvarande klassen, vi i min tidigare klass, vi stu-
dentbalsdeltagare, vi syrianer, vi chilenare, vi svenskar, vi tjecker, vi spansktalan-
de, vi syriansktalande, vi invandrare, vi katoliker, vi i min familj, vi syskon, vi 
systrar, vi mänskligheten/människor, vi kompisar, vi ungdomar, vi i parrelationen  

Listan ger en överblick över de kategoriseringar som ungdomarna relevant-
gör genom vi, även om den till viss del är en konstruktion. Alla enskilda vi 
förtydligas inte genom beskrivande nominalfraser i samtalen, utan här har 
ibland min tolkning av ett särskilt vi varit avgörande för hur det passar in 
bland grupperna i listan. Tolkningen underlättas av att ett vi oftast i ett för-
sta omnämnande specificeras med en nominalfras, medan det som tolkas 
vara efterföljande omnämningar då lånar sin referens från de tidigare.  

Intressant nog finns i ungdomarnas samtal flera vi-n som har generisk re-
ferens, t.ex. vi invandrare, vi svenskar och vi katoliker. I Lindströms (1993) 
material visade sig de generiska vi-na inte alls finnas representerade i de 
talade texterna och han antog därför att de var onaturliga för samtal 
(1993:68). Att de förekommer hos deltagarna i mina samtal är troligen ett 
resultat av att kategoriseringar och deras referens är indexikala och inte ska 
tolkas enbart utifrån en slags abstrakt definition. I samtalen används t.ex. 
kategoriseringen vi invandrare som en samlande term på samtalens deltaga-
re i kontrast till den grupp som benämns svenskar, och dess relevans gäller 
då lika mycket på mikroplanet som på ett generellt plan. Användningen av 
vi invandrare kan också ses som ett övertagande av majoritetssamhällets 
språkbruk och speglar massmediernas diskurs (se vidare avsnitt 7.7).  

När vi ser de kategoriseringar som ungdomarna relevantgör och använder 
vi om utan det interaktionella sammanhanget får vi möjlighet att tydligare 
lägga märke till vilket identitetsskapande som inte görs relevant i fyrparts-
samtalen genom användning av vi. Här kan vi särskilt lägga märke till från-
varon av kön. Vi kvinnor eller vi tjejer respektive vi män eller vi killar före-
kommer inte i samtalen. I samtalen relevantgör man dock identitet när det 
gäller kön på andra sätt. Könsidentiteten verkar vara särskilt viktig i samtal-
et mellan Gale, Ivan, Livia och Vera, och detta diskuteras närmare i avsnitt 
7.4 (se också avsnitt 5.8).  

Inte heller uttrycks identiteten social klass genom vi i samtalen. Man kan 
ändå spåra en medvetenhet om den sociala klasstillhörigheten i hur ung-
domarna uttrycker sig när det gäller förorten och skolan i jämförelse med 
andra områden och skolor. Detta diskuteras närmare i avsnitt 7.2. 

Bland de grupper som ungdomarna väljer att räkna in sig i märks de som 
har etnisk koppling. De utgör en relativt stor andel av de påtagna identitet-
erna och också topikanalysen visade att etnicitet spelade en roll i samtalen. I 
det kapitel som följer analyserar jag uttryck för etnisk identitet som emel-
lanåt motsvaras av ett språkligt uttryck i form av vi. Vi-na ingår då bland de 
etniska kategoriseringar som kallas etnifieringar, se avsnitt  7.1. 

 



7 Etniska kategoriseringar 

Ungdomarnas relevantgörande av etniska kategoriseringar är i fokus i detta 
kapitel. Etnicitet relevantgörs ofta i fyrpartssamtalen, vilket vi kunde se i 
resultaten från både topikanalysen och vi-analysen, och det motiverar ett 
närmare studium av hur etniciteten används hos ungdomarna. Här utvidgar 
jag materialet och använder förutom fyrpartssamtalen också egeninspel-
ningarna och intervjuerna. I avsnitt 7.1 diskuteras begreppen kategorisering 
och etnifiering. Etnifieringarna diskuterar jag utifrån deras förekomst i se-
kvenser som rör lokalt territorium avsnitt 7.2, språk avsnitt 7.3, kultur av-
snitt 7.4, religion avsnitt 7.5 och släktskap avsnitt 7.6. Slutligen, i avsnitt 
7.7 sammanfattas och diskuteras etnifieringarnas lokala relevans och bety-
delse på mikroplanet i samtalen.     

7.1 Kategorisering och etnifiering 
Kategorisering i samtal gäller hur deltagare organiserar identiteter och rela-
tioner i förhållande till varandra (Baker 1997), och i det avseendet har kate-
goriseringsbegreppet redan delvis varit aktuellt i undersökningen genom vi-
analysen. Kategoriseringar är kulturellt tillgängliga sätt att beskriva person-
er och deras relationer till andra människor. De kan utgöras av benämningar 
av typen: ”’politician’, ’gravedigger’, ’pimp’, ’nerd’, ’astronaut’, ’skin-
head’, ’boozer,’ ’former boy scout leader’ and ’grand-mother’” (Hester & 
Eglin 1997:3). Kategorisering kan också mer allmänt ses som processen att 
föra en deltagare till en grupp, och detta kan göras språkligt på en mängd 
olika sätt. Kategoriseringar utför ett diskursivt jobb för talaren i samtal på så 
sätt att en viss kategorisering kan användas för ett särskilt syfte: ”Of course, 
category usage is an endemic feature of discourse, and whereas rebellion is 
not always the thing as issue, there is generally something at issue.” (Ed-
wards 1998:18.) Vi kan alltså anta att kategoriseringar görs för att de fyller 
vissa syften för deltagarna i ett samtal. De kategorier som relevantgörs är 
inte fria från associationer utan ställer upp särskilda förväntningar, rättighe-
ter och/eller skyldigheter på de individer som tillhör kategorin, och därige-
nom utgör de en tillgång för deltagarna ur identitetssynpunkt. Day (1998) 
adresserar kategoriseringarnas möjligheter att skapa solidaritet och distans 
mellan samtalsdeltagare: ”The identity categories you use in talking to the 
people around you are tools by which you organize your activities with 
them, and, at the same time, they are ways in which you constitute them as 
members of the same, or a different, social group.” (Day 1998:151.) 
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Inom CA ser man etnicitet som situationellt beroende (Day 1994, 1998). 
Etniciteten är en potentiell resurs bland andra för talaren och andra deltaga-
re i samtalet att orientera sig emot. Perspektivet innebär att etnicitet för-
handlas lokalt inom samtalet och att de betydelsekomponenter hos etnicite-
ten som adresseras är situerade. Etniciteten och dess betydelse är alltså inte 
självklar bara för att personer med olika kulturell bakgrund deltar i samma 
samtal utan relevantgörandet av etnicitet bör ses som ett interaktionellt ar-
bete utfört av samtalsdeltagarna (Day 1994).  

Jag har valt att kalla processen att relevantgöra etnisk identitet för sig 
själv eller någon annan i samtalen för etnifiering. Termen är en översättning 
av Days (1994, 1998) ethnification.23 Att etnifiera någon eller sig själv i ett 
samtal är en aktiv process och termen etnifiering är en signal om det tillfäl-
liga i att man i en specifik kontext väljer att ta på sig eller ge en etnisk iden-
titet i stället för någon alternativ identitet. Hos Day (1998:154) beskrivs et-
nifieringsprocesserna vara ”processes through which people distinguish an 
individual or collection of individuals as a member or members respectively 
of an ethnic group”. Processen att etnifiera kan ta sig olika språkliga uttryck 
i samtal. Hos Day (1998) används både uppenbara lexikala etniska gruppbe-
teckningar av typen svensk och mindre uppenbara fall där talaren kategori-
serar någon lyssnare eller sig själv genom att nämna någon annan person, 
plats, sak eller förhållande som i interaktionen uppfattas uppbära etnicitets-
koppling (jfr Baker 1997).  

När jag nu närmare går in och ser på ett urval av de sekvenser som rele-
vantgör etnicitet i materialet så rör sig den mest centrala frågan kring på 
vilket sätt de etnicitetsrelaterade kategoriseringarna används och fungerar 
inbäddade i det pågående samtalet och hur de spelar roll på mikroplanet för 
deltagarna. Förekomsten av etnicitetsrelaterade kategoriseringar i samtal 
ska inte automatiskt ses som direkt motsvarande en utanförliggande politisk 
verklighet. Jag tar inte för givet att ungdomarna i sitt relevantgörande av 
etnicitet refererar till eller återger makrorelaterade aspekter av etniciteten 
(se Widdicombe & Wooffitt 1995).    

De ofta förekommande kriterierna för en etnisk grupp som jag refererade 
i avsnitt 5.5 var följande: gemensam nationell eller geografisk härkomst el-
ler gemensamma förfäder, gemensam kultur och/eller gemensamma seder, 
gemensam religion, särskilda fysiska kännetecken, gemensamt språk, en 
gemensam benämning på gruppen och en slags vi-känsla (Lange & Westin 
1981, Smith 1986, Smith 1991, Borgström 1998, Harris & Rampton 2003).  

De uttryck för etnicitet som relevantgörs hos ungdomarna i samtalen har 
jag samlat under rubrikerna lokalt territorium, därefter språk sedan religion, 
kultur och till sist släktskap. Det som jag kallar lokalt territorium handlar 
om ungdomarnas närområden i form av bostadsområden och skola. Språk 
diskuteras både när det gäller enskilda ord, och då oftast på metanivå, och 
när det gäller språkanvändning mer generellt. Religion relevantgörs hos 

                                           
23 Termen etnifiering förekommer också i Eriksen 1993:156. 
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ungdomarna i diskussioner som har med normer att göra. Under rubriken 
kultur finns också sekvenser där ungdomarna pratar om normer. Dessutom 
finns sekvenser där ungdomarna relevantgör kulturella företeelser. Den sista 
rubriken innefattar ungdomarnas relevantgörande av förhållanden som går 
att föra till kriteriet släktskap.  

Min uppfattning av ungdomarnas relevantgörande av etnicitet är att den 
är flexibel och används strategiskt. Relevantgörande av de komponenter 
som brukar förekomma i beskrivningar av etnicitetsbegreppet ses därför inte 
som relevantgöranden av något ”fixed-and-formative-inheritance” utan som 
relevantgöranden av en ”relatively flexible resource that individuals and 
groups use in the negotiation of social boundaries, aligning themselves with 
some people and institutions, dissociating from others, and this is someti-
mes desribed as a ’roUtes’ rather than a ’roOts’ conception of ethnicity” 
(Harris & Rampton 2003:5). 

7.2 Lokalt territorium  
I materialet förekommer ett flertal sekvenser där ungdomarna pratar om 
sina bostadsområden och om sin skola. Eftersom både skolan och områdena 
var omskrivna i pressen vid den tidpunkt då jag spelade in samtalen så frå-
gade jag också i intervjuerna hur ungdomarna upplevde att gå på skolan och 
att bo i områdena. När ungdomarna pratar om skolan och områdena anläg-
ger man ofta ett etnifierande perspektiv, t.ex. kan det handla om att Vikbo-
gymnasiet har få svenska elever, exempel (56), eller att det bara bor turkar i 
Snöby, exempel (48). Det etnifierande perspektivet på närområdena skulle 
kunna ses som en parallell till ett vanligt förekommande kriterium i diskus-
sioner om etnicitet – nämligen gemensam nationell eller geografisk här-
komst. Perspektivet på territorium i mina samtal är dock inte på nationell 
nivå utan mycket mer lokalt.   

7.2.1 Ungdomarnas bostadsområden 
De närmast följande exempel vi ska se på under rubriken ungdomarnas bo-
stadsområden kommer att handla om Snöby som är en känd mångkulturell 
förort. I exempel (48) erbjuder Arina sin familjs trädgård som en möjlig 
plats att ha avslutningsdagens champagnefrukost på. När Filip får höra var 
Arina bor gör han en koppling till att han och Peter som omnämns som 
svensson inte får komma in i Arinas bostadsområde.   

(48) Samtal Studentbalen: ops dit kommer inte vi in 

1  Arina: ja just det vet ni vad ni vet den dagen vi tar 
2   studenten vi ska ju ha champagnefrukost [och man>> 
3  Filip:                                         [mm 
4  Arina: >>brukar ha det hemma hos nån elev [såhära och jag>> 
5  Julia:                                    [ja  
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6  Arina: >>pratade med mina föräldrar dom ba det är helt okej 
7   liksom så vi k- [om ni vill så kan vi] 
8  Julia:                 [ja då kan alla      ][ta med sej>>  
9  Arina:                                       [ja 
10  Julia: >>champagne 
11  Arina: [[nej nej det behövs inte 
12  Peter: [[var bor du  
13  Julia: [[nejmen 
14  Peter: [[var bor du då 
15  Arina: ja hos mej i Snöby vi har såhär stor trädgård  
16   också 
17  Julia: ja [då kan man gå 
18  Filip:    [ops dit kommer inte vi in ((skrattar))  
19  Arina: nä ((skrattar)) 
20  Filip: dom ba jaha vad gör svensson här 
21  Peter: dom ba äh svensk 
22  Julia: [[((skrattar)) 
23  Filip: [[((skrattar)) 
24  Arina: [[nej snälla 
25 Julia: nejmen det är värre i Rydsta 
26 Filip: såhär förbjudet område när man kommer [ut från>>  
27 Arina:                                       [Filip du>> 
28 Filip: >>tunnelbanan 
29 Arina: >>bor faktiskt i Rydsta det är inte så stor  
30  skillnad 
31 Julia: eller hur [det är värre i Rydsta 
32 Filip:           [jo det finns en skillnad 
33 Peter: han bor i Kyrklinge snart 
34 Filip: det är inte bara turkar där 
35 (1s)  
36 Filip: det är sant ju Snöby är ett turkställe 

 
I exempel (48) ser det ut som om Filip först genom att använda vi och sedan 
genom nominalfrasen svensson gör en markering av sitt och Peters ursprung 
som svenskar.24 Ingenting i den närmast föregående interaktionen har hand-
lat om etnicitet eller ursprung utan det Filip reagerar på är Arinas svar på 
Peters fråga om var hon bor. På Peters fråga svarar Arina hos mej i Snöby vi 
har såhär stor trädgård också (rad 15). Arinas svar är uppbyggt på ett sätt 
som gör att den viktiga informationen om att familjen har trädgård kommer 
sist i yttrandet och alltså är det som lämnas öppet för en värdering. Den sis-
ta delen av yttrandet ignoreras dock av Filip i och med att hans respons i 
stället tar fasta på Arinas område som ett område där han och Peter i egen-
skap av att vara svenskar inte kommer in ops dit kommer inte vi in (rad 18) 
och dom ba jaha vad gör svensson här (rad 20). Filips användning av be-
teckningen svensson görs troligen med den ungefärliga betydelsen 
’svensk’.25 Peter motsätter sig inte Filips tillskrivande av honom som svensk 
utan hakar på och säger dom ba äh svensk. Peters yttrande är i form av di-
rekt anföring, vilket betyder att han tar rollen av att vara en person i Snöby 

                                           
24 Vilka vi i samtalssituationen Filip avser blir tydligt genom hans blickar mot Peter. 
Men tolkningen görs också av de övriga samtalsdeltagarna, eftersom Peter bekräftar den 
gruppering som gjorts för honom medan Arina och Julia ifrågasätter Filip. 
25 Svensson beskrivs i Kotsinas (1998) ha betydelsen ’svensk’ eller ’obetydlig, ointres-
sant person’.   



 88 

som ifrågasätter vad en svensk person gör där.26 Filip och Peter betonar med 
pronomenet vi och med den samstämmiga beskrivningen av vad som händer 
en svensk som kommer till Snöby en gemensam identitet i förhållande till 
Arina och Julia. Filips åsikt om att det skulle vara något särskilt med Arinas 
område Snöby accepteras inte av Arina och Julia. De menar att Filip själv 
bor i ett område som kan jämställas med Snöby Filip du bor faktiskt i Ryd-
sta det är inte så stor skillnad (rad 27). Julia säger också eller hur det är 
värre i Rydsta (rad 31). Filip säger att det finns en skillnad mellan hans om-
råde, Rydsta, och Arinas, Snöby, det är inte bara turkar där (rad 34). Man 
kan tolka yttrandet som att Filip menar att hans område är mer blandat när 
det gäller etniciteter än Arinas. På rad 33 styrker Peter Filips upparbetade 
svenska identitet genom att påpeka att Filip kommer att flytta till Kyrklinge 
snart. Kyrklinge förekommer i ett sammanhang när Arina och Julia etnifie-
rar Filip genom att nämna hans område och man kan därför anta att man 
anser Kyrklinge vara ett område med större andel svenskar än Rydsta.27 När 
Filip skapar grupperingen svensson för sig själv och Peter är det en egenet-
nifiering på samma gång som det är en etnifiering av Arina och Julia som 
något annat än svenskar. När sedan beteckningen turkar (rad 34) relevant-
görs i exempel (48) så bygger likheten mellan killarna i förhållande till tje-
jerna inte bara på att de är svenskar utan också på att de inte är turkar. Att 
kontrasteringen görs mellan killarna och tjejerna är kanske inte helt oviktigt 
i sammanhanget. En markering av det etniska som motsvarar den könsmäs-
siga indelningen är kanske mer tillgänglig än en indelning som bryter den. 

Naturligtvis finns det en dimension av skämt med i exempel (48). Men 
även om Filips yttrande ops dit kommer inte vi in inledningsvis fungerar 
som ett skämt (Filip skrattar efter sitt yttrande på rad 18 och Julia och Filip 
skrattar efter Peters yttrande på rad 21), så finns det också en allvarlig ton i 
hur man griper sig an problemet och försöker gå till botten med Filips etni-
fiering. Det som händer i sekvensen går att jämföra med den analys av 
skämt och deras responser som görs i Drew (1987). Drew beskriver varian-
ter på det han kallar för po-faced receipts of teases, vilket kan översättas 
ungefär med allvarsamma reaktioner på skämt. I Drews beskrivning är de 
sekvenser som innehåller skämt och en allvarsam reaktion interaktionellt 
situerade och inte beroende av en beskrivning av de roller som deltagarna i 
ett samtal har eller beroende av en psykologisk förklaring till skämtet som 
gäller över tid och rum. Drew (1987:243) ser i stället likheter mellan de ytt-
randen som ger upphov till skämt och menar att yttranden som innehåller 
överdrivet upp- eller nedvärderade, överdrivet beklagande, skryt, eller andra 
besläktade sätt att ”göra lite för mycket” i ett yttrande är särskilt sårbara för 
att utsättas för skämt. Det motstånd mot skämtet som sätts upp i och med 
den allvarsamma behandlingen är ett tecken på att den som blir skämtad 

                                           
26 Peter gör också en gest där han sätter upp handen som för att illustrera hur han själv 
och Filip blir stoppade när de kommer till Arinas bostadsområde. 
27 Se intervjun med Filip exempel (60).  
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med inte har gjort samma bedömning om att något har gjorts för mycket. 
När det gäller exempel (48) kan det vara så att Arinas mycket noggranna 
beskrivning av champagnefrukosten är det som ger upphov till Filips 
skämtsamma sätt att fortsätta sekvensen. De övriga deltagarna borde också 
vara väl insatta i hur en champagnefrukost går till (Julia och Filip uttrycker 
med minimala responser på rad 3 och 5 att de är införstådda med det som 
Arina säger) och därför kan Arinas väl utbyggda beskrivning göra den sår-
bar för skämtande. Det som händer är dock att Peter kommer in med sin 
fråga om var Arina bor i anslutning till hennes förslag och det blir det svaret 
som Filip sedan skämtar om. Filips skämt ops dit kommer inte vi in gör Pe-
ters fråga relevant trots att den inte är helt självklar för det som Arina säger 
om champagnefrukost i trädgården. Peters fråga skulle kunna uppfattas som 
en etnifiering av Arina som Filip är känslig för.    

Den etniska gruppering som görs i exempel (49), syrianska familjer, 
kommer till stånd genom den diskussion samtalsdeltagarna har i exempel 
(48). Arinas radhusområde diskuteras och Arina etnifierar sig i yttrandede-
len vi är bara två syrianska familjer.    

(49)  Samtal Studentbalen: vi är bara två syrianska familjer alltså just min gård 

1  Filip: det är sant ju Snöby är ett turkställe 
2  Arina: men vet du det finns många svenskar i radhusen där  
3   jag bor det gör det 
4  Peter: mm tre 
5  Julia: [[jamen inte så 
6  Arina: [[nej det är inte så i mitt område är det bara   
7   svenskar vi är bara två syrianska familjer alltså 
8   just min gård 
9  Peter: bara 
10  Arina: jamen 
11  Julia: jamen [det är ju inte mycket 
12  Peter:       [och det är tre hus eller 
13  Arina: nej det är kanske (.) tjugo hus 
14  Peter: okej 
15  Arina: mm femton till tjugo 

 
I exempel (49) försvarar sig Arina mot Filips beskrivning av hennes bo-
stadsområde som ett turkställe och hon säger men vet du det finns många 
svenskar i radhusen där jag bor det gör det (rad 2). Peter uttrycker tvek-
samhet till Arinas uppskattning av många och säger tydligt ironiskt mm tre 
(rad 4). Arina fortsätter försvara sig och säger nej det är inte så i mitt områ-
de är det bara svenskar vi är bara två syrianska familjer alltså just min 
gård. Peter, å sin sida, fortsätter uttrycka ironi och säger bara (rad 9) med 
fortsättningen och det är tre hus eller (rad 12). Även om Peter skojar med 
Arina och även om hon är väl medveten om det, så verkar det vara viktigt 
för både Arina och Julia att beskriva hur de upplever att verkligheten ser ut. 
De båda ger allvarsamma responser och de är inte villiga att släppa det hela 
antingen genom att inte svara och på så sätt antyda att det Peter säger inte är 
värt att kommentera eller genom att själva skämta om situationen. En an-
ledning till att Peter ger sina ironiska kommentarer kan kanske, i linje med 
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Drews (1987) analys, bero på det kraftiga försvar som Arina och Julia sätter 
upp. Efter Arinas yttrande nej det är kanske tjugo hus väljer Peter genom ett 
konstaterande okej att inte fortsätta sina gliringar. För stunden har man för-
handlat sig fram till en punkt där man är överens. Peters okej verkar fungera 
som en avslutande markör (jfr Milles 2003:68). Peter ger också genom sitt 
okej en signal om att han har accepterat att Arina får sista ordet. Arinas föl-
jande yttrande mm femton till tjugo kan också uppfattas som en samarbets-
signal, eftersom hon i och med nedtoningen i antal hus i området (från kan-
ske tjugo till mellan femton och tjugo) också tonar ner sin argumentation.  

I (50) solidariserar sig ungdomarna kring åsikten att Filips flytt till Kyrk-
linge är positiv eftersom, som Arina uttrycker det, det är ingen framtid i 
Rydsta.  

(50) Samtal Studentbalen: tröttnat på Rydsta  

1  Filip: jag bor i lägenhet [men vi ska flytta till villa 
2  Peter:                    [ja 
3  Peter: jaha 
4  Arina: jaha vart nånstans 
5  Julia: till Kyrklinge [eller hur] 
6  Filip:                [Kyrklinge] ja Kyrklingesjön  
7  Peter: tröttnat på Rydsta ((skrattar till)) 
8  Julia: ((skrattar till)) 
9  Filip: det är dom som har tröttnat på mej [((skrattar)) 
10  Julia:                                    [((skrattar)) 
11  Arina:                                    [det är ingen  
12   framtid i Rydsta 

 
Det skrivs ibland i massmedierna om de områden som nämns i fyrpartssam-
talen och ofta omskrivs områdena och kommunen som problemområden. 
Det verkar genom yttrandena i exempel (50) som om ungdomarna är med-
vetna om andras syn på området som ett område med dålig status. Att det 
verkligen handlar om etnifierande diskurs och inte t.ex. allmänt nedvärder-
ande omdömen är inte en självklarhet. Det som kan sägas är emellertid att 
det knappast kan ha undgått ungdomarna att människor i andra delar av 
Stockholm och också i andra delar av landet ser bl.a. Filips område som et-
niskt segregerat.  

 I exempel (51) solidariserar man sig återigen genom att tillsammans 
skapa en gemensam bild av hur Rydsta ter sig.  

(51) Samtal Studentbalen: han bor i Rydsta   

1  Peter: [[kan du taekwondo 
2  Julia: [[du såg du såg såhär proffsig ut igår [(ohb)  
3  Arina:                                        [ja han var 
4   duktig 
5  Julia: ja ba har du såhär ba kört det här länge han ba nej   
6   jag lärde mej typ på tjugo minuter innan gympa- 
7   lektionen jag ba 
8  Filip: jag har talang 
9  Arina: [[((skrattar)) 
10  Julia: [[((skrattar)) såhär [snabb 
11  Arina:                      [han bor i Rydsta 
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12  Filip: ((skrattar)) eller hur 
13  Arina: ja 
14  Filip: vad gör man på nätterna [när man ska ta sej fram va 
15  Peter:                         [ja  
16  (1s)  
17  Arina: smyger sej fram 
18  Julia: ja 
19  Peter: sparkar ner allihop 
20  Filip: ((skrattar till)) 

 
I (51) pratar man om att Filip på gympalektionen dagen innan har lärt ut 
några tekniker inom kampsporten taekwondo. Julia och Arina berömmer 
Filips insats under gympalektionen och Julia berättar att Filip sa att han bara 
precis före lektionen hade lärt sig teknikerna. För att förklara sin goda insats 
säger Filip jag har talang (rad 8). Arina verkar söka en annan förklaring till 
Filips kunskaper när hon säger han bor i Rydsta. Filip skrattar åt Arinas ytt-
rande och ger stöd åt hennes insinuation vad gör man på nätterna när man 
ska ta sej fram va (rad 14), vilket anspelar på den farliga plats som Rydsta 
är på kvällar och nätter. Alla fyra i samtalet är med och skapar den bild av 
området Rydsta som Arina föreslår. Arina menar efter Filips yttrande på rad 
14 att man smyger sej fram och detta backar Julia upp genom ett ja. Peters 
bidrag blir att Filip sparkar ner allihop (rad 19). Den bild som konstrueras 
av Filips område är inte särskilt fördelaktig, men man kan se det som att 
Filip egentligen inte behöver identifiera sig med de vanliga och genom sam-
talet konstruerade våldsamma Rydstaborna. I stället kan han se sig själv 
som en person som inte är som människorna i Rydsta. Han beskrivs ju som 
någon som måste försvara sig. Man har tidigare i samtalet (se exempel (48)) 
berört områdets status och då sa Arina bl.a. med anledning av Filips yttran-
de om att svensson inte kommer in i Snöby att Rydsta var värre. Arina får 
här revansch för att hennes område tidigare i samtalet pekades ut som ett 
område där inte svenskar kommer in. Nu har man gemensamt etablerat 
Rydsta som en minst lika ovälkomnande plats. Att Filip inte försvarar sitt 
område utan går med på skämtet kan bero på flera saker. Dels kan det som 
sägs om att Filip är duktig på kampsport på grund av att han bor i ett områ-
de där han får lov att försvara sig tolkas positivt eftersom det framställer 
honom som lite av en machokille. Dels är Filip på väg att flytta ifrån Rydsta 
vilket kanske påverkar hans bristande lojalitet.  

I andra sammanhang uppvärderas ungdomarnas egna områden genom 
nedvärderingar av andra näraliggande förorter. I (52) uttrycker Arina att hon 
avskyr Kyrklinge, Hallsätra och Framstorp. 

(52) Samtal Studentbalen: nej det är mycket rasister där faktiskt  

1 Arina: alltså är det vissa platser jag avskyr så är det 
2  [Kyrklinge Hallsätra Framstorp] 
3 Julia: [eller hur                    ]jag [sommarjobbade>>   
4 Filip:                                    [var- varför då 
5 Julia: >>där 
6 Arina: jag vet inte i och för sej jag har inte varit där  
7  så ofta men det [kanske är för att jag vet inte 
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8 Filip:                 [fördomar [fördomar 
9 Julia:                           [nej det är mycket  
10  rasister där faktiskt för jag [sommarjobbade ju>> 
11 Filip:                               [tack 
12 Julia: >>där i nej alltså jag menade inte på dej men jag  
13  sommarjobbade där i somras såhär på dagis och det  
14  var det var dom var verkligen såhär rasistiska av 
15  sej dom såg invandrarna på ett annat sätt verkligen 
16 Arina: det [kanske var för att dom inte är van (ohb) 
17 Julia:     [dom är dom är inte vana verkligen 
18 Arina: nejmen det [det   
19 Filip:            [vi får väl gå dit och lära dom då 

 
I sekvensen ifrågasätter Filip Arinas åsikt om Kyrklinge, Hallsätra och 
Framstorp, och Arina backar i stort sett direkt genom att säga att hon i och 
för sig inte varit där så ofta. Julia däremot försvarar Arinas första åsikt och 
berättar om att hon under sin tid som sommarjobbare på ett dagis upplevde 
att dom var verkligen såhär rasistiska av sej. Arina försvarar då invånarna i 
de områden som diskuteras med att det kan handla om att de inte är vana 
(vid människor med utländsk bakgrund får man förmoda) och detta accepte-
rar Julia som en godtagbar förklaring till deras beteende. Filips yttrande vi 
får väl gå dit och lära dom då är ett erkännande av Arinas åsikt, eftersom 
han uttrycker att invånarna i de nämnda områdena kan behöva lära sig nå-
got. I (52) uppvärderas den egna mångkulturella miljön medan de trångsyn-
ta och enligt Julia rasistiska människorna i Kyrklinge, Hallsätra och Frams-
torp beskrivs ha något att lära sig.  

I samtalet mellan Dania, Hanna, Leyla och Talia, exempel (53), förs en 
diskussion om hur fördomar mot skolan och förorterna Snöby och Motorp 
blir till fördomar mot invandrare på grund av massmediernas skriverier.  

(53) Samtal Invandrare: då är det ju självklart att vi är liksom nånting väldigt 
intressant för massmedierna att skriva om  

1  Dania: och så jättemånga alltså det finns många folk som är 
2   rädda att komma och hälsa på Vikbo eller komma hit 
3   till Snöby eller till Motorp för dom tror att dom 
4   kanske blir våldtäkt eller [rånade på vägen hit>> 
5  Leyla:                            [ja 
6  Dania: >>[eller nåt sånt 
7  Leyla:   [ja 
8  Leyla: och sen det där med vad heter det att det finns 
9   mycket [om Snöby som om ((gängnamn)) och det [som  
10  Dania:        [bara för det ja                      [man 
11   man ska inte dra alla invandrare över en kam [så 
12  Leyla:                                              [nej 
13  Hanna:                                              [många 
14   många har ju fått så mycket fördomar av det för det  
15   första så är vi (.) annorlunda vi kommer ju från 
16   andra länder och så [och då är det ju självklart>> 
17  Leyla:                     [mm 
18  Hanna: >>att vi är liksom nånting väldigt intressant för 
19   massmedierna att skriva om [och då är det ju inte>> 
20  Dania:                            [ja  
21  Hanna: >>alltid att man ska ta upp fina saker eller bra  
22   saker för att efter ett tag så folk liksom tröttnar 
23   på att läsa eller lyssna om det [därför måste man>> 
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24  Leyla:                                 [mm  
25  Hanna: >>också ta upp dåliga saker som liksom väcker  
26   intresse och så 

 
Innan Dania gör grupperingen invandrare (rad 11) har man pratat om för-
ortens och skolans dåliga rykte. Leyla menar att det förekommer händelser 
som gör att människor blir rädda för att åka till deras förortsområde och 
Hanna säger att massmedierna väljer att skriva om området i det perspekti-
vet. Hanna försöker ge en förklaring till massmediernas behandling av in-
vandrare och mångkulturella områden när hon säger många många har ju 
fått så mycket fördomar av det för det första så är vi annorlunda vi kommer 
ju från andra länder och så och då är det ju självklart att vi är liksom nån-
ting väldigt intressant för massmedierna att skriva om och då är det ju inte 
alltid att man ska ta upp fina saker eller bra saker för att efter ett tag så 
skulle folk liksom tröttna på att läsa eller lyssna på det därför måste man 
också ta upp dåliga saker som liksom väcker intresset och så (rad 13). Att 
man väljer att prata om vi invandrare i stället för invandrare kan vara ett 
utslag av att vi-et fungerar som en möjlig minsta gemensam nämnare för 
samtalsdeltagarna. Här verkar vi-et används eftersom det uppfattas finnas en 
tillräcklig likhet mellan samtalsdeltagarna gentemot en annan grupp utanför 
samtalet, svenskar. Samtalsdeltagarna i exempel (53) inkluderas via Hanna i 
gruppen invandrare och på det sättet skapas en likhet i bakgrund mellan de 
fyra tjejerna.  

Dania, Hanna, Leyla och Talia är uttalat positiva när de ska uttrycka sina 
egna åsikter om bostadsområdena Snöby och Rydsta. Leyla säger t.ex. att 
hela världen möts där (exempel (54)).   

(54)  Samtal Invandrare: enligt mej så är Rydsta och Snöby jättebra  

1  Leyla: enligt mej så är Rydsta och Snöby jättebra 
2   eftersom hela världen möts där eftersom [det finns>>   
3  Hanna:                                         [ja 
4  Leyla: >>det är mångkulturellt och så man 
5  Dania: [[jag har till exempel kompisar från Pakistan från>> 
6  Hanna: [[jag tycker hela Stockholm är mångkulturellt 
7  Dania: >>Singapore [och alla möjliga [alltså länder i>> 
8  Leyla:             [ja                     
9  Hanna:                               [alla möjliga länder 
10  Dania: >>världen 

 
Den positiva bild som tjejerna själva uttrycker står i kontrast mot hur de be-
skriver att människor utanför ser på områdena (se exempel (53)). Vi ser 
också att Hanna, som i andra fall i samtalet är gränsöverskridande och inte 
gärna ser att man beskriver t.ex. den grupp som benämns invandrare på ett 
särskilt sätt, gör en vidgning av Leylas beskrivning av Rydsta och Snöby 
som mångkulturellt till jag tycker hela Stockholm är mångkulturellt.  

I intervjuerna uttrycker bara Peter att han har som mål att flytta ifrån sitt 
nuvarande bostadsområde. Men också andra uttrycker en flexibilitet i hur de 
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ser på sitt boende under de kommande åren. Arina har sökt universitetsstu-
dier på fler andra orter än Stockholm och Talia och hennes man kan tänka 
sig att flytta om jobben i framtiden kräver det. Samtidigt säger Talia i inter-
vjun jag vill helst bo kvar för jag bor nära min mamma och min syster och 
jag brukar vara hos dom varje dag. 

7.2.2 Ungdomarnas skola 
Ungdomarnas skola har väsentligen rekrytering från de mångkulturella om-
råden som diskuteras i samtalen. Ofta när man talar om Vikboskolan så 
sätts den i kontrast till skolor där man menar att det finns fler svenska ele-
ver. Precis som när det gällde bostadsområdena är man medveten om 
massmediernas och allmänhetens negativa bild av skolan. Men när ungdom-
arna själva beskriver skolan och stämningen där så är de övervägande posi-
tiva. I exempel (55) ställs ungdomarnas skola i kontrast mot etnifieringen 
svenskar (rad 15).  

(55) Samtal Invandrare: just det här med Vikbo typ att det finns ju det är inte så 
mycket svenskar här 

1  Leyla: öh får jag fråga en sak ehm här i skolan i Vikbo 
2   [tycker ni att lärarna behandlar elever på alltså>> 
3  Dania: [mm 
4  Leyla: >>o- tycker ni att elever lärarna (.) öh alltså  
5   liksom är orättvisa mot [typ  
6  Hanna:                         [elever 
7  Leyla: ja typ dom är orättvisa typ [s- alltså betyg det>> 
8  Talia:                             [på vad 
9  Dania:                             [det kan finnas ju>>  
10  Leyla: >>kan vara det kan finnas som är  
11  Dania: >>det kan finnas lärare i alla [skolor 
12  Leyla:                                [nejmen alltså jag   
13   menar inte just det här med Vikbo typ att det finns 
14   ju det är inte så mycket svenskar här tror du att  
15   dom är snällare mot svenskar eller 
16  Hanna: nej [jag tycker faktiskt att Vikbo har bra lärare>>  
17  Talia:     [nej 
18  Dania:     [jag tror inte det 
19  Hanna: >>men dom ställer för höga krav och egentligen så  
20   om man tänker logiskt på det så tycker jag att det   
21   är rätt därför att det är ju invandrare om dom inte  
22   ställer höga krav [då blir vi aldrig lika bra som>> 
23  Leyla:                   [mm 
24  Hanna: >>dom svenskar som finns i samhället dom vill ju 
25   liksom höja upp våran nivå [och inte gå ner till>> 
26  Dania:                            [mm 
27  Hanna: >>vår nivå utan vi ska höjas upp till deras nivå 
28  Dania: men det kan också finnas orättvisa lärare [det>>  
29  Hanna:                                           [jo>> 
30  Dania: >>finns det  [finns ju 
31  Hanna: >>självklart [orättvisor det förek- förekommer>>  
32  Leyla:              [jo 
33  Hanna: >>överallt [finns ingen lärare som är hundra>>  
34  Dania:            [ja ja det är ju inte bara här på Vikbo 
35  Hanna: >>procent rättvis det är så i hela världen 
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36  Dania: mm 
37  Hanna: och det handlar inte bara om lärare utan allting 
38   finns ingen som är hundra procent rättvis 

 
Leylas fråga handlar om huruvida svenska elever behandlas bättre än icke-
svenska elever eftersom de är i minoritet. Strukturen på Leylas fråga är 
dock komplicerad och det finns en del tecken på att man behöver förtyd-
liganden för att förstå vart Leyla vill komma. Hanna gör på rad 6 en ifyllnad 
av ordet elever åt Leyla och Talia ställer frågan på vad på rad 8. Dania sva-
rar på Leylas fråga och säger det kan finnas ju det kan finnas lärare i alla 
skolor (rad 9), men Leyla väljer då att förtydliga att hon specifikt menar si-
tuationen på Vikboskolan där det finns få svenskar. Leylas fråga skulle 
kunna tolkas vara känslig, eftersom hon efterfrågar de andras åsikt kring 
något som gäller konkret för dem. Om de svarar att de tycker sig behandlas 
annorlunda än svenskar blir det ett påhopp på Vikbogymnasiets lärare sam-
tidigt som det indikerar att skolsituationen för elever med utländsk bak-
grund inte är densamma som de svenska elevernas. Detta skiljer ut den 
grupp som de kallar för invandrare på ett sätt som kanske inte upplevs som 
fördelaktigt. Särskilt Hanna sätter starkt upp en åsikt som neutraliserar Ley-
las fråga och det är också hon som vid flera andra tillfällen i samtalet strä-
var efter att göra påstådda skillnader mellan grupper mindre. Hannas yttran-
de på rad 33 och 37 generaliserar Leylas fråga om orättvisa lärare på Vik-
bogymnasiet till att gälla hela världen och inte bara lärare. Detta visar sig 
effektivt avsluta topiken. Försvaret som sätts upp mot Leylas antydan om 
att svenskar särbehandlas skulle kunna bero på att Dania och Hanna i sam-
manhanget inte vill framstå som missgynnade. Det skulle ju i sådana fall 
vara detsamma som att göra sig till offer för lärarnas godtycke. I stället 
hävdar man att skillnader finns överallt i samhället och att det är bra att stäl-
la krav på den grupp som kallas invandrare eftersom de behöver bli lika bra 
som dom svenskar som finns i samhället.            

I exempel (56) pratar Gale, Ivan, Livia och Vera om att Vikbogymnasiet 
eventuellt ska stängas. Ivan menar att en svaghet med deras skola är att det 
går för få svenskar där. Varken Livia eller Vera håller med Ivan om att det 
behövs fler svenskar (rad 22–23). Ivan väljer att motivera sin åsikt och sä-
ger då att språket skulle utvecklas i riktning mot den rätta dialekt (rad 24) 
med fler svenskar i närheten. Vera svänger i sin åsikt och menar att hon 
också skulle tycka att det vore roligt jo det är klart det vore roligare om det 
kom fler (rad 25).  

(56) Samtal Samlevnadsnormer: jomen man man man får inte den rätta dialekt 

1  Ivan: ja men ja jag tycker dom ska inte stänga den här   
2   skola det är ju fan 
3  Vera: nej vi har ju skitkul här 
4  Livia: ja [jag i alla fall 
5  Ivan:    [eller hur  
6  Vera: hallå det räcker jag bara skämtade jag [har käkat>> 
7  Gale:                                        [dom är>> 
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8  Vera: >>upp hela 
9  Gale: >>till oss 
10  Livia: hon drack upp halva 
11  Ivan: det räcker hör ni 
12  Livia: hon drack [upp halva 
13  Ivan:           [hon käkade upp allt och sådär 
14  Vera: här killar här får ni nej [Vikbo är ju roligt 
15  Ivan:                           [nä nä 
16  Vera: men [det finns ju några som förstör stämningen här 
17  Livia:     [ja det är fast jamen det finns det ju överallt 
18  Vera: mm 
19  Livia: [[det finns ju 
20  Ivan: [[det som kanske är lite fel är att det är för få  
21   svenskar här 
22  Livia: jag tycker inte det är något fel 
23  Vera: nej jag tycker inte det är något fel 
24  Ivan: jomen man man man [får inte den rätta dialekt  
25  Vera:                   [jo det är klart det vore roligare  
26   om det kom fler 
27  Livia: men vem vill komma hit 
28  Ivan: som svenska tjejer också [det är lite  
29  Livia:                          [((skrattar)) 
30  Vera:                          [((skrattar)) 
31  Ivan: ja nejmen jag menar jag tänker bara på språk så  
32   klart 

 
Livia är den som starkast försvarar Vikboskolan mot Ivans kritik om att det 
går för få svenskar där. Vi ser det på hennes yttranden på rader 4, 17 och 22. 
Livias yttrande på rad 27 antyder dock en självnedvärderande åsikt om att 
Vikbogymnasiet inte är en populär skola för svenska elever att söka sig till i 
alla fall. När Ivan säger att han skulle vilja se fler svenska tjejer på skolan 
så bemöts detta med skratt från Livia och Vera. Ivans yttrande på rad 31 kan 
ses som en förklaring till varför han vill se fler svenska tjejer på skolan ja 
nejmen jag menar jag tänker bara på språk så klart och hans försvar skvall-
rar om att han har tolkat Livias och Veras skratt som uttryck för att de i för-
sta hand föreställde sig en annan orsak. Att Ivan nämner svenska tjejer i det 
här sammanhanget kan tänkas ge en fördelaktig och mer nyanserad bild av 
honom. Livia och Vera har under samtalet pratat om sin liberala inställning 
till sex (se exempel (71) och (72)) och här får Ivan också möjlighet att ge en 
bild av sig själv som intresserad av tjejer. Den tolkning som Livia och Vera 
gör är, menar jag, också den som Ivan vill att de ska göra. Kontrasteringen i 
etnicitet mellan svenska tjejer och andra tjejer utför ett diskursivt jobb på ett 
personligt plan för Ivan i samtalet (Edwards 1998), eftersom kategorise-
ringen och dess inferenser ger honom en fördelaktig position som framåt 
och tjejintresserad.  

Ytterligare en sekvens där identiteten som elev på Vikbogymnasiet tas 
upp och kontrasteras mot den svenska etniciteten har vi i exempel (57). Här 
kan vi se att Peters användning av identiteten en riktig Vikiselev av Filip 
tolkas som en etnifiering.  

(57) Samtal Studentbalen: en riktig Vikiselev 

1  Arina: egentligen tycker inte jag om Fanta  
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2  Julia: varför dricker [du 
3  Peter:                [du bara tvingar ner det nu  
4  Arina: nej 
5  Filip: det är ju gratis så då k- man tackar och tar emot  
6   ((skrattar)) 
7  Arina: nej liksom bara 
8  Filip: ursäkta 
9  Arina: ((skrattar)) 
10  Julia: ja 
11  Peter: en riktig Vikis[elev det är ju gratis 
12  Arina:                [nej jag föredrar Coca-Cola  
13   ((skrattar till)) nej tyst med dej 
14  Filip: det är väl svenskt att göra [så 
15  Peter:                             [såg du Uffe igår 

 
Arina säger att hon inte tycker om Fanta och detta får Filip att anta att hon 
dricker Fantan bara för att hon inte behöver betala. Peter gör kopplingen att 
en Vikiselev är en person som kan tänka sig att dricka något som hon eller 
han inte gillar bara för att det är gratis. Filip antar att Peter med en riktig 
Vikiselev menar den typiske Vikiseleven som ju är icke-svensk. Filip är av 
åsikten att det snarare är typiskt svenskt än typiskt icke-svenskt att efter-
sträva att få saker gratis. Filips tolkning ger den inte tidigare i sekvensen 
explicit etnifierade identiteten Vikiselev just den betydelsedimensionen. I 
Filips tolkning kan Peters yttrande ses som hotfullt mot Arina som inte har 
svenskfödda föräldrar och därför är en typisk Vikboelev ur den aspekten. 
Att Filip då väljer att rikta anklagelsen mot Peter (som aldrig tar på sig nå-
gon annan nationell identitet än den svenska) får ses som ett slags försvar av 
Arina. Det kan dock vara så att Peter inte avsåg att skilja ut elever med 
svensk bakgrund från elever med icke-svensk bakgrund, utan snarare ut-
trycker en självnedvärderande åsikt om skolans status som gäller alla i sam-
talet. I Maybins (1998) undersökning av 10–12-åriga barns samtal i skolan 
beskrivs hur vissa samtal eller topiker avslutas i ett sammanhang där flera 
olika möjliga betydelser och tolkningar hänger i luften. Maybin menar att 
vilken som helst av dessa möjliga betydelser och tolkningar sedan kan an-
vändas för att fortsätta ämnet i framtida samtal. Det flertydiga i beteckning-
en Vikiselev skulle på ett liknande sätt i framtida samtal kunna aktualiseras 
med den ena eller den andra betydelsen. Här kan vi också jämföra med ex-
empel (71) där Vera refererar till ett tidigare samtal med Gale. När Vera 
försöker sätta in Gale i vad det var de diskuterade ställer han sig oförstående 
till vad Vera menar med hålla på som chilenare i yttrandet kommer du ihåg 
då tyckte du inte att en tjej skulle hålla på som chilenare gör sa du. Gale 
orienterar sig mot chilenarnas handlingar i stället för att försvara sin egen 
förra position och får möjlighet att börja om diskussionen efter nya och om-
förhandlade villkor som gäller för det aktuella samtalet.             

I (57) uttrycker Peter en negativ åsikt om den typiske Vikiseleven, och 
man kan få ett intryck av att Peter överhuvudtaget har en ganska nedvärder-
ande syn på skolan och områdena runtomkring. Men i intervjun, se exempel 
(58),  uttrycker han i stället en positiv syn på skolan. Det som sker i inter-
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vjun är att intervjuaren och Peter tillsammans skapar en positiv bild av sko-
lan.  

(58) Intervju med Peter 

1  C: ja eh vad jag förstår så tycker ni som går här på den  
2   här skolan Vikbogymnasiet att det är lite speciellt 
3   eller hur 
4  Peter: ja det det mycket var det ju innan man kom hit att  
5   det här var den sämsta skolan men det är rätt hyfsat 
6   ändå 
7  C: ja 
8  Peter: man ville ju egentligen inte gå här men eftersom 
9   kommunen har nåt avtal med skolor runtomkring att om 
10   det finns här så ska man gå i närheten av var man bor  
11  C: mm just det så du har blivit hit- 
12  Peter: hitplacerad ja 
13  C: ja just det 
14  Peter: så för att om man skulle ha kommit härifrån så måste 
15   man välja nån speciallinje jag valde ju vanlig  
16   ((namn på gymnasieprogram)) och det fanns ju här och   
17   i Framstorp så det gick ju inte att komma ifrån  
18   kommunen överhuvudtaget 
19  C: men du tycker att det har funkat bra här då 
20  Peter: ja det har varit bra det är inte så farligt som det  
21   sägs  
22  C: nej det måste väl vara positivt också jag menar just 
23   att man får se saker som man inte får se på andra 
24   ställen 
25  Peter: ja sen får du ju träffa andra människor också som jag 
26   inte umgås med i vanliga fall 

 
I den situation som intervjun utgör kan det vara viktigt för Peter att förhålla 
sig till yttre förväntningar och ge uttryck åt en tolerant och fördomsfri håll-
ning till skolan av flera anledningar. En åsikt om att mångkulturen på skol-
an är problematisk skulle skapa en bild av Peter som intolerant och kanske 
fördomsfull. Han gör troligen också bedömningen att en sådan åsikt inte 
skulle fungera solidariserande i intervjun. En negativ attityd till skolan och 
eleverna skulle dessutom riskera att Peter uppfattas som någon som inte 
passar in på skolan. I fyrpartssamtalen och i egeninspelningarna går det att 
skämta om mångkulturen i området, men i ett samtal som upplevs som mer 
formellt verkar Peter hålla sig till de positiva sidorna av att gå på skolan. 
Peter ger också uttryck för en känslighet gentemot den uppvärdering av 
mångkulturella miljöer som också finns representerad i massmedierna när 
han säger ja sen får du ju träffa andra människor också som jag inte umgås 
med i vanliga fall (rad 25). 

Till skillnad från Peter är Gale i intervjun mer negativ i sin beskrivning 
av skolan.  

(59) Intervju med Gale 

1  C: ja vad tycker du om skolan 
2  Gale: skolan 
3  C: ja 
4  Gale: ärligt talat alltså den är lite tråkig alltså jag  
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5   ångrar mig för valde den här skolan  
6  C: mm 
7  Gale: ja öh det är sådär lite mycket bråk sen också jag vet 
8   inte hur jag ska beskriva det här lärarna alltså 
9   dom hjälper okej jag kan förstå tänka mej att dom  
10   hjälper barnen och det det men att jag vet inte  
11   barnen är ju lite eh eller ungdomarna är inte snälla 
12   dom bråkar och tar sönder och sen skyller dom på sk- 
13   eller lärarna säger att det här är ingen bra skola  
14   det tycker jag är lite dumt så man ska inte skylla 
15   på nåt man ska vara tacksam att man har en skola här  
16   i Sverige 

 
När Gale pratar om skolan och eleverna ställer han sig utanför den grupp av 
elever som bråkar och förstör. Beskrivningen av de stökiga eleverna på sko-
lan skapar en motsatt bild av honom själv som den stillsamma, goda och 
tacksamma eleven. I den situation som intervjun utgör kan det vara mest 
gynnsamt för honom att inte alliera sig med skolan och de elever som går 
där på grund av skolans dåliga rykte. Gale kan också tänkas vara osäker på 
intervjuarens neutrala formulering av frågan  – ja vad tycker du om skolan –
och därför ger han en åsikt som han vet är relativt allmänt spridd, t.ex. i 
massmedierna.   

7.2.3 Kommentar till skolan och områdena i etnifierande 
sammanhang 
I ett perspektiv som lyfter oss från mikronivån kan vi se att ungdomarna 
ofta omtalar sina områden och sin skola i etnifierande sammanhang. Det 
positiva med områdena och skolan beskrivs i flera fall vara mångkulturen 
och tryggheten i att bo nära familj, släkt och vänner. Det negativa som 
kommer till uttryck verkar ha sitt ursprung i den massmediala bilden av om-
rådena som farliga och utan möjligheter till socialt avancemang.  

Gale, Ivan, Livia och Vera i samtal Samlevnadsnormer uttrycker sig posi-
tivt om att gå på skolan på samma gång som de är medvetna om att den 
eventuellt ska stängas på grund av de problem som har förekommit (bl.a. i 
form av en rad anlagda bränder), och samtidigt som de är medvetna om sko-
lans dåliga rykte – här är Livias retoriska fråga vem vill komma hit ett tyd-
ligt uttryck för det (se exempel (56)). Arina, Filip, Julia och Peter i samtal 
Studentbalen driver med de egna bostadsområdena, vilket också visar på 
deras medvetenhet kring hur områdena ofta framställs och omtalas. Arina 
och Julia beskriver också det positiva med de egna områdena i jämförelse 
med de inskränkta grannförorterna och de försvarar sin egna områden mot 
Filips och Peters nedvärderande och ironiska kommentarer.    

I ungdomarnas diskussioner om bostadsområden och skolan kan vi spåra 
en medvetenhet och ett intresse för att formulera tankar kring den sociala 
situation som omger dem. Det sociala klassperspektiv som inte kunde spå-
ras i undersökningen av pronomenet vi (jfr Ambjörnsson 2003:129) verkar i 
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stället göras relevant i samband med att närmiljön kommenteras, och då 
med ett etnifierande perspektiv. Att etnicitet och klass relevantgörs samtid-
igt ser vi hos Filip som i exempel (60) pratar om svenskar, lyckade personer 
och grädden i samhället och man får intrycket att han ser beteckningarna 
som synonyma på den grupp han omtalar i sammanhanget – invånarna i 
hans nya bostadsområde (jfr också exempel (57) där Peters Vikiselev i sam-
talet framstår som flertydigt med avseende på etnicitet och social klass).  

(60) Intervju med Filip 

1  C: men tror du att du flyttar ifrån förorten här då 
2  Filip: nej just nu har vi flyttat till ett mycket bättre  
3   område Kyrklinge det tillhör nästan Framstorp och  
4   området där det är bättre område det är villor bara 
5   och vi har egen villa också ja det bor nästan bara 
6   svenskar och alltså mest lyckade personer såhär 
7  C: mm 
8  Filip: grädden i samhället 

  
I likhet med Filips samtidiga uttryck för etnicitet och socialitet ser Pripp 
(1991:56) i intervjuer med ungdomar i ett mångkulturellt område att ”hos 
flera av de intervjuade verkade denna känsla av samhörighet inom bostads-
området bygga på ett sammanflätat kulturellt och klassmässigt perspektiv”. 
När det gäller de negativa resonemang ungdomarna för kring andras upp-
fattning om deras bostadsområden och deras skola kan man fundera hur det-
ta påverkar deras självuppfattning. Det kan inte vara omöjligt att den positi-
va upplevelse de uttrycker av livet i en mångkulturell miljö överskuggas 
och påverkas av massmediernas negativa bilder.  

7.3 Språk 
I alla fyrpartssamtalen pratar man om språk och språkanvändning ur olika 
perspektiv. I samtalen utgör i vissa fall något enskilt ord grund för en utred-
ning av betydelse eller grund för en kommentar om användningen (avsnitt 
7.3.1). Ämnet språk diskuteras antingen som en egen topik eller i en se-
kvens i en topik (avsnitt 7.3.2).     

7.3.1 Sekvenser om enskilda ord  
Det språk som är gemensamt för deltagarna i respektive samtal är svenska. 
När ungdomarna emellanåt använder ett språk som inte någon av de övriga 
har tillgång till (eller inte säger sig ha tillgång till) kan detta markeras som 
en avvikelse. 

I (61) frågar Peter om deras klasskamrat Mirjam hade druckit alkohol re-
dan innan hon kom till studentbalen. Hans fråga resulterar i en sekvens där 
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inte bara Mirjams alkoholintag utan också hennes personlighetsdrag disku-
teras. Sekvensen förekommer också i exempel (82). 

(61) Samtal Studentbalen: hej Julia habibti man ba ja  

1  Peter: hade Mirjam druckit innan hon kom 
2  Arina: nej 
3  Julia: lite [champagne 
4  Arina:      [hade hon kanske [varför då 
5  Julia:                       [hon drack ju lite champagne  
6   väl 
7  Peter: .jo 
8  Arina: vaddå då 
9  Peter: hon verkade helt borta 
10  Julia: nejmen Mirjam [hon är ju borta i alla fall 
11  Arina:               [nä hon var på g igår 
12  Filip: jag kan tänka mej henne hon behöver inte dricka  
13  Julia: nej precis det räcker med att hon dricker vatten 
14  Filip: ja 
15  Julia: [[((skrattar)) 
16  Filip: [[((skrattar)) blir full på vatten 
17  Peter: ärthjärna liksom 
18  (3s)  
19  Julia: nejmen hon är så rolig ibland 
20  Arina: mm jag vet 
21  Peter: ibland 
22  Julia: hon är sådär hej Julia man ba  
23  Arina: hon är sådär [man kan genomskåda henne lätt  
24  Julia:              [hon är fjäskig på nåt sätt hon fjäskar 
25   såhär hej Julia habibti man ba ja 
26  Peter: och det betyder på svenska 
27  Julia: älskling 
28  Peter: ja (.) hon kan inte [syrianska 
29  Filip:                     [vet du inte det 
30  Julia: ja 
31  Peter: nej 
32  Arina: habibi 

 
I sekvensen etablerar man gemensamt Mirjam som ärthjärna, rolig (i ut-
trycket hon är så rolig ibland ska rolig troligen uppfattas som ’annorlunda’ 
eller ’konstig’) och fjäskig. Samtalsdeltagarnas samhörighet bekräftas ge-
nom det skvaller och de åsikter om Mirjam som man delger varandra. I det 
sammanhanget kan Peters yttrande på rad 26 och det betyder på svenska ses 
som det som punkterar deras samhörighetskänsla. Det Peter gör är nämligen 
att peka på en skillnad i språkanvändning och språkförståelse mellan sig och 
Arina och Julia, och därmed pekar han på en skillnad mellan sig själv och 
dem. Peters yttrande hon kan inte syrianska syftar på forskaren, och blir den 
förklaring Peter ger till varför han ifrågasätter användningen av habibti (för 
betydelsen se not 18 sidan 55).  

I exempel (62), se också exempel (95), kommenterar Livia och Vera an-
vändningen av ordet bira. De säger att ordet låter (jävla) fult.  

(62) Samtal Samlevnadsnormer: i  Sverige säger man också bira 

1 Gale: ta en bira eller nåt sånt 
2 Ivan: ja [ta två biror 
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3 Vera:    [varför säger [ni bira för det låter så jävla>>  
4 Livia:                  [varför säger ni bira för det>> 
5 Vera: >>fult 
6 Livia: >>låter fult 
7 Ivan: jomen det är dom från hans land som säger så på  
8  festen [alltid jag vill ha en bira ja ba [vad vill>>  
9 Gale:        [det är alltså                    [i>> 
10 Ivan: >>du öl jag ba just det 
11 Gale:  >>Sverige säger man också bira 
12 Ivan:  nej jag vet man säger det men det är lite [ovanligt 
13 Gale:                                           [öl  
14 Vera: ja 
15 Gale:  bira 

 
När tjejerna ifrågasätter ordet bira vill Ivan inte kännas vid att han använder 
det utan hänvisar till att det är ett ord som används i Gales språk. När Ivan 
säger att dom från hans land (dvs. Gales) använder ordet blir detta en etnifi-
ering av Gale. Ivan undgår därmed att hamna i en grupp tillsammans med 
Gale och kan (återigen) alliera sig med Livia och Vera, vilkas åsikter han 
ifråga om sex före äktenskapet delade tidigare i samtalet.    

I (63) använder Livia och Vera det spanska ordet vamos och Vera över-
sätter det med hej. Ivan och Gale som läser spanska i skolan blir förvånade. 
Livias användning av vamos är en slags egenetnifiering och via Gales och 
Ivans frågor om ordets betydelse förstärks skillnaden i språkkunskaper mel-
lan tjejerna och killarna.    

(63) Samtal Samlevnadsnormer: vamos det betyder hej 

1  Livia: vamos 
2  Gale: vamos ((frågande)) 
3  Vera: vamos det betyder hej 
4  Ivan: vamos ((frågande)) 
5  Vera: mm 
6  Livia: mm 
7  Ivan: är det inte  
8  Vera:  nejmen man använder vamos nu 
9  Ivan: vamos vi åker 
10  Vera:  nej 
11  Livia: nej 
12  (1s)  
13  Ivan: det är ju van vänta 
14  (1s)  
15  Ivan: hur säger man att åka på 
16  Vera: vamos 
17  Ivan: ja 
18  Vera: nejmen man kan också säga vamos hej du vet 
19  Ivan: jomen det betyder också vi åker 
20  Vera: mm 

 
Livia och Vera ger inte direkt den konventionella betydelsen av ordet vamos 
som Ivan är ute efter. I stället låter de honom fundera och pröva olika verb-
former innan Vera på hans direkta fråga hur säger man att åka på svarar 
med det ord som Ivan tidigare har föreslagit betyder just vi åker. Livia och 
Vera verkar i sammanhanget inte alltför välvilligt inställda till att ge Ivan 
och Gale några kunskaper i spanska utöver dem de förvärvar på lektionstid. 
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De demonstrerar sitt övertag lokalt i samtalet när det gäller spanskkunska-
per och samtidigt uttrycker de samhörighet gentemot varandra. 

I de inspelningar som Gale har gjort när han övar med sitt musikband 
finns en sekvens där Gales språkanvändning adresseras. 

(64) Gales egeninspelningar: men kan inte nån stänga av den Matte    

1  Henke: kan du stänga dörren där till dej så man slipper 
2   höra 
3   ((spex med mikrofonen)) 
4  Gale: men kan inte nån stänga av den Matte  
5  Matte: vi ska stänga av dörren åt dej 
6  Gale: jag slarvar 
7  Pelle: det är bra att han sätter på bandspelaren ibland för   
8   att om alla vet att den är på då ba 
9  Gale: ta bort eken 
10  Anna: [[((skrattar)) 
11  Matte: [[((skrattar)) 
12  Henke: [[skrattar 
13  Pelle: såg- såga ner eken därute kan vi inte sno det här 
14   bandet så klipper vi ihop dom bästa Galebitarna 

 
Gale ber Matte stänga dörren i yttrandet men kan inte nån stänga av den 
Matte (rad 4). Mattes svarar genom att upprepa Gales konstruktion ”stänga 
av” i vi ska stänga av dörren åt dej och Gale uppfattar hans upprepning som 
en kommentar till den felaktiga konstruktionen och ursäktar sig med orden 
jag slarvar.  På rad 9 använder Gale ordet eken, men det han avser att säga 
är ordet ekot – han vill att de som sköter mixerbordet ser till att ekot när han 
sjunger försvinner. Reaktionen hos Anna, Matte och Henke blir att de skrat-
tar och Pelles reaktion blir det ironiska yttrandet såg- såga ner eken därute. 
Pelles fortsättning på yttrandet handlar om den pågående inspelningen och 
han menar att de skulle kunna använda bandet för att göra en samling av 
Gales felsägningar. De språkliga påpekanden som möter Gale i (64) är etni-
fieringar som markerar ett distanserande och en markering av honom som 
avvikande. För Anna, Henke, Matte och Pelle blir Gales felsägningar soli-
dariserande i och med att de tillsammans skrattar och gör sig roliga över 
hans misstag, medan Gale hamnar på den andra sidan och stängs ute från 
deras gemenskap.      

7.3.2 Sekvenser om språkanvändning 
När ungdomarna pratar om sin och familjens språkanvändning beskriver de 
ibland problem med släktingars kompetens i svenska. De berättar också om 
hur familjerna löser sin partiella tvåspråkighet genom att syskon använder 
svenska sinsemellan medan man tillsammans med föräldrarna använder sitt 
förstaspråk.28 I samtalet med Dania, Hanna, Leyla och Talia distanserar de 

                                           
28 Med förstaspråk avser jag det språk som ungdomarna har lärt sig i en informell famil-
jekontext (Börestam & Huss 2001:24).   
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sig emellanåt från den egna situationen och pratar på en mer generell nivå 
om invandrares språkliga situation. 

Också den speciella språkliga situation som finns på skolan adresseras 
och här beskrivs hur man plockar ord från varandras språk och blandar. När 
Livia ska beskriva den lokala varieteten så menar hon att ungdomarna an-
vänder ord från alla de språk som talas av deltagarna i hennes fyrpartssam-
tal. Hon beskriver att ord tas från ditt språk och hans språk och vårt språk, 
vilket då skulle inkludera såväl syrianskan, tjeckiskan som chilenskan för-
utom svenskan och engelskan.  

(65) Samtal Samlevnadsnormer: men vi blandar ju vi tar ju ord från ditt språk 
och hans språk och vårt språk  

1  Livia: men vi blandar ju [ändå liksom vi blandar ju vi>> 
2  Gale:                   [sin dialekt 
3  Livia: >>tar ju ord från ditt språk och hans språk och vårt 
4   språk [och så snackar vi svenska och så kan vi>>  
5  Ivan:       [nä vi snackar tjeckiska       
6  Livia: >>blanda in engelska också då blir det en helt ny 

 
Livias beskrivning av den lokala varieteten som en varietet med inslag från 
samtliga samtalsdeltagares språk blir situationellt solidaritetsskapande. Man 
kan dock fundera på om Ivans tjeckiska verkligen är så inflytelserik. Han 
säger nämligen att han är den enda personen med tjeckiskt ursprung på sko-
lan och han borde därför inte kunna använda det tjeckiska språket där. Vi 
får därför anta att Livia ger en beskrivning av själva processen ordlån. Att 
Livia tar hänsyn till den lokala samtalssituationen i sin beskrivning får dock 
positiva konsekvenser i form av ett betonande av allas delaktighet i utform-
andet av varieteten. Etnifieringen blir alltså solidaritetsskapande trots att 
skillnader i språk utgör grunden.   

I (66) beskriver Dania, Hanna, Leyla och Talia Vikbogymnasiets egen 
varietet. Beskrivningen görs efter Hannas fråga vad som skiljer Vikbogym-
nasiets elevers språk från språk på skolor som ligger i Lunda eller Mellan-
backen – områden som allmänt är förknippade med hög status.   

(66) Samtal Invandrare: ja det blir såhära svenskturkiska kan man säga 

1  Hanna: men säg vad ni tycker v- vad skiljer svenska språket  
2   här på Vikbo än skolor som till exempel i Lunda  
3   eller Mellanbacken 
4  Leyla: öh språket skiljs väldigt mycket eftersom eh i Vikbo  
5   jag menar mest invandrare [så man pratar man mest>> 
6  Hanna:                           [ja 
7  Leyla: >>på sitt språk och när man ska prata svenska  så 
8   [blandar man 
9  Dania: [till exempel man har till exempel turkiska vänner  
10   [som pratar samma språk som en och så [så så>> 
11  Leyla: [ja 
12  Talia:                                       [så pra- 
13  Dania: >>pratar man med varandra turkiska [i stället>> 
14  Talia:                                    [ja också man>> 
15  Dania: >>för att prata svenska 
16  Talia: >>blandar svenska [med turkiska 
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17  Leyla:                   [ja jo det blandar man [också 
18  Talia:                                          [ja 
19   jättemycket 
20  Dania: ja det blir såhära [svenskturkiska kan man säga 
21  Talia:                    [konstigt språk 
22  Leyla: mm 
23  Dania: ja 
24  Talia: som Rydstaspråk ((skrattar)) 

 
Det exempel på varieteten som görs här är att man blandar svenska med 
turkiska. Leyla säger i intervjun att hon pratar kurdiska och svenska mest. 
Hon kan dock prata turkiska med kompisar. Om också de andra tre tjejerna 
använder turkiska i samtal med kompisar har jag inga uppgifter om. Talia 
säger i intervjun att hon pratar arabiska, syrianska och svenska. Dania säger 
i fyrpartssamtalet att hon pratar assyriska hemma och Hanna säger i fyr-
partssamtalet att hon pratar arabiska hemma. Valet att exemplifiera med 
turkiskan kan kanske därför vara ett solidariserande drag. Genom att inte 
välja ett språk som typiskt tillhör någon mer kan man prata allmänt om fe-
nomenet att blanda språk, som ju ändå är gemensamt. Den beskrivning av 
varieteten som ungdomarna gör verkar både i (65) och (66) vara beroende 
av den situationella sammansättningen av deltagarna och deras språkliga 
kunskaper.  

Flera av ungdomarna delar också situationen att föräldrar eller andra 
släktingar inte kan svenska och detta relevantgörs ibland i samtalen. I (67) 
får Ivan tillfälle att utveckla det han inledde i exempel (65) nä vi snackar 
tjeckiska hemma. Ivan berättar att hans mormor inte förstår om han blandar 
in några svenska ord i det han säger, då hejar hon ingenting.29 

(67) Samtal Samlevnadsnormer: min mamma kan bara säga ja nej ja  

1  Ivan: vi snackar tjeckiska hemma men när min ma- mormor  
2   kommer kommer på besök typ som hon är nu då hejar  
3   hon ingenting typ för det är sådär säger man två tre 
4   ord på svenska i meningen så hejar hon ingenting (så 
5   man)[(ohb) 
6  Vera:     [min mamma kan bara säga ja nej ja 
7  Livia: får jag pengar nej ((skrattar)) 
8  Vera: nej nejmen om en lärare ringer såhära då svarar hon  
9   och så mm ja nej ja mm jag pratar med henne mm ja 
10   [så lägger hon på och så frågar jag vad sa dom jag>> 
11  Livia: [((skrattar))  
12  Vera: >>vet inte det är du som går i skolan eller du får 
13  Ivan: fan vad bra alltså [synd att det inte kunde vara>>  
14  Gale:                    [att ha en sån mamma 
15  Ivan: >>så hemma hos mej 
16  Livia: jag brukar t- jag brukar svara i telefon hemma när 
17   lärarna [ringer ja det är jag såhär typ när dom>> 
18  Vera:         [precis så brukar jag 
19  Livia: >>frågar efter min morsa [ja jag pratar med henne>> 
20  Ivan:                          [ja det är jag jag är>>   
21  Livia: >>ja ja mm ja  

                                           
29 Ivans användning av heja är troligen en innovation av verbet haja som betyder ’förstå’ 
(Kotsinas 1998). Ingen annan person i mitt material använder heja. 
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22  Ivan: >>hennes morsa jag ska prata med [henne 
23  Livia:                                  [ja jag pratar med 
24   henne 

 
I (67) inleder Ivan med att berätta om mormoderns dåliga svenskkunskaper. 
Vera tar därefter vid (rad 6) och säger att hennes mamma bara kan säga ja 
nej ja och sedan berättar hon hur det fungerar när en lärare ringer hem till 
familjen för att prata om Vera. Vera framställer det som om mamman då 
inte förstår vad läraren säger och därför inte heller kan framföra eventuella 
problem till Vera. Ivan och Gale uttrycker avundsjuka inför Veras mammas 
liberala inställning till det som händer i skolan. När Livia börjar sin berät-
telse om vad som händer när en lärare ringer hem till henne så accentueras 
det regelbrytande i att inte behöva stå till svars för de problem man kan ha i 
skolan. Livia säger nämligen att hon låtsas vara sin mamma när en lärare 
ringer. I berättandet får Livia assistans av Ivan som snabbt verkar förstå vart 
Livias berättelse är på väg. De berättelser vi får har kanske egentligen gans-
ka lite med släktingarnas dåliga svenskkunskaper att göra. Man kan i stället 
tänka sig att det handlar om ett uttryck för en motsättning mellan gamla och 
unga. Ivan, Livia och Vera använder de äldres dåliga språkkunskaper för att 
framställa sig som distanserade från dem och som handlingskraftiga och i 
kontroll över sina egna liv. Egenetnifieringarna om språk fungerar i (67) 
solidariserande mellan samtalsdeltagarna, samtidigt som Vera och Livia 
också verkar använda sina berättelser för att relevantgöra sina tuffa och re-
gelbrytande sidor.  

I (68) verkar ålder vara en faktor som spelar roll på liknande sätt som i 
(67).  

(68) Samtal Invandrare: öh invandrare som är till exempel över tretti  

1  Dania: öh invandrare som är till exempel över tretti dom är  
2   inte så intresserade av att lära sej språket [det>> 
3  Leyla:                                              [nej 
4  Dania: >>det är ofta många som inte är intresserade av att 
5   lära sej svenska dom tror att dom inte behöver   
6   svenska bara för att dom sitter hemma och har  
7   kompisar som pratar [en språk och tittar på arabisk>> 
8  Hanna:                     [ja just det  
9  Dania: >>teve så tror dom ja vi behöver inte lö- lära oss   
10   svenska [dom kan gå till ICA och köpa en paket>> 
11  Hanna:         [nej just det 
12  Dania: >>mjölk men dom kan inte gå till exempel [eh dom>> 
13  Hanna:                                          [engagera>> 
14  Dania: >>kan till exempel inte skriva ja läsa en svensk>> 
15  Hanna: >>sej typ i samhället politiskt eller nånting ha>> 
16  Dania: >>tidning och förstå vad som står där och så dom>> 
17  Hanna: >>nån roll 
18  Dania: >>kan inte 

 
Dania inleder med att beskriva hur invandrare över trettio inte anser sig be-
höva lära sig svenska. Det Dania och Hanna med stöd av Leyla säger om 
invandrarna gäller en grupp som är dubbelt så gammal som tjejerna i sam-
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talet, dvs. ur deras perspektiv äldre invandrare. Till skillnad mot de äldres 
ointresse för att lära sig svenska kan de då ställa de yngres förståelse för det 
nödvändiga med att lära sig svenska. Jämförelsen med de äldres påstådda 
inställning ger i samtalet Dania, Hanna, Leyla och Talia som yngre männi-
skor en mer fördelaktig position. De distanserar sig från gruppen äldre in-
vandrare och deras åsikter om att svenska språket inte är viktigt, och där-
igenom gör de också den tidigare relevantgjorda etnifieringen invandrare 
nyanserad och möjlig att ställa sig utanför. 

I (69) ger Dania, Hanna, Leyla och Talia sin bild av hur de ser på svensk-
ars och invandrares sätt att korrigera språkfel som förekommer hos invand-
rare. 

(69)  Samtal Invandrare: vi ska lära oss bättre 

1  Talia: och jag tycker att svenskarna dom dom lär   
2   invandrarna mycket mer än vad invandrare lär en 
3   invandrare [för att en invandrare ibland [eh det>> 
4  Hanna:            [ja just det ja                
5  Leyla:                                          [kanske>>  
6  Talia: >>han eller hon skäm- skämmer ut den som inte kan>> 
7  Leyla: >>inte förstår själv 
8  Talia: >>[ibland om man säger till exempel fel [ord man>> 
9  Hanna:   [ja just det                          [ja  
10  Talia: >>kan inte alltså ja du får inte säga så det är fel 
11   svenskarna gör det [i stället för att du ska säga>>  
12  Dania:                    [mm 
13  Talia: >>jag också så ska du säga jag [det gör svenskar>> 
14  Dania:                                [mm 
15  Talia: >>men invandrare dom skämmer ut den personen och 
16   dom lär inte [honom eller henne alltså den>>  
17  Hanna:              [ja just det   
18  Talia: >>personen [som inte kan svenska 
19  Hanna:            [dom försöker alltid visa att dom [kan>> 
20  Talia:                                              [att>>  
21  Hanna: >>bättre än den andra men den här svenska  
22  Talia: >>dom kan bättre och jag tycker att alla invandrare 
23   gör det  
24  Hanna: >>men den h- men dom här svenskarna som rättar till  
25   oftast så rättar dom till för att dom vill att vi  
26   ska lära oss bättre [för att förklara för oss att>> 
27  Talia:                     [ja ja för att vi bor i deras>> 
28  Hanna: >>man säger inte så 
29  Talia: >>land 

 
De verkar vara överens om att det finns en konkurrenssituation som gör att 
man inte alltid får bästa hjälpen med sitt språk från personer som inte har 
svenska som förstaspråk. Hanna säger men den h- men dom här svenskarna 
som rättar till oftast så rättar dom till för att dom dom vill att vi ska lära 
oss bättre för att förklara för oss att man säger inte så (rad 24). Hanna kon-
trasterar gruppen svenskar mot icke-svenskar eller personer som upplevs ha 
problem med svenskan. I samtalet är det svårt att se Hanna som en person 
med några som helst problem med att hitta ord eller formulera sig på svens-
ka, men i det här samtalet räknar hon in sig i gruppen invandrare som kan 
behöva få sitt språk korrigerat. Hanna relevantgör deltagarnas likhet genom 
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sin användning av vi. Talia menar själv att hon har problem med svenskan. 
När vi pratades vid före inspelningen sa hon att hon egentligen inte borde 
vara med i undersökningen, eftersom hon pratar så dålig svenska. Hennes 
åsikter om den egna språkbehärskningen borde vara kända hos de andra tjej-
erna i samtalet, vilket kanske gör det extra viktigt för Hanna att vara lyhörd 
och inte ställa grupper mot varandra, antingen situationellt inom samtalet, 
Talia mot de övriga, eller i ett större perspektiv utanför samtalet, invandrare 
som pratar dålig svenska mot invandrare som pratar bra svenska. När Hanna 
inkluderar sig själv i gruppen invandrare som kan behöva få sitt språk kor-
rigerat gör hon det minst ansiktshotande i situationen, och etnifieringen blir 
situationellt solidariserande. 

Familjen förekommer vid flera tillfällen i sekvenser där man pratar om 
språk och språkanvändning. Framför allt pratar Dania, Hanna, Leyla, och 
Talia om familjens språkanvändning. Familjen som gruppidentitet uppstår i 
exempel (70) i och med att Hanna pratar om hur hon och hennes familj an-
vänder arabiskan och svenskan. 

(70)  Samtal Invandrare: hemma pratar inte vi nån svenska alls 

1  Dania: ja och så kanske hemma man tittar inte såhär på  
2   svensk teve utan man tittar [på sitt till exempel>> 
3  Leyla:                             [ja på sitt 
4  Dania: >>man har parabol [man tittar på turkisk [eller>> 
5  Hanna:                   [ja just det           [eller>>  
6  Dania: >>arabisk teve 
7  Hanna: >>arabiska man tittar [på 
8  Leyla:                       [och så inom familjen pratar 
9   man inte så ofta svenska [man pratar mest eh det>>  
10  Hanna:                          [nej 
11  Leyla: >>språket som man pratar 
12  Hanna: hemma pratar inte vi nån svenska alls vi pratar bara 
13   arabiska pappa vill att vi ska inte att vi inte ska  
14   glömma arabiska därför ska vi liksom hålla det hemma 
15   och svenska ska vara ute hela tiden ute men arabiska 
16   hela tiden hemma 
17 Leyla: hos oss hos oss är det tvärt- jamen alltså när vi  
18  pratar med våra föräldrar så pratar vi kurdiska och 
19  turkiska men eh barnen [det alltså ja syskon ja 
20 Dania:                        [alltså vi syskon vi pratar 
21  svenska med varandra 
22 Leyla: ja [för man kan uttrycka sej bättre på svenska>> 
23 Dania:    [och 
24 Leyla: >>[eftersom vi kan [mer  
25 Dania:   [ja 
26 Talia:                    [man kan lära sej svenska när som  
27  helst [men inte liksom hur säger man modersmål [ja>> 
28 Hanna:       [ja men inte sitt hemspråk               [ja>> 
29 Talia: >>det kan man lära sej liksom från föräldrarna 
30 Hanna: >>just det 

 
Tidigare i samma topik som exempel (70) är hämtat från har tjejerna pratat 
om hur svenskar som går i skolor som Vikbogymnasiet kanske blir påverk-
ade av invandrarnas sätt att uttala (se exempel (14)). Hanna menar att man 
lär sig svenska bättre i ett område med fler svenskar, och Dania säger ja och 



 109

så kanske hemma man tittar inte såhär på svensk teve utan man tittar på sitt 
till exempel man har parabol man tittar på turkisk eller arabisk teve. Vidare 
menar Leyla att man inte heller använder svenska inom familjen utan att 
man pratar mest eh det språket som man pratar (rad 8). Detta påstående 
förankras då i verkligheten av Hanna som tar sin egen familj som exempel 
hemma pratar inte vi nån svenska alls (rad 12). Talia ger sin syn på hur 
språkinlärning av svenska respektive, det hon benämner, modersmålet går 
till man kan lära sej svenska när som helst men inte liksom hur säger man 
modersmål ja det kan det måste man lära sej liksom från föräldrarna. Leyla 
säger hos oss är det tvärt- jamen alltså när vi pratar med våra föräldrar så 
pratar vi kurdiska och turkiska men eh barnen det alltså ja syskon ja. Dania 
menar att det är på samma sätt i hennes familj alltså vi syskon vi pratar 
svenska med varandra (rad 19). De rättfärdigar användningen av andra 
språk än svenska genom att beskriva majoritetsspråket svenska som ett lätt-
tillgängligt språk (man kan lära sej svenska när som helst rad 26) medan 
man måste lära familjens andra språk av föräldrarna. Den språkliga situation 
som beskrivs av tjejerna i (70) är gemensam för dem och blir solidaritets-
skapande. 

7.4 Religion 
I samtalen tas det etnifierande perspektivet religion upp emellanåt. Vi ska 
börja med att se på det exempel där Vera för första gången adresserar de 
skilda åsikter om samlag före äktenskapet som märks under stora delar av 
Veras fyrpartssamtal. I exempel (71) säger Vera på rad 9 kommer du ihåg 
då tyckte du inte att en tjej skulle hålla på som chilenare gör sa du. Vera 
refererar en tidigare händelse där Vera och Gale har pratat om ”vad chilena-
re gör”. 

(71) Samtal Samlevnadsnormer: nejmen att vi fick vara tillsammans med killar 
och sådär 

1  Vera: nejmen lyssna vad heter det du säger kommer du ihåg 
2   när vi hade det där tjafset om [oskulda tjejer och>> 
3  Ivan:                                [vems är den  
4  Vera: >>det 
5  Gale: ja 
6  Vera: mina [ja då kommer du ihåg 
7  Ivan:      [får jag den 
8  Gale: ja 
9  Vera: kommer du ihåg då tyckte du inte att en tjej skulle  
10   hålla på som chilenare gör sa du 
11  Gale: vaddå som chilenare vad gör en chilenare 
12  Livia: ((skrattar)) 
13  Ivan: nej berätta det är lugnt 
14  Vera: ((skrattar)) nejmen att vi fick vara tillsammans 
15   med killar och så där 
16  Livia: (caja caja)  
17 Ivan: får ni göra det 
18 Livia: ja 
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19 Gale: ja [det är inget 
20 Livia:    [det är vår grej  
21 Vera: men då tyckte du det var fel 
22 Ivan: ja [det är vår grej också jag f- jag kan göra vad>> 
23 Gale:    [jag tyckte inte att det var fel jag tycker att>> 
24 Ivan: >>som helst med tjejerna det är ingen som bryr sej 
25 Gale: >>man [man inte ska vara oskuld 
26 Livia:       [men tjejerna då från ditt land  
27 Ivan: från Tjeckien 
28 Livia: mm dom får ju också [göra vad dom vill eller hur 
29 Vera:                     [tycker du att man ska vara  
30  oskuld 
31 Ivan: ja [men liksom 
32 Livia:    [det beror på vart man bor 
33 Gale:    [nej alltså man ska inte ha samlag man ska inte  
34  ha samlag innan man gifter sej 
35 Vera: varför [inte 
36 Livia:        [varför inte 
37 Ivan: ja exakt det är det jag undrar också 
38 Vera: tror d- kolla tror du du kommer vara oskuld när du 
39  [du gifter dej 
40 Gale: [alltså alltså ni får tro på vad ni vill eller ni 
41  får göra vad ni vill [det är ert liv eller hur>> 
42 Livia:                      [det är klart 
43 Gale: >>jamen jag kan inte [säga men 
44 Vera:                      [nejmen alltså varför ska man  
45  vara oskuld [för 
46 Ivan:             [nej 
47 Gale: det står ju sådär i bibeln 
48 Livia: åh 
49 Vera: åh snälla dom bibeln skrevs ju för fan för flera år 
50  sen om du ska [följa  
51 Ivan:               [för flera år sen ((skrattar)) typ  
52  tusen år 
53 Vera: ((skrattar)) flera tusen år sen ja [men i alla>> 
54 Gale:                                    [ja 
55 Vera: >>fall om du ska följa bibeln såhär ordagrant så får 
56  du fan inte göra nånting 

 
Gruppen chilenare görs relevant i det aktuella samtalet eftersom Veras chi-
lenska grupp och dess normer etableras i ett motsatsförhållande till Gales, 
men vi kan också se den explicita historiska referensen av grupperingen 
från tidigare interaktion kommer du ihåg (rad 1). Ivan talar också om vad 
som gäller för hans del i frågan om föräktenskapligt sex: ja det är vår grej 
också jag f- jag kan göra vad som helst med tjejerna det är ingen som bryr 
sej (rad 22). Livia tolkar Ivans vi som gällande för hans land, Tjeckien, men 
tjejerna då från ditt land (rad 26). Ivan ställer en motfråga till Livia från 
Tjeckien, vilket kan betyda att han med sitt vi egentligen hade en annan 
kanske vidare referent i åtanke, men i och med Livias tolkning etableras 
Ivans vi med betydelsen tjecker. Livias tolkning kan vara grundad i analogi 
med den förra grupperingen som gjorts, chilenare. Genom kontrasteringen 
med chilenare görs gruppen tjecker också relevant för diskussionen om för-
äktenskapligt sex. På den direkta frågan om han tycker att man ska vara 
oskuld när man gifter sig svarar Gale att han gör det. Han möts av starkt 
ifrågasättande av såväl Livia och Vera som Ivan (se rad 35, 36 och 37). När 
Gale får frågan om varför man ska vara oskuld så svarar han det står ju så-
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där i bibeln (rad 47). Livia och Vera accepterar inte bibeln som normkälla 
med argumenten att bibeln är ålderdomlig och svår att hålla sig till på grund 
av att den innehåller så många regler. I sekvensen görs skillnaden mellan 
Gales syn på föräktenskapligt sex i jämförelse med de tre övrigas tydlig. 
Det hårda ifrågasättandet av en specifik aspekt hos Gales religion kan nog 
till viss del bero på att den aspekten också påverkar synen på Livia och 
Vera (i mindre grad Ivan). De är måna om att deras uppfattning i frågan om 
samlag och äktenskap inte utmålar deras uppförande (eller uttryckta upp-
förande) som omoraliskt eller fel, vilket gör att de är tvungna att emellanåt 
gardera sig för att inte framstå som sexgalna (Veras eget ord). Samtidigt vill 
Livia och Vera framstå som moderna och jämställda tjejer. I (72) ser vi att 
Vera försöker balansera den bild hon tror att Ivan och Gale har fått av hen-
ne. 

(72) Samtal Samlevnadsnormer: hur många tror du jag har legat med då    

1  Vera: ja då varför tycker du att det är fel att jag ligger 
2   med en kille typ första veckan då skulle du tycka  
3   det var billigt eller hur 
4  Gale: jag tycker inte sådär alltså 
5  Ivan: nej jag tycker inte det är billigt alltså det är ju  
6   din grej 
7  Gale: alltså om [man alltså jag förstår inte vad ni menar  
8  Livia:           [((skrattar)) 
9  Vera:           [((skrattar)) 
10  Ivan: vad gör du ikväll 
11  Vera: det är ju sådär chi- det är ju sådär killar tänker 
12   om chilenare du kanske tror att jag har legat med  
13   sju åtta personer 
14  Gale: nej nej nej [det tror jag inte 
15  Vera:             [hur många tror du jag har legat med då 
16  Ivan: femton 
17  Livia: ((skrattar)) [sju åtta 
18  Gale:              [säk- säkert med den där turken 
19  Ivan: tjugofem [nej jag skojade  
20  Vera:          [men hur många 
21  Gale: jag vet inte 
22  Ivan: två 
23  Vera: ja 

 
Vera arbetar för att få fram ett svar om hur många hon har legat med och 
anledningen till hennes arbete bör ligga i att svaret, två, innebär att hon 
framställs på ett sätt som nyanserar den bild som tidigare i samtalet varit 
den dominerande.  

I (73) blir Arina erbjuden en bulle av Peter. Hon avböjer med förklaring-
en att hon fastar. Detta får Peter att fråga varför hon fastar och efter vissa 
tveksamheter ger Arina en religiös orsak.   

(73) Samtal Studentbalen: fastar du  

1  Arina: jag [fastar 
2  Julia:     [jag jag kan inte 
3  Peter: fastar du 
4  Arina: ja 
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5  Peter: varför 
6  Arina: därför 
7  Peter: jamen varför vad är det för mening med det 
8  Arina: vaddå vad är det för mening med [det vet du inte>> 
9  Peter:                                 [är det bant- 
10  Arina: >>varför man fastar 
11  Peter: nej berätta 
12  Arina: man fastar bara f- ((skrattar till)) öh ((skrattar 
13   till)) 
14  Peter: ja 
15  Arina: jag vet inte så mycket själv nejmen jag [fastar>>  
16  Julia:                                         [för att>> 
17  Arina: >>för att jag går inte till kyrkan jag hinner inte>> 
18  Julia: >>rensa kroppen 
19  Arina: >>men ja 
20  (1s)  
21  Arina: men jag fastar [bara för att  
22  Julia:                [hon fastar  
23  Filip: man gör det [för att visa att för att [känna såsom>> 
24  Peter:             [för att 
25  Julia:                                       [öh rensa>> 
26  Filip: >>Jesus kände när han fastade kanske   
27  Julia: >>kroppen och för att 
28  Peter: så [det är banta  
29  Julia:    [för att hon syndar 
30  Peter: ni bantar 
31  Julia: nä det är inte [bantning man går inte ner i vikt>> 
32  Arina:                [ursäkta men behöver jag banta eller  
33  Julia: >>när man fastar 
34  Arina: nej det är inte för det 
35  (1s)  
36  Arina: banta kan man ju göra [(ändå) 
37  Peter:                       [om om ni inte vet varför ni  
38   gör det varför gör ni det då 
39  Arina: men jag sa ju just det av religiösa skäl 
40  Peter: ja okej 
41  Arina: mm 
42  (2s)  
43  Filip: men ofta är det ju bara traditioner [man följer 
44  Arina:                                     [ja [det är det 
45  Julia:                                         [ja det är  
46   en tradition 
47  Peter: ungefär som julafton 

 
Den skillnad som relevantgörs när Peter frågar varför Arina fastar, och som 
sedan får sin förklaring i ett religiöst ursprung, har i slutet av sekvensen 
snarare neutraliserats till en likhet. Arina verkar till en början bli upprörd 
över att Peter frågar henne om fastandet (se rad 6, 8 och 32). Eventuellt 
motsätter hon sig det utpekande som blir följden av Peters fråga. När Arina 
sedan ger en anledning säger hon för att jag går inte till kyrkan jag hinner 
inte vilket är en religiös förklaring till fastandet. Julia och Filip tar Peters 
frågor på allvar och försöker besvara dem. Julia säger att det handlar om att 
rensa kroppen, och Filip menar att det kanske handlar om att känna som Je-
sus kände. Peter är inte nöjd med svaren utan ifrågasätter de förklaringar 
som getts om om ni inte vet varför ni gör det varför gör ni det då (rad 37). 
Arina menar att hon har gett en godtagbar förklaring men jag sa ju just det 
av religiösa skäl och Peter väljer att acceptera detta ja okej. Filip väljer se-
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dan att tona ner den religiösa aspekten av fastandet och pekar i stället mot 
att det ofta bara handlar om att följa en tradition. Peters förslag på en lik-
nande tradition blir julafton. I och med Peters jämförelse med en egen reli-
giöst grundad, men numera mer sekulariserad tradition som julafton, så av-
slutas sekvensen i ett närmande mellan samtalsdeltagarna. Den skillnad som 
inledningsvis relevantgjordes kunde man i och med jämförelsen mellan tra-
ditionen att fasta och traditionen att fira jul i stället omförhandla till en lik-
het. 

Livia och Vera är emellanåt hårt ifrågasättande av Gales övertygelse om 
avhållsamhet före äktenskapet och Ivan rycker då och då in som försvarare 
åt Gale. I (74), se också (89), påstår Livia att tjejerna från Gales land inte 
får gifta sig med svenska killar. Gale hävdar genom ett jo (rad 4) att de får 
det.  

(74) Samtal Samlevnadsnormer: men skulle en kr- din syrra få gifta sej med en 
muslim  

1  Livia: nejmen för [tjejerna tjejerna från ditt land dom>>  
2  Vera:            [kolla 
3  Livia: >>får inte gifta sej med grabbar från Sverige typ 
4  Gale: jo 
5  Livia: det får dom inte alls göra det dom säger att inte dom 
6   får det 
7  Ivan: men men kolla här [om om  
8  Vera:                  [nejmen [lyssna du säger såhära        
9  Gale:                           [det är inte bara dom är  
10   kristna eller bara dom tror på alltså ja dom är bra 
11   sådär 
12  Vera: men skulle en kr- din syrra få gifta sej med en  
13   muslim 
14  Gale: nej 
15  Livia: (no) 
16  Vera: varför [inte  
17  Livia:        [varför inte 

 
När Livia inte får det svar hon vill ha av Gale, nämligen att de syrianska 
tjejerna inte får gifta sig med svenska killar, så kommer Vera med en fråga 
som hon antagligen på förhand vet svaret till men skulle en kr- din syrra få 
gifta sej med en muslim. Gale svarar då nej och Livia och Vera får möjlighet 
att ifrågasätta varför inte. I exempel (74) ställer Livia och Vera frågor som 
gäller de syrianska tjejerna och Gales syster. De har alltså ett könsperspek-
tiv på frågeställningen om äktenskap. Man skulle nog kunna hävda att Livi-
as och Veras angelägna sätt att rikta kritik mot Gales religiösa och kulturel-
la normer har mer med kön än etnicitet att göra. Det de framför allt arbetar 
för och som ligger i deras intresse är att tjejer, oavsett kulturell bakgrund, 
ska ha samma rättigheter som killar. En mer tillåtande syn på samlag före 
äktenskapet och tjejers rätt till samma villkor som killar skulle också situa-
tionellt jämställa Livias och Veras rättigheter och möjligheter i förhållande 
till Gales och Ivans. Utan den samsynen riskerar Livia och Vera att bli be-
traktade som alltför frigjorda.  
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I exempel (75), se också (94), nedan riktar Ivan sig mot Livia i det ytt-
rande som inleder exemplet.      

(75) Samtal Samlevnadsnormer: vi är katoliker 

1  Ivan: men du måste förstå att det är mot hans religion 
2   [så han kan inte tycka tycka att det är rätt 
3  Livia: [men vi har ju ingen religion ja jo vi är katol- vad 
4   fan heter det 
5  Gale: katoliker [är ännu värre än ortodox 
6  Livia:           [ja vi är katoliker   
7  Gale: ja 
8  Ivan: jag är katolik också [egentligen men jag är inte>> 
9  Vera:                      [jag också 
10  Ivan: >>sådär som går till kyrkan 
11  Livia: inte jag heller jag går aldrig till kyrkan [men>> 
12  Ivan:                                            [jag>>  
13  Livia: >>jag är mer ateist än vad jag är katolist 
14  Ivan: >>är inte döpt ens 

 
Livia, Vera och Ivan använde tidigare sina etniska grupper och deras nor-
mer när de diskuterar föräktenskapligt sex (som vi såg i exempel (71) ovan). 
När Ivan introducerar Gales åsikter som religionsbaserade tar Livia upp frå-
gan om sin och Veras religiösa tillhörighet. Hon hittar i förstone ingen reli-
giös kategori för sig själv men vi har ju ingen religion (rad 3). Gruppen ka-
toliker uppstår sedan i och med att Gale fyller i Livias påbörjade kategorise-
ring katol- vad fan heter det (rad 3). De normer som hitintills har diskuteras 
när det gäller föräktenskapligt sex får en religiös aspekt i och med att identi-
teten katoliker relevantgörs. Det intressanta är dock att Livia och Ivan, trots 
sin tydliga religiöst baserade positionering gentemot Gale (Livia säger ja vi 
är katoliker och Ivan jag är katolik också egentligen), direkt räknar sig ut ur 
den religiösa gruppen katoliker. Livia menar att hon är mer ateist än kato-
list (rad 13) och Ivan säger att han aldrig går till kyrkan och inte ens är döpt. 
Trots den påtagna etnifieringen katolik ser vi hos Livia och Ivan en slags 
upptrappning i att vara så lite religiös som möjligt. Innovationen katolist 
(rad 13) skulle kunna vara strategisk på så sätt att Livia också med hjälp av 
den felaktiga språkliga formen distanserar sig från gruppen katoliker.  

7.5 Kultur  
I samtal Invandrare förekommer en längre sekvens där de pratar om kultu-
rens betydelse för den enskildes handlingar. Sekvensen, varifrån exempel 
(76) är taget, inleds med att Dania frågar och kulturerna då (ohörbart ord) 
eller invandrarkulturen och svenska kulturen som den här Sara som blev 
mördad av sin bror och ell- sin kusin skulle en svensk göra det (yttrandet 
kommer tidigare än första yttrandet i exempel (76)). Sara-fallet som Dania 
pratar om var en uppmärksammad händelse under 1997 då en ung tjej i Sve-
rige mördades av sin bror. Tidningarna skrev om händelsen som ett he-
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dersmord. Diskussionen som följer Danias fråga rör sig runt kulturens an-
svar för broderns handlande. Dania menar att kulturen spelar roll (yttrandet 
kommer tidigare än första yttrandet i exempel (76)) men jag tycker att det 
var kulturens fel jag tycker det var kulturens fel för att för att att hemma så 
så till exempel hemma så behandlar man killarna till exempel såhär om kil-
len kommer hem klockan tolv på kvällen så säger föräldrarna ingenting ja 
okej det är en kille men en tjej om hon kommer klockan tolv hem på kvällen 
då blir föräldrarna jättearga. Hanna håller inte med Dania utan (yttrandet 
kommer tidigare än första yttrandet i exempel (76)) säger ja men vem är det 
som uppfostrar dom här två tjejerna och killarna det är en mamma en kvin-
na den här kvinnan förtrycker ju själv kvinnor så därför har man ju så där-
för kan man inte säga att det är en kultur det handlar helt enkelt om olika 
familjer och deras uppfostran. Därefter ger Hanna exempel på hur föräld-
rarna i hennes familj är strängare mot hennes bröder än mot henne själv och 
systern (från rad 14).  

(76) Samtal Invandrare: jag och min syster vi är ändå lite äldre 

1  Hanna: men det som förväntas av tjejen förväntas ju av   
2   killen också men dom ha- dom gör det på olika sätt  
3   tjejen hon är alltid o- eller försöker alltid vara  
4   så [som föräldrarna vill att hon ska vara lyd->> 
5  Dania:    [mm 
6  Hanna: >>lyda mer och så där [hon är mer pålitlig [mm>> 
7  Dania:                       [mm                  [ja 
8  Hanna: >>ja men killarna dom bryr sej ju inte så mycket dom 
9   är ju dom tänker ju mer på vad dom själva vill göra 
10   därför bryr dom sej inte om vad [föräldrarna säger  
11  Dania:                                 [men varför blir  
12   inte arg- varför blir inte föräldrarna arga [då  
13  Leyla:                                             [ifall>> 
14  Hanna:                                             [om>>   
15  Leyla: >>tjejen 
16  Hanna: >>det hände i min familj eh min pappa är mycket 
17   strängare mot mina bröder än vad han är mot mej och 
18   min syster därför att han tycker att han han har jag 
19   och min syster vi är ändå lite äldre också [han>> 
20  Leyla:                                            [mm 
21  Hanna: >>vet nu hur vi är han känner oss väldigt bra han  
22   vet hur vår personlighet [är därför är han>>  
23  Dania:                          [mm 
24  Hanna: >>strängare mot mina bröder dom får inte vara ute 
25   hur länge som helst och göra [vad dom vill 
26  Dania:                              [nej nej 

 
Det inledande innehållet gällde skillnaden i kultur mellan svenskar och in-
vandrare. Det man sedan går vidare med är skillnaden mellan killar och tjej-
er när det gäller rättigheter att få gå ut och roa sig. Att Hanna tar upp situa-
tionen i sin egen familj (från rad 14) kan tänkas bero på att hon anser att 
hennes familj kan uppfattas vara ett exempel på en icke-svensk familj med 
andra normer än de som Dania tillskriver den svenska (jfr Danias yttrande 
skulle en svensk göra det). Hanna menar inte heller att det handlar om kul-
tur utan om olika familjers uppfostran.  
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Dania exemplifierar också med sin familj, där hon menar att man inte gör 
skillnad mellan tjejer och killar (exempel (77)).    

(77) Samtal Invandrare: vi ligger på samma nivå 

1  Dania: men hos mej så – min mamma och pappa behandlar mej 
2   och min bror samma alltså [vi ligger på samma nivå>>  
3  Hanna:                           [jo självklart lika men>> 
4  Dania: >>det är inte så att 
5  Hanna: >>min pappa inte sådär för liksom alltså låter dom  
6   göra vad dom vill för lätt 

 
De kontrasterande grupperna blir sedan systrar och bröder i linje med om-
ständigheterna i Sara-fallet. Familjerna ses som representanter för det icke-
svenska, samtidigt som det som familjerna står för uttrycks vara detsamma 
som Dania menar att de svenska familjerna står för. De exemplifieringar 
som görs av familjens kulturella normer verkar alltså ha som syfte att visa 
på likheter mellan de två kontrasterande grupperna svenskar och invandrare 
som relevantgjorts i samtalet. Samtidigt utgör kön en grundläggande kon-
trast i diskussionen om invandrarkultur och svensk kultur, och för samtals-
deltagarna som alla är unga tjejer kan nog könsperspektivet vara lika enga-
gerande.  

I samband med att användningen av ordet bira diskuteras (exempel (62)) 
säger Ivan Tjeckien har bästa ölen. Ivan relevantgör sin tjeckiska identitet 
och detta kontras direkt av Livia som relevantgör, vad jag tolkar som, sin 
chilenska identitet en tequila åh vad gott.30  

(78) Samtal Samlevnadsnormer: Tjeckien har bästa ölen 

1  Ivan: Tjeckien har bästa ölen 
2  Livia: en tequila åh vad [gott 
3  Vera:                   [tequila är så jävla [gott 
4  Ivan:                                        [tequila det 
5   är gott alltså åh 
6  Vera: men efter åtta tequila då 
7  Ivan: [[då 
8  Livia: [[då är det inget gott längre 
9  Vera: då är det inget gott längre då känner man inte så 
10   [mycket 
11  Ivan: [då har man roligt 

 
Relevantgörandet av det tjeckiska och det chilenska verkar i (78) hänga nära 
samman med ett identitetsskapande som ungdomar. Ivans och Livias rele-
vantgörande av öl och tequila skulle, vid sidan av deras etnifierande aspekt, 
kunna ses som uttryck för ungdomlighet och då vara förknippat med even-
tuellt statusfyllda aktiviteter som att vara ute på fester och dricka alkohol. 
För Ivan, Livia och Vera blir relevantgörandet av alkoholhaltiga drycker 

                                           
30 Spritsorten tequila är mexikansk, men Livias val att relevantgöra den i stället för nå-
gon annan alkoholdryck måste ha att göra med dess spanskspråkiga och sydamerikanska 
koppling.     
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som har kopplingar till deras ursprung både en markering av skillnader och 
av likheter. Att de relevantgör sina bakgrunder via nämnandet av öl och te-
quila kan nog övervägande ses som ett sätt att solidarisera sig och visa på 
likhet trots de skilda etnifieringarna. 

7.6 Släktskap 
Exempel (79) är en direkt fortsättning på samtal Studentbalen från exempel 
(49) ovan. Julias yttrande på rad 3 och framåt ska ses i relation till det Arina 
då säger om att det bor få syrianska familjer i hennes radhusområde. Julia 
tar upp att hennes familj var den första syrianska familj som flyttade till 
radhusen i hennes bostadsområde. Hon bor inte i Snöby utan i Rydsta, där 
Filip också bor. 

(79) Samtal Studentbalen: vi var dom första syrianerna som flyttade till rad-
husen 

1  Peter: okej 
2  Arina: mm femton till tjugo 
3  Julia: jag tror vi var dom första syrianerna som flyttade 
4   till radhusen sen kom (.) My- M nej [Jenny 
5  Peter:                                     [bor du också på  
6   i radhusen i Rydsta 
7  Julia: ja i Rydsta 
8  Peter: bor du i närheten utav Lisa 
9  Julia: öh nej hon bor lite längre bort hon bor på andra  
10   sidan (.) Rydsta (.) sen kom Jenny och dom tror jag 
11   sen Sylvia så var det Marko och dom där Teo vi är  
12   inte heller så speciellt många 
13 Peter: hela släkten 
14 Julia: vaddå släkten vi är inte ens släktingar 
15 Filip: nästan ((skrattar)) 
16 Julia: nej inte ens det 
17 Filip: nejmen snart blir ni det när ni gifter [er ju med>> 
18 Arina:                                        [ja på ett>>    
19 Filip: >>varandra 
20 Arina: >>eller annat sätt blir man ju släkt 
21 Julia: ja [((skrattar)) 
22 Filip:    [det är ju så 
23 Arina: alla syrianer är släkt med varandra på ett eller 
24  [annat sätt 
25 Julia: [ja det är sant  
26 Arina: mm 
27 (2s)  
28 Julia: ja 
29 Filip: det är bättre om man håller ihop kanske 
30 Arina: [[mm 
31 Julia: [[mm 

 
Julia räknar upp vilka andra syrianska familjer förutom hennes egen som 
har flyttat till området. Efter uppräkningen säger Julia vi är inte heller så 
speciellt många och solidariserar sig därmed med Arinas uppfattning om 
sitt område och antalet syrianska familjer. Det är Julias uppräkning av syri-
anska familjer som bor i närheten av hennes egen som resulterar i att Peter 
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säger hela släkten med den betydelsen att Julias familj och de familjer som 
flyttade dit senare är släkt med varandra. Peter gör en koppling mellan vi är 
inte heller så speciellt många, där vi-ets referens är syrianer, och syrianers 
stora släkter och nära släktskap. Julia opponerar sig mot detta vaddå släkten 
vi är inte ens släkt (se också exempel (83)). Peter verkar vilja vara skämt-
samt provocerande utan att detta får något riktigt gehör, och Julias reaktion 
går att jämföra med den reaktion som vi såg i exempel (49). Peters val att 
säga hela släkten efter Julias uppräkning av fyra personer får ses som en 
överdriven omformulering av det antal som hon uppger, och därför är det 
svårt att tro att Peters yttrande är tänkt att tolkas på något annat sätt än som 
ett skämt. Drew (1987) menar att just det överdrivna i en omformulering av 
något som tidigare sagts är ett tecken på att talaren skämtar.  

Filip ger sig också in i diskussionen. Han menar att Julia och de andra sy-
rianska familjerna nästan är släkt, vilket får ses som ett sätt att fortsätta 
skämtet som Peter inledde. Julia vill inte gå med på detta heller utan svarar 
nej inte ens det (rad 16). Filip är dock inte beredd att backa helt från sin 
ståndpunkt utan säger men snart blir ni ju det när ni ni gifter er ju med var-
andra. Filip använder pronomenet ni på rad 17 och detta tolkas av Arina 
som ett ”ni syrianer”. Arina går då med på vad Filip säger på ett eller annat 
sätt blir man ju släkt och alla syrianer är släkt med varandra på ett eller 
annat sätt och efter Arinas andra accepterande yttrande gör också Julia en 
vändning ja det är sant (rad 25). Peter och Filip ger uttryck för vad de me-
nar är deras erfarenhet av syrianers släktförhållanden. De delger alltså Arina 
och Julia sina kunskaper om hur det delvis är att vara syrian, och ur det per-
spektivet är det svårt att se Peter och Filip som enbart retsamma. De ut-
trycker också en kunskap som kan ses som solidaritetsskapande.31 Det man 
brukar kalla integration verkar här gå i en annan riktning än den som all-
mänt innebär att en subkultur underordnas en överordnad kultur. Den verk-
lighet som ungdomarna lever i verkar utgöras av många fler möjligheter till 
integration än enbart i riktning mot det svenska. Hela sekvensen avslutas 
med Filips yttrande det är bättre om man håller ihop kanske och Arinas och 
Julias minimala responser i form av varsitt mm. Avslutningen indikerar an-
tingen att deltagarna är överens, eller att Arina och Julia är beredda att byta 
samtalsämne.   

Ett annat exempel där kriteriet släktskap relevantgörs är i (80). Vera vän-
der sig mot Gale och frågar vad han heter i efternamn. Veras fråga utlöser 
en frågerunda där också Veras och Livias efternamn diskuteras, och man 
                                           
31 Gale säger i intervjun: syrianer dom har värsta släktingar och i intervjun med Talia 
förekommer följande sekvens: 

 
1  Talia: ja sen har vi många släktingar här i Sverige  
2   särskilt i Snöby 
3  C: mm 
4  Talia: och Rydsta kusiner vi är jättemånga ibland när vi  
5   har fester så brukar dom vara hundra 
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sammankopplar namnens utseende med deras uppfattade nationella hem-
vist.   

(80) Samtal Samlevnadsnormer: vad heter du i efternamn 

1  Vera: vad heter du i efternamn 
2  Gale: Deniz (.) Deniz ((bokstaverar)) 
3  Vera: ja inte ja okej 
4  Ivan: vad heter du Alvarez eller nåt sånt 
5  Vera: nej Diaz Malkowich 
6  Ivan: Malkowich 
7  Vera: mm mina [mina 
8  Ivan:         [det låter jugoslaviskt  
9  Vera: mina morföräldrar är jugoslaver 
10  Ivan: och du 
11  Livia: Camano 
12  Ivan: ja det låter spanskt 
13  Livia: jamen [jag har också såhär blod från Jugoslavien  
14  Ivan:       [vad är (ohb) 
15  Ivan: men du heter spansk i alla fall 
16  Livia: ja 
17  Gale: alltså jag är halv eller inte halv min farfarsfarfar  
18   var spanjor 
19  Ivan: I’ll be damned 
20  Livia: fy fan [ärligt talat 
21  Gale:        [och sen till Turkiet 
22  Ivan: nej jag har faktiskt inte kollat på min släkt sådär  
23   [flera hundra år 
24  Livia: [(ohb)  
25  Gale: men jag har släktträd alltså [på min på min>> 
26  Ivan:                              [vem är jag liksom 
27  Gale: >>farfarsfarfar [alltså han var spanjor 
28  Vera:                 [mm  
29  Gale: och sen min farf- hans farfar 
30  (1s)  
31  Vera: men det där [är ju skitgammalt 
32  Ivan:             [okej vi slipper den här trädet 
33  Livia: det där är ju [ditt blod är redan rent 
34  Gale:               [jo jo men det är det är vad heter det  
35   sn- alltså 

 
Ivan blir förvånad över att Veras ena efternamn låter ospanskt. Han uppre-
par namnet Malkowich på rad 6 med frågeton och säger att han tycker nam-
net låter jugoslaviskt. Det visar sig stämma. Livias namn får av Ivan värde-
ringen ja det låter spanskt, rad 12. Livia säger dock att hon också har släkt-
band med Jugoslavien jamen jag har också såhär blod från Jugoslavien, rad 
13. Att Livia hävdar ett jugoslaviskt ursprung efter att man precis har disku-
terat Veras jugoslaviska ursprung ligger i linje med en samtalsstrukturell 
teknik Livia ofta använder för att markera samhörighet med Vera, skugg-
ningen (se t.ex. (62) och (63)). Tannen (1989:88) definierar det hon kallar 
shadowing på följande vis: ”repeating what is being heard with a split se-
cond delay”. De upprepningar som Tannen väljer att kalla shadowings in-
nebär också överlappning med föregående talare (1989:91). Tannen menar 
att shadowing är en automatiserad strategi som tillåter talare att utan sär-
skild ansträngning visa engagemang och delta i interaktionen på ett fullvär-
digt sätt. I motsats till Tannen skulle jag vilja beskriva skuggningarna i fal-
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let med Livia och Vera som ett aktivt sätt att markera samhörighet i samta-
let. Det faktum att inte vem som helst i samtalet blir skuggad, t.ex. är det 
ingen som upprepar det Gale säger, tyder på att andra funktioner med tekni-
ken än att bara visa på sitt engagemang som samtalsdeltagare kan finnas. 
Det som förekommer i exempel (80) när Livia i likhet med Vera hävdar ett 
jugoslaviskt ursprung skulle man kunna kalla för en innehållslig skuggning. 
Livia upprepar inte Veras yttrande strukturellt, men innehållet i det hon sä-
ger är en upprepning av Veras innehåll som placerar Livia i samma ovänta-
de etniska kategori som Vera.  

Gale gör också en oväntad etnifiering av sig själv när han säger alltså jag 
är halv eller inte halv min farfarsfarfar var spanjor på rad 17. Att Gale kan 
sitt släktträd så långt tillbaka i tiden kommenteras av Ivan med den engelska 
frasen I’ll be damned och Livia säger fy fan ärligt talat. Gale relevantgör 
sitt spanska ursprung i en konstellation där två andra deltagare just har rele-
vantgjort sina delvis spanska namn och detta skulle kunna vara ett sätt för 
honom att markera samhörighet med de samtalsdeltagarna. De responser 
som Gale får tyder dock inte på att man väljer att se hans spanska ursprung 
som solidaritetsskapande. Vera avfärdar hans farfarsfarfars ursprung på rad 
31 med orden men det där är ju skitgammalt. Ivan säger okej vi slipper den 
där trädet och Livia menar det där är ju ditt blod är redan rent. Deras av-
färdanden är också ett sätt att inte låta Gale, som ditintills varit ute i kylan 
när det gäller åsikterna om samlag före äktenskapet, få tillträde till den situ-
ationellt etablerade gemenskapen mellan Ivan, Livia och Vera. De frågor 
man har till varandra när det gäller efternamnen gör alltså att flera olika ur-
sprung relevantgörs. För Vera relevantgörs ett jugoslaviskt ursprung via 
hennes jugoslaviska efternamn. Livia hävdar också ett jugoslaviskt ur-
sprung medan Gale hävdar ett spanskt.   

7.7 Slutsatser 
De komponenter hos etniciteten som ungdomarna adresserar är de som jag 
har valt att kalla lokalt territorium, språk, religion, kultur och släktskap. 
Förekomsten av etnifieringar i samtalen kan tolkas som att etniciteten är 
viktig och spelar roll för ungdomarna situationellt och därför också rele-
vantgörs, men samtidigt visar analysen av de etnifierande sekvenserna att 
etnicitetens relevans är nära knuten till förutsättningar för det pågående 
samtalet och att man via etniciteten situationellt förhandlar också om andra 
identiteter, självbilder och relationer. Man kan säga att etniciteten, trots att 
den är relevantgjord, inte behöver vara den enda identitet man framhåller. 
Sammanflätat med etniciteten framhåller ungdomarna också ungdomsiden-
titet, könsidentitet, social klassidentitet och familjeidentitet. Att man för-
handlar om ålder, klass och kön samtidigt som det etniska fungerar som 
övergripande innehåll kanske kan vara ett tecken på att det etniska ses som 
en icke-hotande ingång till andra, mer känsliga, identiteter. Etniciteten utgör 
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då ett möjligt strategiskt verktyg som ungdomarna har till sitt förfogande 
för självbildsskapande och för att uttrycka solidaritet och distans.   

En viktig utgångspunkt för avhandlingen som helhet är att identiteter i 
samtal relevantgörs situationellt och alltid måste motiveras utifrån mikro-
kontexten. Det skulle därför inte vara hållbart att påstå att Arina och Julia 
etnifieras som syrianer bara för att de är syrianer. Ett samtal med alla ingå-
ende parametrar måste tillåta för deltagarna att relevantgöra just denna 
aspekt av Arinas och Julias identitet i stället för någon annan. De etniska 
identiteterna förutsätts alltså inte relevantgöras bara för att de utgör faktiska 
möjligheter för ungdomarna i mitt material att skapa identitet på. Det går 
knappast att förneka att ungdomarna använder etnifieringar på grund av att 
kulturskillnader och andra etniska skillnader tillhör den verklighet som de 
har att förhålla sig till, och det är tydligt att etniska identiteter används för 
att de utgör en resurs för ungdomarna. Men den situationella samtalskontex-
ten måste nog ändå antas spela roll. Ungdomarna jag väljer att spela in vet 
att jag är intresserad av dem på grund av att deras skola ligger i ett mång-
kulturellt område och på grund av att många elever på skolan har annan et-
nisk bakgrund än den svenska. Ungdomarna spelas in för att de är experter 
på den mångkulturella förorten och därför väljer de också att adressera de 
frågeställningar som de vet är intressanta för människor utanför. Därmed 
inte sagt att frågeställningarna är ointressanta för ungdomarna själva. Det 
tror jag inte att de är. Men relevantgörandet av etnicitet är kanske inte i alla 
situationer så frekvent förekommande som det ser ut att vara i de utvalda 
delarna av fyrpartssamtalen – även om etnifieringar också förekommer i 
egeninspelningarna. Många andra saker är också viktiga i gymnasieung-
domars liv vare sig de lever i en mångkulturell miljö eller inte.  

Etnifieringarna möjliggör alltså förhandlingar också om social klass, fa-
miljetillhörighet, kön och ålder och intresset för det etniska verkar hänga 
samman med talarens intresse att minska eller framhäva skillnader för att 
positionera sig själv på ett fördelaktigt sätt. I samtalet mellan Gale, Ivan, 
Livia och Vera kan man tänka sig att det möjliga hot som Gales inställning 
till tjejer är för Vera och Livia gör dem särskilt måna om att adressera just 
de aspekterna av Gales etnicitet (eller tänkta etnicitet – det handlar ju mest 
om vad de tror att Gale tycker och tänker). Det ligger i Veras och Livias 
intresse att ingen i samtalet, eller utanför, ser på deras beteende som lösak-
tigt eftersom det skapar en ofördelaktig bild av dem. Vera och Livia har 
därför något att vinna på att få över Gale på sin sida. Samtidigt framstår Ve-
ras och Livias åsikter som moderna och frigjorda och det får nog ses som 
eftersträvansvärt. Ivans mer respektfulla inställning till Gale kanske kan 
bero på att han inte på samma sätt upplever Gales inställning som ett hot 
mot den egna personen. Följden av deltagarnas olika förutsättningar i sam-
talet blir att Vera och Livia försöker prata för en universell moral medan 
Ivan och Gale strävar efter att legitimera olika moraluppfattningar.  

Kategoriseringen invandrare i samtalet mellan Dania, Hanna, Leyla och 
Talia verkar användas som en minsta gemensam nämnare för de fyra. Kon-
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trasteringen görs med en grupp utanför samtalet, eftersom tjejerna ser sig 
som tillhörande gruppen invandrare i förhållande till gruppen svenskar. De 
betonar inte de skillnader som finns dem emellan utan väljer en enande ka-
tegorisering. Att samtalsgruppen utgjordes av ungdomar med olika god 
språkbehärskning (enligt egen utsago, se också intervjun med Talia och 
hennes samtal med en lärare i avsnitt 9.4.2.2) och olika lång tid i Sverige 
blir i den situationella kontexten inte relevantgjort. De pratar i stället om ett 
vi som inkluderar alla i samtalet som ett sätt att uttrycka solidaritet och lik-
het gentemot den kontrasterande gruppen svenskar. Kategoriseringen in-
vandrare blir ett verktyg för att samla ihop och poängtera samhörighet även 
när andra faktorer talar emot samhörighet. I sammanhanget är det också 
viktigt att beakta hur de kontrasterande kategoriseringarna används, och det 
blir då tydligt att Dania, Hanna, Leyla och Talia faktiskt ofta använder ka-
tegorierna svenskar och invandrare för att prata om hur stora likheter som 
finns mellan grupperna. På mikronivå betyder detta att ingen av deltagarna 
pekas ut som avvikande och på makronivå betyder det också att skillnader 
minimeras.  

Det är tydligt att etnifieringarna i samtalen uppstår i kontrast till varandra 
och är beroende av de samtalsdeltagare som ingår i samtalet. I exempel (75) 
hittar Livia en religion för sig själv i kontrast till Gale och som ett svar på 
hans påstående om att Livias och Veras religion inte har något förbud kring 
sex före äktenskapet. Att då säga att Livia, Vera och också Ivan, som senare 
ansluter sig till gruppen katoliker, uppfattar religionstillhörigheten som en 
del av sin etnicitet blir att bortse från interaktionens roll. Det är kontraste-
ringen och Gales sätt att tillskriva dem religiös tillhörighet som gör att iden-
titeten katoliker relevantgörs. Valet att ingå i en grupp kan vara unikt för ett 
särskilt samtal och bygga på de lokala kontrasteringar som görs där, och 
viljan att kontrastera sig mot någon och att solidarisera sig med någon an-
nan ger flexibla möjligheter till relevantgörande av etnicitet. I mötet mellan 
människor är det den sociala verkligheten och de spelregler som gäller som 
ger situationella förutsättningar för etniskt identitetsskapande.  

Samspelet med övriga samtalsdeltagare gör också relevantgörande av 
identitet till en gemensam handling. Om man skulle försöka att göra en ut-
tömmande lista över hur en enskild individ ser på sin etnicitet missar man 
det faktum att varje ny situation ger nya förutsättningar och nya möjligheter 
till kontrastering för individen. Ett exempel på en oväntad påtagen etnisk 
identitet har vi i exempel (80) där Gale hävdar delvis spanskt ursprung. Ga-
les hävdande av spansk identitet kan då ses i relation till tjejernas påtagna 
etniska identitet, och kanske också i relation till att Gale genom hela samtal-
et har ställts utanför och relevantgjorts som en motpol till det som de övriga 
samtalsdeltagarna står för. Hans spanskhet kan vara ett försök att visa på sin 
relativa likhet med Livia och Vera. Det som händer i samtalet är dock att 
såväl Ivan som Livia och Vera diskvalificerar Gales spanskhet på olika sätt.  

När ungdomarna relevantgör de kulturella skillnader som inte bara är ka-
rakteristiska för den verklighet som finns runt dem i bostadsområdena och i 
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skolan, utan också motsvaras av deltagarnas olika bakgrunder i det situa-
tionella samtalet, bibehålls och reproduceras de kulturella skillnaderna trots 
att man dessutom förhandlar om helt andra identiteter – t.ex. ålder, kön, so-
cial klass eller tuffhet och självständighet. Å andra sidan erbjuder samtalet 
som identitetsskapande arena också möjligheter för ungdomarna att omför-
handla och förändra de etniska identiteter som relevantgörs. En viktig slut-
sats är att de relevantgjorda identiteterna och i synnerhet vad de står för är 
nära knutna till det pågående samtalet. Ingen på förhand förutfattad mening 
om någons bakgrund är användbar för att analysera hur ungdomarna i de 
faktiska sammanhang som samtalen utgör förhandlar om, accepterar och 
förkastar olika identiteter. Hur ungdomarna bemöter etnifieringar genom att 
sätta upp motstånd och därmed aktivt förhandlar om etnifieringarnas roll 
och betydelse diskuteras närmare i kapitel 8. 

 



8 Motstånd mot kategoriseringar 

En tydlig strategi vid en etnifieringsprocess i materialet är att sätta upp ett 
interaktionellt motstånd, även om vi i kapitel 7 också kunde se hur etnifie-
ringar används lokalt solidariserande. Motstånd mot en etnifiering betyder 
att ungdomarna reagerar mot att bli kategoriserade som ingående i en grupp 
med etnicitetsbärande drag eller mot den beskrivning som görs av något 
drag i etnifieringen. Några frågor att besvara i följande kapitel är därför: hur 
ser det interaktionella motståndet ut och varför väljer man att sätta upp ett 
motstånd? I avsnitt 8.1 redovisar jag några tidigare undersökningar kring 
interaktionellt motstånd. I avsnitt 8.2 visas sekvenser där interaktionellt 
motstånd mot etnifieringar förekommer i ungdomarnas samtal, och i avsnitt 
8.4 diskuteras motståndets orsaker. Ungdomarnas samtal uppvisar också 
motstånd mot en kategorisering som har att göra med skolan – och dessa 
kallar jag pluggifieringar, se avsnitt 8.3. 

8.1  Några tidigare undersökningar kring interaktio-
nellt motstånd 
Interaktionellt motstånd av den typ som jag avser har undersökts både när 
det gäller etnifieringar och andra kategoriseringar. Widdicombe & Wooffitt 
(1995) och Widdicombe (1998) har undersökt kommunikativa strategier för 
att motstå kategoriklassificeringar av typen subkultur. I den undersökning 
som Widdicombe & Wooffitt (1995) redogör för visade det sig att männi-
skor som hade plockats ut för att deras klädstil vittnade om att de kunde kal-
las punkare eller gother, valde att ifrågasätta själva kategoriseringen punk-
are och sig själva som exempel på en sådan gruppmedlem. Punkarnas mot-
stånd mot att bli kategoriserade eller se sig som avvikande tog sig kommu-
nikativa uttryck i form av uppskjutande frågor eller förklarande sekvenser 
av typen what do you mean about ourselves’s a bit general huhh (1995:99) 
(där intervjuarens fråga löd right so as a said I’m doing stuff on style and 
appearance can you tell me something about yourselves th- the way you 
look). Den här typen av svar tolkas som smidiga sätt att undvika att accepte-
ra en kategorisering. En annan undvikande strategi hos Widdicombe & 
Wooffitt var att ifrågasätta relevansen av att fråga hur de vill beskriva sig – 
I dunno I hate those sorts of questions uhm (1995:97). Undvikandet har en-
ligt Widdicombe & Wooffitt flera orsaker. Punkarna motsätter sig att bli 
sedda såsom de antar att människor i allmänhet ser på punkare, eftersom 
detta innebär att de blir reducerade till det som människor i allmänhet före-
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ställer sig om gruppen punkare. Människors förväntningar på kategorin 
punkare och punkarens beteende tolkas och karakteriseras utifrån vad som 
är känt om punkare (Widdicombe & Wooffitt 1995:104). Det punkarna gör 
då är att ifrågasätta den erbjudna identiteten och relevantgöra en alternativ 
identitet och framställa sig som vanliga människor – doing being ordinary – 
Sacks (1984, 1992). Sacks (1984) menar att formatet används för att åstad-
komma en bild av berättaren som en vanlig människa som förväntar sig 
precis det som vanliga människor förväntar sig av tillvaron. Sacks beskriver 
också doing being ordinary som ett kommunikativt arbete där talaren för att 
framstå som en vanlig människa använder vissa diskursiva praktiker. 

I Widdicombe (1998) diskuteras hur punkare och goths motsätter sig en 
gruppkategorisering genom att förneka relevansen hos kategoriseringen el-
ler genom att beskriva sina motiv för sättet att klä sig, men att förneka att 
det handlar om gruppmedlemskap. Man säger då t.ex. att stilen är bekväm 
eller att man alltid har varit intresserad av skräckhistorier. Widdicombe 
(1998) menar att en viktig orsak till punkarnas motstånd mot att vilja se sig 
som medlemmar av en subkultur ligger att detta innebär förlorad individua-
litet. Andra människor kan se punkarna som osjälvständiga och rena kopior 
av andra punkare (1998:67). Motståndet mot att ingå i en kategori av typen 
punkare har också att göra med de knippen av drag som associeras med den 
aktuella gruppen. Kategorin är inference-rich enligt Sacks (1992:I, 40). 
Widdicombes (1998) slutsats är att sociala identiteter inte kan förutsättas 
vara relevanta utan att man måste vara känslig för de sätt på vilka sociala 
identiteter förhandlas, motstås och förkastas.  

Kitzinger (2000) undersöker interaktionellt motstånd mot uttrycket think 
positive hos kvinnor med bröstcancer. De motståndsstrategier hon diskute-
rar är pauser och minimala responser, partikularisering och motstånd via 
andra konkurrerande uttryck. Kitzinger menar att pauser och minimala re-
sponser vid uttrycket think positive betyder att lyssnaren inte håller med. 
Partikulariseringarna är ett sätt att peka på uttryckets brister när det gäller 
allmän giltighet, och de konkurrerande uttrycken (t.ex. mind over matter 
och live for the day) framhålls som kontraster till think positive för att upp-
visa motstånd.        

Day (1998) har undersökt arrangerade partyplaneringsmöten, samtal på 
fikaraster och intervjuer av anställda på två arbetsplatser där de anställda i 
stor utsträckning bestod av invandrare (Day skriver immigrants). Han fann 
att samtalsdeltagarna vid en etnifiering använde olika motståndsstrategier 
för att bemöta etnifieringen. Exemplen från Days undersökning fördelar sig 
på fem olika motståndsstrategier: (1) talaren kan avfärda relevansen hos ka-
tegoriseringen, (2) talaren kan försöka utjämna skillnader mellan två kate-
goriseringar, (3) talaren kan göra om kategoriseringen så att han eller hon 
utesluts, (4) talaren kan etnifiera den som har etnifierat honom eller henne 
och slutligen kan (5) talaren motsätta sig etnifieringen genom att aktivt 
undvika den.  



 126

8.2 Motståndsstrategier mot etnifieringar  
I likhet med Day (1998) ser jag olika strategier för att sätta upp motstånd 
mot en etnifiering hos ungdomarna. Med termen strategi avser jag ett till-
vägagångssätt som åstadkommer något i samtalssituationen (jfr Landqvist 
2001:34). Att ungdomarna använder olika motståndsstrategier ska dock inte 
förstås som att de gör detta på ett medvetet sätt.   

Den övergripande funktionen hos motståndsstrategierna i samtalen verkar 
vara att utjämna relevantgjorda skillnader mellan samtalsdeltagarna internt 
eller mellan samtalsdeltagarna och en grupp utanför samtalet. Motstånds-
strategierna skulle då kunna ses som ett verktyg för deltagarna att i samtalet 
återskapa balans och jämlika förhållanden. Jag har därför inte kallat en sär-
skild motståndsstrategi för utjämnande av skillnader (jfr Days kategori (2)).  

Ett yttrande som uppvisar motstånd inleds ofta med, eller innehåller, en 
språklig markör för att talaren inte håller med. Som markörer för motstånd i 
yttrandets initialfas fungerar interjektionerna nej och jo, de adversativa kon-
junktionerna men och jamen, det interrogativa pronomenet vaddå (se Wir-
denäs 2002:125 frågeformade invändningar och Widdicombe & Wooffitt 
1995:99 uppskjutande frågor) och den samtalsreglerande interjektionen hal-
lå. Det motstånd som markeras i initialfasen är explicit och uttrycks genom 
att talaren uppenbart ifrågasätter eller förnekar etnifieringen. I yttrandets 
centralfas förekommer negerande adverb som inte och aldrig, och negeran-
de pronomen som ingen för att uttrycka motstånd. Också adverbet visst fö-
rekommer som motstånd till innehållet i ett negerat yttrande. Ett motstånd 
som kommer till uttryck i form av en konkurrerande beskrivning kan också 
inledas med ett ifrågasättande eller ett förnekande men dessutom innehålla 
en variant på en beskrivning som en föregående talare har gjort. Den kon-
kurrerande beskrivningen kan innebära antingen en generalisering, dvs. en 
vidgning, eller en partikularisering, dvs. ett insnävrande, av innehållet i det 
föregående yttrandet. Motstånd i form av konkurrerande beskrivningar gör 
ungdomarna också genom diskursiva praktiker som får dem att framstå som 
vanliga människor och genom utbyten av etnifierande kategoriseringar. I 
avsnitt 8.2.1 och 8.2.2 ger jag exempel på de olika motståndsstrategierna. 

8.2.1 Att ignorera, ifrågasätta och förneka 
I (81) sitter Julia och Peter i bibliotekets läsrum för att plugga inför ett prov. 
Julia vill testa om Peter kan definiera ordet fördom. Hennes motstånd utgörs 
av ett ignorerande av Peters etnifiering. 

(81)  Peters egeninspelning: jamen förklara meningen  

1  Julia: vad är en fördom 
2  Peter: vaddå 
3  Julia: en fördom vad är en fördom för nånting 
4  Peter: det är att du är en svartskalle och att du är dum i 
5   huvudet bara därför 
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6  Julia: jamen förklara meningen (.) en förutfattad mening 
7   som grundar sej på felaktig information 
8  Peter: ja bara för att Arina är dum i huvudet då tror jag 
9   också att du är dum i huvudet bara för att du är  
10   syrian (.) eftersom hon är syrian eller hur 

 
Peter har ett svar på Julias fråga om vad ordet fördom betyder och det är det 
är att du är en svartskalle och att du är dum i huvudet bara därför. Peter 
ger ett exempel för att illustrera hur man kan förklara betydelsen hos ordet. 
I svaret etnifieras Julia som svartskalle, vilket skulle kunna tänkas orsaka en 
reaktion hos Julia. Hennes svar blir jamen förklara meningen (.) en förutfat-
tad mening som grundar sej på felaktig information. Julia ogiltigförklarar 
Peters definition av ordet fördom och ger sedan själv det hon menar är den 
riktiga förklaringen. Hennes jamen som inleder yttrandet på rad 6 indikerar 
att hon ser problem med Peters sätt att förklara ordet, och det går inte att 
bortse från att Julia kan vara missbelåten delvis för att han väljer att ge en 
förklaring där hon själv figurerar i exemplet och beskrivs som svartskalle. 
Julia ger en mer abstrakt förklaring som antagligen är hämtad från lärobok-
en. Peters definition är knappast den som ges i boken, men exemplifiering-
en kan ses som ett relativt adekvat sätt att förklara fördom (särskilt med det 
tillägg han gör från rad 8). Julias jamen förklara meningen ser jag som ett 
sätt att sätta upp ett motstånd både mot etnifieringen svartskalle och mot 
Peters djärvhet att själv exemplifiera i stället för att hålla sig till boken. 
Motståndet mot etnifieringen maskeras dock genom Julias krav på en mer 
precis definition. Hennes val att ignorera etnifieringen och i stället ge sig på 
Peters definition ger henne tillbaka det övertag som Peter försöker ta ifrån 
henne genom det sätt han förklarar fördom.  

I vissa fall följs en etnifiering av ett motstånd uttryckt i form av en fråga. 
Frågorna är alltså inte genuina informationssökande frågor utan ett uttryck 
för att lyssnaren har invändningar mot talarens yttrande (Wirdenäs 
2002:125). Arina och Julia använder assyriska/syrianska i en sekvens i sitt 
fyrpartssamtal när de vänder sig till varandra och pratar om ett grupparbete 
som de gemensamt arbetar med. Varken Peter eller Filip kommenterar tjej-
ernas användning av syrianska vid det tillfället utan de påbörjar i stället en 
egen parallell dyad. För övrigt i deras fyrpartssamtal förekommer syrianska 
bara vid ett tillfälle, och detta exemplifieras i (82) (sekvensen finns också i 
exempel (61)). Arina och Julia talar om en klasskompis som man beskriver 
som lätt att genomskåda och fjäskig. Julia visar med ett citat hur klasskom-
pisen brukar hälsa på henne, och i hälsningen använder Julia ordet habibti, 
som är ett syrianskt och arabiskt ord för ’älskling’ eller ’vän/kom-
pis/kamrat’ (se not 18 sidan 55).  

(82) Samtal Studentbalen: och det betyder på svenska 

1 Arina: hon är sådär [man kan genomskåda henne lätt 
2 Julia:              [hon är fjäskig på nåt sätt hon fjäskar 
3  såhär hej Julia habibti man ba ja 
4 Peter: och det betyder på svenska 
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5 Julia: älskling 
6 Peter: ja (.) hon kan inte [syrianska  
7 Filip:                     [vet du inte det 
8 Julia: ja 
9 Peter: nej 
10 Arina: habibi 

 
Peter frågar vad ordet habibti betyder på svenska (rad 4) och orsaken till 
frågan uppges vara att forskaren som ska analysera deras samtal inte kan 
syrianska: hon kan inte syrianska. Peters fråga utgör ett motstånd mot Julias 
självklara användning av ordet i det sammanhang som de befinner sig i och 
ett motstånd mot hennes etnifiering av sig själv, och kanske också hennes 
användning uppfattas som en etnifiering av de övriga i samtalet eftersom 
hon förutsätter att de förstår. Man kan se Filips fråga vet du inte det (rad 7) 
och Julias ekande av frågan i form av ett ja som motstånd mot Peters påtag-
na roll som språkligt okunnig svensk. Deras yttranden uttrycker förvåning 
över att Peter som går på en skola där habibti är mycket frekvent förekom-
mande säger att han inte vet vad ordet betyder.  

I (83) frågar Peter om Julia bor i närheten av en tjej som heter Lisa. Julia 
svarar på frågan, men fortsätter sedan att berätta vilka andra syrianska fa-
miljer förutom hennes egen som bor i radhusen i Rydsta. Sekvensen åter-
finns i längre form i exempel (79). 

(83) Samtal Studentbalen: vaddå släkten vi är inte ens släktingar  

  1 Peter: bor du i närheten utav Lisa 
2 Julia: öh nej hon bor lite längre bort hon bor på andra  
3  sidan (.) Rydsta (.) sen kom Jenny och dom tror jag 
4  sen Sylvia så var det Marko och dom där Teo vi är 
5  inte heller så speciellt många 
6 Peter: hela släkten 
7 Julia: vaddå släkten vi är inte ens släktingar 

 
Efter Julias uppräkning av syrianska kompisar i området kommer Peters 
yttrande hela släkten. Att det Peter gör är en etnifiering av Julia får ses i lju-
set av att ungdomarna emellanåt pratar om att syrianer har stora släkter (jfr 
not 31, sidan 118). Att Peter uttalar sig om den syrianska gruppen som släk-
tingar blir ett sätt att situationellt peka ut Julia som avvikande. Hon har själv 
tagit på sig identiteten syrian (genom vi-et på rad 4), men hon ställer inte 
upp på Peters beskrivning av relationen mellan de syrianska familjerna i 
hennes område. Julias motstånd är formulerat som en motfråga inledd med 
vaddå, en upprepning av Peters ordval släkten och fortsättningen vi är inte 
ens släktingar. Påhänget då i kombination med en upprepning av vad talar-
en sagt i sitt föregående yttrande uttrycker en relativt stark invändning. 
Eriksson (1988:106–107) menar att då ofta uttrycker en misstanke om att 
ett otillfredsställande svar kommer att ges eller att det talaren har sagt är 
absurt.  
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När Vera i exempel (84) menar att syrianska tjejer inte får ha pojkvänner 
beskriver hon hur man får smyga t.ex. på fester för att människor runtom-
kring inte ska se att man har ett förhållande, men Gale motsätter sig den be-
skrivningen. 

(84) Samtal Samlevnadsnormer: alltså vad menar du dom får göra vad dom vill 

1 Vera: mm en annan sak du säger att syrianska tjejer aldrig 
2  gör nånting [jag har varit på syrianska tjejer>> 
3 Gale:             [vaddå aldrig 
4 Vera: >>syrianska fester [och dom får gömma sej flera>> 
5 Gale:                    [ja 
6 Vera: >>meter ifrån festen bara för att dom ska göra  
7  nånting 
8 Gale: alltså vad menar du [dom får [göra vad dom vill 
9 Livia:                     [((pratar spanska)) 

 
Gale ställer en motfråga på rad 3 som ifrågasätter Veras användning av ald-
rig i yttrandet mm en annan sak du säger att syrianska tjejer aldrig gör 
nånting. Det Gale protesterar emot kan vara både det att Vera lägger ord i 
Gales mun – du säger, och att hon pratar om Gales syrianska grupp. När 
Vera är färdig med det hon vill säga om de syrianska tjejernas situation frå-
gar Gale vad hon menar med sitt yttrande (rad 8), men säger sedan som ett 
ytterligare motstånd att de syrianska tjejerna får göra vad de vill. Gales ytt-
randen kring det som gäller för ungdomarna inom den syrianska kulturen är 
designade så att de ger en bild av att det inte finns några skillnader mellan å 
ena sidan dem och å den andra ungdomar inom andra kulturer. Hans svar 
ger en bild av att tjejerna får göra vad de vill, vilket motsvarar den bild som 
Vera och Livia verkar mena är den riktiga.  

De resterande exemplen på motstånd mot etnifieringar i detta avsnitt har 
tolkats som förnekanden. Motståndet förekommer antingen i yttrandenas 
initialfas eller centralfas.  

När Livia blir inräknad i en religiös grupp genom Gales men ert l- religi-
on så värjer hon sig som en första reaktion och säger men vi har ju ingen 
religion (exempel (85) rad 6, för exemplet i längre form se (75)). Hon för-
nekar att religionen och därmed den etniska tillhörigheten skulle ha någon-
ting att göra med deras åsikter om att man får ha samlag innan man är gift. 
När hon sedan fortsätter så hittar hon en religiös grupp, även om hon inte 
använder den riktiga beteckningen ja jo vi är katol- vad fan heter det.  

(85) Samtal Samlevnadsnormer: men vi har ju ingen religion 

1 Gale: ja jag tycker det är fel [men ert l- religion>> 
2 Vera:                          [all- allt 
3 Gale: >>[säger inte att det är fel 
4 Ivan:   [men du måste förstå att det är mot hans religion 
5  [så han kan inte tycka tycka att det är rätt 
6 Livia: [men vi har ju ingen religion ja jo vi är katol- vad   
7  fan heter det 
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Att börja prata på ett annat språk än det som är det gemensamma för sam-
talsdeltagarna, i samtliga fyrpartssamtal svenska, ser jag som ett exempel på 
etnifiering. Det rör sig då om att talaren etnifierar sig själv och den som han 
eller hon tilltalar. Vera och Livia väljer att tala spanska vid flera tillfällen i 
sitt fyrpartssamtal.  

(86) Samtal Samlevnadsnormer: alltså här är det inte spansklektion 

1 Ivan: nejmen vänta hon kanske inte har hittat [den rätta>>  
2 Livia:                                         [nejmen>> 
3 Ivan: >>liksom 
4 Livia: >>jag jag jo jag har haft tillfälle men jag vet inte 
5 Vera: no (ohb) [caliente) 
6 Livia:          [no (ohb) caliente 
7 Ivan: alltså här är det inte spansklektion 

 
Trots att Gale och Ivan studerar spanska i skolan, vilket kommer fram i 
egeninspelningarna (för Ivans del se exempel (125)), är det inte troligt att de 
kan hänga med i Veras och Livias varietet av spanska, och detta gör språket 
till en hemlig kod för tjejerna. I slutet av exempel (86) säger Ivan till tjejer-
na att inte använda spanska alltså här är det inte spansklektion. Det Ivan 
säger är att det inte är lämpligt att tala spanska i den situation som de befin-
ner sig i.    

Ivan gör samma typ av försök att ändra Livias och Veras beteende när det 
gäller användningen av spanska i exempel (87).  

(87) Samtal Samlevnadsnormer: och ni ska inte snacka spanska här 

1 Ivan: det det jag tycker är fel tänk dej om det inte  
2  funkar då är det hela äktenskapet förstört [tycker>> 
3 Vera:                                            [då har>> 
4 Ivan: >>jag då då har jag inget emot att man ligger med>> 
5 Vera: >>du fan gått och i flera år och sen ba 
6 Ivan: >>varandra innan man gifter sej så allting funkar  
7  bra [sen är det sen kör hårt 
8 Livia:     [((skrattar)) (pratar spanska)  
9 Vera: mm [annars är det bara använda 
10 Ivan:     [förstår du men det liksom det det du tror på det   
11  ska du tro på liksom jag har inget emot och ni ska  
12  inte snacka spanska här 

 
Livia använder spanska till Vera, och Vera svarar med den minimala re-
sponsen mm (rad 9) innan hon fortsätter sitt yttrande på svenska. Ivan reage-
rar på Livias användning av spanska och väver in sitt motstånd i ett yttrande 
som uttrycker hans medlande inställning. Man kan se Ivans protest mot an-
vändningen av spanska mot bakgrund av den indelning av samtalsdeltagar-
na som blir följden. Livia och Vera har ett gemensamt språk som Gale och 
Ivan hålls utanför. För Ivan kan det dessutom vara känsligt att hamna utan-
för Livias och Veras gemenskap, eftersom han i den fråga de diskuterar är 
på deras sida. 
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I exempel (88) menar Arina att hon tycker illa om förorterna Kyrklinge, 
Hallsätra och Framstorp (se också exempel (52)). Filip, som ska flytta till 
Kyrklinge, frågar varför hon tycker illa om de här områdena. Arina säger att 
hon inte vet och att hon inte heller har varit där så ofta, och Filip avfärdar 
henne genom att säga att hon har fördomar (rad 8).  

(88) Samtal Studentbalen: fördomar fördomar 

1 Arina: alltså är det vissa platser jag avskyr så är det 
2  [Kyrklinge Hallsätra Framstorp] 
3 Julia: [eller hur                    ]jag [sommarjobbade>>   
4 Filip:                                    [var- varför då 
5 Julia: >>där 
6 Arina: jag vet inte i och för sej jag har inte varit där  
7  så ofta men det [kanske är för att jag vet inte 
8 Filip:                 [fördomar [fördomar 
9 Julia:                           [nej det är mycket  
10  rasister där faktiskt för jag [sommarjobbade ju>> 
11 Filip:                               [tack 
12 Julia: >>där i nej alltså jag menade inte på dej 

 
Att Arinas åsikter om områdena har en etnisk grund och att Filip uppfattar 
Arinas åsikter om områdena som en etnifiering av honom får vi inte bevis 
för genom sekvensen. Men vi ser att det är så Julia uppfattar Arinas ställ-
ningstagande i och med att hon i sitt stöd för Arina säger nej det är mycket 
rasister där faktiskt. Julias explicita tolkning ger visst stöd för att också Fi-
lip ser Arinas yttrande som en etnifiering. Att Filip sätter upp ett motstånd 
mot innehållet i Arinas yttrande kan bero på att Filip som snart ska bli 
Kyrklingebo känner sig träffad och vill försvara det område som han snart 
ska flytta till. Filips yttrande fördomar fördomar är tydligt avståndstagande 
och uttrycker oenighet med Arinas åsikt. 

Vi ser motstånd från Gales sida i exempel (89) kring den beskrivning 
som görs av Livia om att tjejerna från ditt land dom får inte gifta sej med 
grabbar från Sverige typ (rad 1). Gale hävdar att tjejer ”från hans land” 
visst får gifta sig med svenska killar så han motsätter sig i förstone helt den 
beskrivning av tjejernas situation som medföljer Livias etnifiering (se också 
exempel (74)).  

(89) Samtal Samlevnadsnormer: jo  

1 Livia: nejmen för [tjejerna tjejerna från ditt land dom>> 
2 Vera:            [kolla 
3 Livia: >>får inte gifta sej med grabbar från Sverige typ 
4 Gale: jo 
5 Livia: det får dom inte alls göra det dom säger att inte 
6  dom får det 
7 Ivan: men men kolla här [om om 
8 Vera:                   [nejmen [lyssna du säger såhära 
9 Gale:                           [det är inte bara dom är 
10  kristna eller bara dom tror på alltså ja dom är bra  
11  sådär 
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Gales jo på rad 4 är ett förnekande av det som påstås i Livias yttrande. Efter 
att Gale har motsatt sig Livias påstående om att tjejerna från hans land inte 
får gifta sig med svenska killar modifierar han svaret till bara dom är krist-
na eller bara dom tror på alltså ja dom är bra sådär (rad 9).  

I exempel (90) frågar Vera om Gale menar att det finns olika regler för 
killar och tjejer när det gäller samlag före äktenskapet. För att styrka det 
hon påstår säger hon för turkar tän- tänker ju sådära (rad 4). Gale svarar 
nej det ska vara rättvist mellan killar och tjejer. 

(90)  Samtal Samlevnadsnormer: nej det ska vara rättvist mellan killar och 
 tjejer 

1 Vera: >>också lyssna då lyssna tycker du också såhära att 
2  tjejerna dom måste vara hemma dom får inte ligga med  
3  nån men killarna får ligga med tjejer är det tycker 
4  du också sådära [för turkar tän- tänker ju sådär  
5 Gale:                 [nej det ska vara [rättvist mellan>>  
6 Ivan:                                   [han är inte turk 
7 Gale: >>killar och tjejer 

 
Gale motsätter sig den bild som Vera ger av ”hur turkar tänker” om skillna-
der i rättigheter mellan killar och tjejer. Gale opponerar sig dock inte mot 
att bli förd till gruppen turkar, men där sätter i stället Ivan upp ett motstånd: 
han är inte turk.  

I exempel (91) frågar Vera hur Gale ställer sig till tatueringar på tjejer. I 
frågans formulering märks att Vera förutsätter att Gale skulle tycka att en 
tatuering på flickvännen vore problematiskt. 

(91) Samtal Samlevnadsnormer: tatuerad det är inget något fel 

1 Vera: ja vad skulle du det hända om din tjej var tatuerad 
2  och grejor  
3 Gale: tatuerad det är inget något fel 

 
Veras fråga isolerad är kanske svår att föra till ett etnifierande sammanhang, 
men den ligger i linje med flera andra frågor som Vera har ställt kring tjej-
ers möjligheter i förhållande till killar där frågan från början handlade om 
bibelns inställning till samlag för äktenskapet.32 Gale besvarar frågan om 
tatueringar genom att säga att han inte har något emot dem tatuerad det är 
inget något fel (rad 3). Yttrandet ger en bild av Gale som liberal i sina åsikt-
er om tatueringar. Det framkommer emellertid lite senare i sekvensen att 
Gale avser tatueringar med religiösa motiv eller religiös koppling och han 
adresserar inte heller vidare aspekten tjejer och tatueringar. Gale beskriver 
vilka sorts tatueringar han avser genom beskrivningen kors och Jesushuvud 
eller Gudshuvud. Gale gör i sitt första svar på rad 3 det som han tror är det 
                                           
32 Vera har också ställt frågan nej och och vad tycker du såhära om en tjej dricker sprit  
 då till Gale strax före frågan i exempel (91) utan att den togs upp vidare. 
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minst avvikande i sammanhanget – han säger att det inte är något fel med 
tatueringar. Motståndet uttrycker ett förnekande av att Veras fråga har rele-
vans för just honom och inte för någon annan i samtalet.  

I (92) befinner sig Leyla i skolkorridoren när en kille i närheten av henne 
säger kurder har inget land. Leyla svarar honom genom att säga du har 
visst ett land. Den person som killen tilltalar är Leylas lillebror.  

(92)  Leylas egeninspelningar: du har visst ett land  

1  Kille: jag har inget land jag har inget land tur-  
2   [kurder har inget land 
3  Lillebror: [hörru jag bor i [jag bor i hörru  
4  Leyla:                  [du har visst ett land  

 
Leyla motsätter sig beskrivningen av kurder som ett folk utan land, dvs. 
utan självständig nation. Hon säger som förklaring till sitt motstånd (inte 
visat i transkriptionen) att det land som kurder bor i vare sig det är Turkiet, 
Irak eller något annat land är det som ska räknas som hemlandet. Leyla sä-
ger också du tror att vi bor i bergen eller nåt sånt dära och Leylas lillebror 
ironiserar över det han menar är killens uppfattning och säger ja vi har inget 
vatten vi har inga kläder.  

8.2.2 Att göra en konkurrerande beskrivning   
Motstånd mot en etnifiering kan också ta sig uttryck i att den som blivit et-
nifierad ger en konkurrerande beskrivning av ett förhållande. Detta görs på 
olika sätt, bl.a. genom att talaren generaliserar etnifieringens giltighet till att 
också omfatta andra personer, grupper eller områden. I exempel (93), se 
också exempel (48), motsätter sig Arina och Julia den beskrivning av Ari-
nas förort Snöby som görs av Filip och Peter och innebär att de, som svens-
kar, inte tillåts befinna sig där.  

(93) Samtal Studentbalen: nejmen det är värre i Rydsta 

1  Peter: [[var bor du 
2  Julia: [[nejmen 
3  Peter: [[var bor du då 
4  Arina: ja hos mej i Snöby vi har såhär stor trädgård   
5   också 
6  Julia: ja [då kan man gå 
7  Filip:    [ops dit kommer inte vi in ((skrattar))   
8  Arina: nä ((skrattar)) 
9  Filip: dom ba jaha vad gör svensson här 
10  Peter: dom ba äh svensk 
11  Julia: [[((skrattar)) 
12  Filip: [[((skrattar)) 
13  Arina: [[nej snälla 
14  Julia: nejmen det är värre i Rydsta 

 
Den beskrivning som Filip och Peter gör av Arinas område pekar ut områ-
det som avvikande, och en skillnad mellan deltagarna i samtalet relevant-



 134

görs. Arina etnifieras också själv som icke-svensk i och med Filips och Pe-
ters beskrivning av Snöby. Julia jämför Snöby med en annan förort, Rydsta 
där Filip bor. Hon säger nejmen det är värre i Rydsta (rad 14). Day 
(1998:166) beskriver strategin att etnifiera tillbaka som en counter ethnic 
categorization, och Julias jämförelse kan ses som en sådan tillbakaetnifie-
ring. Det hon emellertid också gör är att hävda att det som påstås för Snöby 
också gäller för Rydsta, dvs. hon generaliserar samtidigt etnifieringens gil-
tighet.  

I (94), se också (75) för exemplet i längre form, använder Gale en lik-
nande formulering för att uttrycka motstånd som Julia använde i (93). I och 
med relevantgörandet av gruppen katoliker får Gales kristna syrianska 
grupp, som av Gale själv benämns ortodox, en grupp att jämföras mot.    

(94) Samtal Samlevnadsnormer: katoliker är ännu värre än ortodox   

1 Livia: [men vi har ju ingen religion ja jo vi är katol- vad   
2  fan heter det 
3 Gale: katoliker [är ännu värre än ortodox 
4 Livia:           [ja vi är katoliker 

 
Gale jämför katoliker med ortodoxa och han kommer fram till att det man 
har sagt om den ortodoxa gruppen också gäller för katoliker, dessutom i 
högre grad, katoliker är ännu värre än ortodox. För Gale, som hitintills har 
fått försvara sin inställning, ger gruppen katoliker honom en möjlighet att 
jämna ut de skillnader som har gjort honom avvikande. Orsaken till Gales 
motstånd får i det här exemplet sökas i en större kontext än det närmast fö-
regående yttrandet. Gale försvarar sig mot en upprepande etnifiering av ho-
nom som avvikande i och med de åsikter han uttrycker om samliv före äk-
tenskapet (se t.ex. exempel (84) och (89)).      

I exempel (95) ifrågasätter Vera och Livia Ivans och Gales användning 
av ordet bira. Vera säger varför säger ni bira för det låter så jävla fult och 
Livia skuggar med yttrandet varför säger ni bira för det låter fult. Sekven-
sen finns också i exempel (62).  

(95) Samtal Samlevnadsnormer: i Sverige säger man också bira 

1 Gale: ta en bira eller nåt sånt 
2 Ivan: ja [ta två biror 
3 Vera:    [varför säger [ni bira för det låter så jävla>>  
4 Livia:                  [varför säger ni bira för det>> 
5 Vera: >>fult 
6 Livia: >>låter fult 
7 Ivan: jomen det är dom från hans land som säger så på  
8  festen [alltid jag vill ha en bira ja ba [vad vill>>  
9 Gale:        [det är alltså                    [i>> 
10 Ivan: >>du öl jag ba just det 
11 Gale:  >>Sverige säger man också bira 
12 Ivan:  nej jag vet man säger det men det är lite [ovanligt 
13 Gale:                                           [öl  
14 Vera: ja 
15 Gale:  bira 
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Ivan menar att det är dom från hans land, Gales, som säger så (rad 7) dvs. 
använder ordet bira. Det som händer är att Gale blir utpekad som den som 
använder det ifrågasatta ordet trots att Ivan har använt samma ord (se Ivans 
yttrande på rad 2). Gale motsätter sig att det bara är dom från hans land som 
använder ordet bira: i Sverige säger man också bira (rad 9). Gales utvidg-
ning skapar en bild av att användningen av ordet är allmänt utbredd och inte 
enbart knuten till ”dom från Gales land”. 

För att sätta upp ett motstånd mot en etnifierande beskrivning används i 
exempel (96) strategin partikularisering. Filip menar att det område som 
Arina bor i, Snöby, är ett turkställe (se exempel (48) och (49)). Det Arina 
gör för att motsätta sig den beskrivningen är att se det egna radhusområdet 
som ett undantag.  

(96) Samtal Studentbalen: men vet du det finns många svenskar där jag bor i 
radhusen det gör det  

1  Filip: det är sant ju Snöby är ett turkställe 
2  Arina: men vet du det finns många svenskar där jag bor i  
3   radhusen det gör det 
4  Peter: mm tre 
5  Julia: [[jamen inte så 
6  Arina: [[nej det är inte så i mitt område är det bara 
7   svenskar vi är bara två syrianska familjer alltså 
8   just min gård 

 
Arina väljer att inte uttala sig om hela Snöby utan beskriver hur det ser ut i 
hennes område, och hon gör detta vid flera tillfällen i sekvensen (se också 
rad 6 även om hon här inledningsvis direkt förnekar det Peter säger). Funk-
tionen i att beskriva den egna situationen (där jag bor, i mitt område, just 
min gård) är att ge tyngd åt motståndet. 

I (97) frågar Ivan när Gale ska gifta sig. Frågan aktualiseras eftersom 
man har pratat om att Gales syster är gift och eftersom Livia har sagt att alla 
syrianer gifter sig vid en tidig ålder. 

(97) Samtal Samlevnadsnormer: och jag ska vara ärlig det är sådär min morsa 
sa sådär till mej hon ba gift dej när du är tjugofem  

1 Ivan: när ska du gifta dej 
2 Vera: snart han letar bara efter [bruden 
3 Gale:                            [tjugofyra eller tjugo-  
4 Vera: vad du ljuger [att du skulle vara tjugofyra 
5 Livia:               [du ljuger du har tur att du är>> 
6 Ivan:               [vaddå tjugofyra vi behöver (lite>>  
7 Livia: >>kille eller hur 
8 Ivan: >>pengar va) 
9 Vera: ((skrattar)) 
10 Gale: många [många föräldrar tycker man ska gifta sej>> 
11 Ivan:       [kör på 
12 Gale: >>när man är tjugofem och jag ska vara ärlig det är 
13  sådär min morsa sa sådär till mej [hon ba gift>> 
14 Livia:                                   [men du är kille 
15 Vera:                                   [jamen tjejerna>> 
16 Gale: >>dej när du är tjugofem  
17 Vera: >>tjejerna som dom gifter ju dom fan arton [nitton>> 
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18 Gale:                                             [jo 
19 Vera: >>ba här har du din man hej hej 
20 Livia: ha det så roligt 

 
Gales svar på Ivans fråga blir att ange åldern för när han tänker sig att det är 
lagom att gifta sig. Det är en ålder som man kan tänka sig att även Livia, 
Vera och Ivan skulle tycka vara en normal ålder för giftermål, dvs. inte 
ovanligt ungt. Vera, Livia och Ivan ifrågasätter ganska starkt att Gale kom-
mer att vänta tills han är över tjugo år med att gifta sig (se yttrandena på rad 
4 till 7). För att styrka sitt påstående menar Gale att många föräldrar menar 
att tjugofemårsåldern är en bra ålder för giftermål, vilket blir ett motstånd i 
form av partikularisering av påståendet om att alla syrianer gifter sig ungt. 
Sedan säger Gale också att hans mamma har föreslagit att han ska gifta sig 
när han är runt tjugofem, vilket undantar honom och den egna familjen spe-
cifikt.  

I (98) används en diskursiv praktik som resulterar i ett motstånd mot den 
uppfattning om området och skolan som man tillskriver människor utanför. 
Den diskursiva praktiken bygger på att framställa sig som en vanlig männi-
ska (Sacks 1984, 1992). I samtalet mellan Dania, Hanna, Leyla och Talia 
etnifieras deras skola, och därmed de elever som går på skolan, genom den 
kontrastering som görs mellan Vikbogymnasiet och en svensk skola. Mot-
ståndet är i den här sekvensen inte riktat mot någon av samtalsdeltagarna 
utan mot de människor som fortfarande har den åsikt som tjejerna beskriver 
sig ha omvärderat. 

(98) Samtal Invandrare: men nu när jag går här själv så ser jag hur det är här 
det är inte alls som folk säger 

1 Dania: [och så tycker jag att tidningar skriver för mycket 
2  skit om Vikbo utan alltså dom som öh till exempel   
3  dom som går i andra skolor i e- he- i en svensk  
4  skola där det bara går svenskar och l- kanske lite 
5  invandrare så så är dom rädda för att komma och  
6  hälsa på i Vikbo så tror dom att kanske vi har vapen   
7  här och går runt med pistoler och skjuter varann och   
8  [så 
9 Leyla: [mm 
10 Hanna: [jag var rädd för att börja här på Vikbo först  
11 Dania: jag var också rädd för att börja här på Vikbo jag 
12  trodde det förekom knark [och knivar för jag hörde>> 
13 Hanna:                          [ja  
14 Talia:                          [men nu dom har börjat>>  
15 Dania: >>så mycket skit om Vikbo men nu men nu när jag>>  
16 Talia: >>skriva mer om Framstorpsskolan [alltså 
17 Hanna:                                  [ja 
18 Leyla:                                  [ja 
19 Dania: >>går här själv så ser jag hur det är här det är 
20  inte alls som folk [säger  
21 Talia:                    [nej och inte heller Snöby   
22  heller 
23 Dania: man ska inte tro på det man hör tycker jag 
24 Leyla: nej man ska undersöka själv 
25 Dania: ja alltså 
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Samtalsdeltagarna menar att de själva var rädda för att börja på Vikbogym-
nasiet innan de kom dit och fick se hur det verkligen var (se yttrandena som 
börjar på rad 10 och 11). Danias drastiska beskrivning av att Vikbogymna-
siets elever har vapen och skjuter på varandra, använder knark och har kni-
var kan ses om ett exempel på en extreme case formulation (Pomerantz 
1986), dvs. en överdriven beskrivning gjord i syfte att argumentera för en 
ståndpunkt eller rättfärdiga en åsikt. Hennes beskrivning av Vikbogymnasi-
et som ett ställe med vapen, knivar och knark är så överdriven att den fun-
gerar som en motbild till alla sorters föreställningar någon kan ha om skol-
an. Oavsett vilka problem som kan tänkas finnas på skolan måste de med 
nödvändighet vara mindre allvarliga än de som just beskrivits. Danias be-
skrivning är också ett uttryck för den overkliga uppfattning de upplever att 
människor har om skolan. Leyla säger något senare i samtalet man måste 
un- typ om man ser är det här verkligen sant när man läser hur kan det 
vara såhär i en skola (.) alltså man måste undersöka man ska tänka såhär 
själv. 

Det sätt på vilket man väljer att uttrycka sina förvärvade åsikter om Vik-
bogymnasiet är jämförbart med ett mönster för återberättande som har setts 
hos personer som har varit med om ovanliga och skrämmande händelser, 
t.ex. skottlossningar, olyckor och kidnappningar (Sacks 1984:419, Jefferson 
1984 återgivet i Wooffitt 1992:77–78, 142). Det format som då ofta an-
vänds är i översättning ”först trodde jag … men sen insåg jag”. I exempel 
(98) använder Dania en variant på mönstret när hon beskriver hur hon såg 
på Vikbogymnasiet innan hon hade börjat där. Dania säger på rad 11 jag 
var också rädd för att börja här på Vikbo jag trodde det förekom knark och 
knivar för jag hörde så mycket skit om Vikbo. I yttrandet ger Dania uttryck 
för sina tidigare funderingar kring Vikbogymnasiet och dessa ligger i linje 
med dem som hon på rad 1 tillskriver människor utanför skolan och utanför 
deras bostadsområde. Fortsättningen på yttrandet ger uttryck för hur fel 
hennes initiala bedömning av situationen på skolan var: men nu men nu när 
jag går här själv så ser jag hur det är här det är inte alls som folk säger. 
Det Dania gör är att styrka sin nuvarande åsikt om skolan genom att även 
erbjuda den förra. I samtalet bygger hon upp ett förtroendegivande resone-
mang som förhindrar uppfattningen att hennes nuvarande åsikter om skolan 
är partiska eftersom hon själv är elev på skolan. Tvärtom uppvisar hon hur 
hennes inställning förändrades när hon fick se skolmiljön med egna ögon. 
Hon framställer sig som en tillförlitlig människa som kan ändra uppfattning 
när hon konfronteras med verkligheten och ser att den är annorlunda än 
hennes föreställningar. Man kan alltså säga att motståndet mot den förvänt-
ade bilden hos allmänheten uttrycks genom tjejernas framställning av sig 
själva som ”en av dem”. Tjejerna uppvisar alltså en strategi för att bemöta 
det allmänheten håller för sant när det gäller deras område. Liknande strate-
gier med syfte att motarbeta stereotypa uppfattningar om ett område redovi-
sar Pripp (2002) hos boende i den mångkulturella förorten Fittja i Stock-
holm.  
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I (99) görs motstånd mot en etnifiering genom att den som blir etnifierad 
åstadkommer ett utbyte av den etnifierande kategorin. Filips lag har vunnit 
bibeltävlingen under religionsdagen och lagets medlemmar går glada mot 
skåpen (se också exempel (112)).  

(99) Filips egeninspelningar: och halvortodoxa 

1  Filip: ((klassnamnet)) med äran i behåll 
2  Kille: vi vann lätt ju 
3  Filip: nu hejar vi på att Sverige gör behåller äran idag 
4   också 
5  Tjej: det var ni värda verkligen 
6  Kille: (ohb)det här var inte tävlingen för dom som kunde 
7   bäst det här var mest syrianer vinner 
8  Filip: ((skrattar)) 
9  Kille: så är det mest syrianer vinner 
10  Filip: och halv[ortodoxa 
11  Kille:         [vi var givna för vi var bara syrianer 
12  Arina: säg såhära ortodoxa vinner 
13  Filip: ja då får ni med mej också 

 
En kille (rad 6) menar att klassen vann för att lagmedlemmarna var syrianer.  
Filip som inte är syrian och därmed exkluderas från kategoriseringen säger 
då och halvortodoxa (rad 10). Han vill ha en modifiering av kategorisering-
en för att kunna inkluderas i den grupp som vann bibeltävlingen och hans 
modifiering kan sägas utgöra ett motstånd mot den tidigare relevantgjorda 
kategorin syrianer. Det motstånd mot etnifieringen syrianer som Filip sätter 
upp kan jämföras med Days (1998) strategi (3): talaren gör om kategorise-
ringen så att han eller hon utesluts. Filip gör dock det motsatta. Han gör om 
kategorin så att han inkluderas. Att Filip också kategoriseringsmässigt ser 
till att inkluderas i gruppen kan ses som ett motstånd mot att vara avvikande 
och mot att hamna utanför. 

8.3 Unikt eller inte? Motstånd mot pluggifiering  
Tidigare undersökningar (se avsnitt 8.1) har gjort klart att interaktionellt 
motstånd kan förekomma vid olika sorters kategoriseringar. I mitt material 
har det visat sig att ett liknande motstånd som det vi har sett gentemot etni-
fieringarna förekommer också vid en annan typ av kategorisering – nämli-
gen när någon blir inräknad i en kategori som kan kallas plugghäst.  

Hos Widdicombe & Wooffitt (1995) och Widdicombe (1998) beskrivs 
hur de negativa associationer som förknippas med gruppidentiteten punk-
are, t.ex. förlorad individualitet och konformitet, ger upphov till att männi-
skor avböjer att acceptera identiteten. I fallet med kategoriseringen plugg-
häst handlar det dock inte om att personen som tillskrivs identiteten förlorar 
individualitet, utan snarare om att han eller hon förlorar grupptillhörighet. 
En plugghäst ses troligen som avvikande från den skolgemenskap som de 
flesta elever delar. Som plugghäst uppfattas man också som enbart inriktad 
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på skolarbete vilket knappast kan förefalla smickrande för en ung person på 
gymnasiet. Problemet med att vara en plugghäst är nog störst i kamratgrup-
pen. Inför lärare och föräldrar kan det snarare vara fördelaktigt att framstå 
som en duktig elev. Att det verkar vara eftersträvansvärt för ungdomarna att 
bland kamrater framställa sitt pluggande inför ett prov som minimalt syns i 
exempel (100) nedan. Peter tillfrågas av Tim om han har läst på mycket in-
för ett prov. 

(100)  Peters egeninspelningar: mm jättemycket 

1  Tim: Peter 
2  Peter: ja 
3  Tim: har du pluggat nåt 
4  Peter: mm jättemycket 
5  Tim: va 
6  Peter: jättemycket 
7  Tim: härligt 
8  Peter: fem sidor nånting då 
9  Tim: jag har typ pluggat minus tio 
10  Peter: ja okej 

 
Peters svar på Tims fråga har du pluggat nåt är mm jättemycket (rad 4). 
Svaret är ironiskt vilket vi ser när Peter i nästa yttrande anger en mer precis 
siffra för hur mycket han menar sig ha pluggat fem sidor nånting då (rad 8). 
Trots att Peters siffra antagligen är låg i förhållande till hur många sidor de 
skulle ha läst så överträffar Tim Peter. Tim säger jag har typ pluggat minus 
tio (rad 9), och diskussionen avslutas med Peters ja okej.  

I (101) träffas Arina och Olga vid skåpen och beklagar sig över hur lite 
de har läst på inför den dagens prov.  

(101) Arinas egeninspelningar: fan Olga jag vet inte riktigt ingenting 

1  Arina: Olga har du pluggat kan du 
2  Olga: nej 
3  Arina: fan Olga jag vet inte riktigt ingenting 
4  Olga: ska jag göra det eller inte nämen typ jag ba ska jag 
5   göra det eller inte 
6  Arina: jag vet inte heller 
7  Olga: [[ska du chansa 
8  Arina: [[vet du alltså 
9  Olga: jag vet inte 
10  Arina: vad satsar du på för betyg 
11  Olga: jag vet inte [jag ville ha VG men nu kan jag inte>> 
12  Arina:              [du vet inte  
13  Olga: >>få det 
14  Arina: nä alltså jag kommer inte heller att få jag satsade  
15   på MVG jag kommer inte få det 
16  Olga: jag ba jag ska plugga 
17  Tjej: Olga vet du vad jag kom på 
18  Olga: nej 
19  Tjej: (ohb) 
20  Arina: åh alltså jag vet inte 
21  Olga: jag hann inte igår jag var såhär sjuk sen kom min  
22   kusin som är fem månader vem vill plugga jag kan ju 
23   leka med honom i stället 
24  Arina: eii åh vad gulligt 
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25  Olga: ja 
26  Arina: åh hoppas han var sjuk 
27  Olga: ja 
28  Arina: tänk om han är sjuk men jag tror inte det 
29  Olga: vad ska vi göra ska vi chansa eller ska vi [stru- 
30  Arina:                                            [kom vi  
31   tittar om han är sjuk 
32  Olga: ja 
33  Arina: åh Olga jag ska hålla tummarna 
34  Olga: det finns en chans på miljonen 

 
Arinas fråga till Olga på rad 1 är flerledad. Den första har du pluggat skulle 
kanske kunna ge en jakande respons men den andra frågan kan du är det 
svårare att tänka sig ett jakande svar på, då det kanske skulle upplevas som 
alltför självsäkert att hävda att man faktiskt kan det som man ska kunna in-
för ett prov. Det svar som Olga ger Arina, nej, gör det möjligt för Arina att 
alliera sig fan Olga jag vet inte riktigt ingenting. Längre ner i sekvensen 
framkommer det att Arina har satsat på att få betyget mycket väl godkänd, 
men att hon nu tvivlar på att resultatet kommer att bli så bra. I intervjun sä-
ger Arina också att hon har kämpat för att få bra betyg under det sista året 
på gymnasiet. 

(102) Intervju med Arina: ja jo alltså jag satsar och jag pluggar 

1  C: men du har väl satsat på skolan har du inte det 
2  Arina: ja jo alltså jag satsar och jag pluggar jag har typ 
3   fyra och tre i snitt sådära men det hade kunnat bli  
4   bättre tror jag om jag hade gått i en skola utanför  
5   ((kommunens namn))man blir trots att man säger ja 
6   jag blir inte påverkad av mina kompisar så blir man  
7   det ändå lite grann 

 
Att Arina trots sina ambitioner att få höga betyg och trots sin uppgift i in-
tervjun om att hon satsar och pluggar, i exempel (101) i stället framhäver 
en identitet som innebär motsatsen menar jag är ett tecken på det stigmatise-
rande hos kategoriseringen plugghäst.33 Samtidigt utgör Arinas och Olgas 
självnedvärderande en slags grund för och möjlighet till att alliera sig kring 
en kommande svårighet. 

8.3.1 Att ifrågasätta 
I exempel (103) blir Tim kallad för pluggis för att han och Peter ska gå till 
biblioteket och läsa inför ett prov. Det Tim gör är att kasta kategoriseringen 
vidare till Julia nej nej hon är det, vilket även det får ses som en slags mot-
ståndsstrategi.  

                                           
33 Frågan i intervjun är dock svår att ge en nekande respons på utan att verka samarbets-
ovillig. 
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(103)  Peters egeninspelningar: vaddå hon är det jag har liksom inte ens läst alla 
kapitel 

1  Tim: Peter ska vi gå upp till biblioteket och plugga lite 
2  Peter: ja 
3  Julia: ska inte ni på lektion 
4  Peter: jo men vi ska till biblioteket ändå nej jag ska gå 
5   [dit ändå 
6  Julia: [jamen ursäkta då 
7  Kille: pluggis 
8  Tim: nej nej hon är det 
9  Julia: var är resten av klass- vaddå hon är det jag har  
10   liksom inte ens läst alla kapitel  

 
Antagligen aktualiserar killen kategoriseringen pluggis riktad mot Tim del-
vis som ett skämt. Tim vill trots detta sätta upp ett motstånd mot att bli kal-
lad pluggis, och han förnekar kategoriseringen och skickar den vidare till 
Julia nej nej hon är det (rad 8). Julia reagerar med att ifrågasätta kategorise-
ringen vaddå hon är det jag har inte ens läst alla kapitel. Julia vill alltså 
inte heller gå med på att kategoriseringen pluggis är en passande beskriv-
ning på henne.  

8.3.2 Att göra en konkurrerande beskrivning 
I (104) träffas Peter och Julia i skolkorridoren och pratar om hur mycket de 
har läst inför ett prov i samhällskunskap som de ska göra under dagen. 

(104)  Peters egeninspelningar: hallå jag har liksom ett kapitel kvar 

1  Peter: hur länge pluggade du igår 
2  Julia: jag pluggade till (.) halv tio sen somnade jag 
3  Peter: åh jag jobbade [igår 
4  Julia:                [fast jag pluggade inte i sträck utan   
5   jag kom hem käkade och vilade lite jag kanske  
6   började plugga (.) när kom vi hem igår [ha- tre>> 
7  Peter:                                        [när slut-   
8  Julia: >>tre kanske jag började plugga så läste jag sen  
9   fick jag gå ner hjälpa min pappa sen fick jag plugga  
10   igen sen skulle jag gå ner och hjälpa honom jag  
11   skulle såhär bära lite saker [ja sen åt jag och>> 
12  Peter:                              [ja 
13  Julia: >>jag kanske pluggade sammanlagt två och en halv 
14   timme men jag hann inte läsa alla kapitel [för jag>>  
15  Peter:                                           [(ohb) 
16  Julia: >>läste såhär sakta för att få in allt i huvudet men 
17   det räckte inte 
18  Peter: du har pluggat som ett jävla svin 
19  Julia: hallå jag har liksom ett kapitel kvar 
20  Peter: ja 
21  Julia: jag har inte ens hunnit plugga på den jag måste  
22   hinna nu [på 
23  Peter:          [här ligger jag (.) här 

 
Peters fråga på rad 1 hur länge pluggade du igår ger upphov till ett utbyggt 
svar från Julia. Efter Julias uppgift om att hon pluggade och sen somnade 
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kommer Peter in och uppger att han jobbade under den föregående dagen 
vilket implicerar att han inte alls har pluggat. Julias fortsättning efter detta 
är en noggrannare beskrivning av vad som hände under kvällen och den 
görs för att illustrera hur mycket annat än att studera hon gjorde. Hon säger 
att hon inte pluggade i ett sträck från det att hon kom hem från skolan utan 
att hon först åt och vilade, sedan hjälpte sin pappa vid två tillfällen och åt 
igen. Hon avslutar med att ge en ungefärlig tid för hur länge hon läste, men 
garderar sig även där mot att tiden kan uppfattas som lång jag kanske plug-
gade i sammanlagt två och en halv timme men jag hann inte läsa alla kapi-
tel för jag läste såhär sakta för att få in allt i huvudet men det räckte inte 
(rad 13). Julia gör alltså ett avsevärt jobb för att markera hur otillräckligt 
hon anser sig ha läst på inför provet, vilket strukturellt gör hennes yttrande 
till en disprefererad andradel (Norrby 1996:116). Peters respons på svaret 
blir du har pluggat som ett jävla svin (rad 18), vilket är precis motsatsen till 
det som Arina genom sitt strukturellt sett komplicerade yttrande vill illustre-
ra. Julia sätter upp ett explicit motstånd mot Peters beskrivning av hur 
mycket hon har pluggat hallå jag har liksom ett kapitel kvar (rad 19) och 
jag har inte ens hunnit plugga på den jag måste hinna nu på (rad 21). Peter 
pekar var han ligger i boken och säger här ligger jag (.) här, vilket antagli-
gen är åtskilliga sidor längre bak än Julia. Att det är känsligt för Julia att i 
sammanhanget framstå som någon som har läst på ordentligt inför provet 
märks på det sätt som Julia utformar sitt svar, men hennes ansträngningar 
ger inte någon effekt på Peter. Julias motstånd mot Peters bedömning av 
hennes arbetsinsats tar sig initialt uttryck i interjektionen hallå och sedan 
via en konkurrerande beskrivning av arbetsinsatsen hallå jag har liksom ett 
kapitel kvar.  

8.4 Slutsatser 
I kapitlet har det motstånd mot etnifieringar och pluggifieringar som finns i 
samtalen diskuterats. Dels kunde vi se ett explicit motstånd i form av bl.a. 
ifrågasättanden och förnekanden, dels fanns ett mer indirekt motstånd som 
kom till uttryck i form av konkurrerande beskrivningar kring det som på-
stods i etnifieringen eller pluggifieringen.  

Vid de olika typerna av motstånd som märks hos ungdomarna vid en et-
nifiering eller pluggifiering verkar det som om den som blir kategoriserad 
har behov av att nyansera den bild som han eller hon blir tillskriven. I ex-
emplen där talaren kategoriserar lyssnaren är det någon annan som sätter 
upp villkoren för vilken grupp lyssnaren tillhör, eller hur gruppen är, har det 
eller agerar, och detta kan nog upplevas som ett hot mot den kategoriserade 
personens integritet (jfr Widdicombe 1998). Ett genomgående drag i de ex-
empel som uppvisar motstånd är att den kategoriserade själv vill berätta hur 
det ligger till i stället för att acceptera den bild man blir tillskriven av talar-
en. Ett tydligt exempel utgör Gale som ofta i sitt samtal använder motstånd-
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et som ett verktyg för att slippa bli utpekad som avvikande. Att det mot-
stånd som sätts upp mot etnifieringarna är knutet till den situationella akti-
viteten och egentligen är ett motstånd mot att bli utesluten ur den pågående 
aktiviteten diskuterar också Day (1998:168):  

The interlocutors who resist ethnic categorization are not just resisting the relevan-
ce of their purported ethnic identities for the task at hand. Rather, they are resisting 
the implication that they are not due the trust one needs to be a member of the so-
cial group constituted in the social activity. That these interlocutors have clearly 
been ratified earlier, and that their membership is now being questioned, accounts 
for the paradoxical situation of being both in and out, or potentially, out of the 
group. 

Att inte vilja vara avvikande från den aktuella samtalsgruppen samtidigt 
som vissa av deltagarna i samtalet förutsätter att det finns avvikelser ger 
naturligtvis specifika premisser för kommunikationssituationen. I Gales fall 
ser vi att han t.ex. framhärdar i att ge oväntade svar på de andras frågor (se 
t.ex. (84) och (89)). Svaren är sådana att de går i linje med de åsikter som 
Ivan, Livia och Vera står för. Jag har tolkat de oväntade svaren som försök 
från Gales sida att få fortsätta vara en fullvärdig medlem i samtalsgruppen. 
Det vi kan se är dock att Livia och Vera misstror Gales svar och ser hans 
brist på vilja att ge sig in i diskussioner som något negativt. Motståndet 
kanske därför inte alltid ger det resultat som Gale eftersträvar. 

Det är tydligt att det i samtalet mellan Arina, Filip, Julia och Peter finns 
sekvenser där etnifieringar ger effekter på samtalets organisation i form av 
pauser, avbrutna topiker och ansiktsräddande reparationsarbete (se t.ex. (82) 
eller för mer kontext kring samma sekvens, (61)). I det samtalet bryts de 
gemensamt relevanta topikerna om skolan och skolaktiviteter av påpekan-
dena om skillnader som är kopplade till etnicitet på olika sätt. Den känsla av 
samhörighet som topikerna om skolan ger hotas av etnifieringarna och mot 
detta sätter såväl Arina och Julia som Filip och Peter upp ett motstånd bero-
ende på vem som hamnar utanför en relevantgjord gemenskap.  

I materialet finns också exempel där talaren väljer att etnifiera sig själv 
och detta stöter på motstånd hos lyssnarna (se exempel (86) och (87)). Det 
handlar då vanligen om att talaren kodväxlar till ett språk som inte är 
gemensamt för alla samtalsdeltagare. När en talare etnifierar sig själv och 
därmed utesluter någon annan från den kategoriseringen eller gruppen, ris-
kerar lyssnaren att hamna utanför den gruppgemenskap som etableras i 
samtalssituationen. Det kan naturligtvis vara lika ansiktshotande att bli ut-
pekad för att inte tillhöra en viss grupp som det kan vara att bli utpekad för 
att tillhöra en grupp, åtminstone när detta påverkar ens status som fullvärdig 
samtalspartner i en viss samtalssituation. 

Motståndet mot pluggifieringar indikerar att motståndet mot etnifieringar 
inte är unikt hos ungdomarna. Det kanske därför inte är de etniska kategori-
seringarna i sig som orsakar motståndet utan den balansrubbning som blir 
resultatet av att någon pekas ut eller väljer att peka ut sig själv. Den distans 
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mellan lyssnaren och övriga samtalsdeltagare, eller mellan talaren och övri-
ga samtalsdeltagare, som skapas i och med etnifieringen skulle i sådana fall 
kunna beskrivas som disprefererad, utan att det för den skull är själva inne-
hållet i kategoriseringen som är avgörande. I Häggkvist (2002) redogörs för 
topikhantering i s.k. interkulturella samtal mellan svenskar och spanjorer 
som inte känner varandra. Häggkvists resultat visar att man i hennes materi-
al inte motsätter sig de etniska kategoriseringar som delas ut utan i stället 
väljer att acceptera dem. Häggkvist menar (2002:127) att deltagarna i de 
s.k. interkulturella samtal hon undersöker behöver nationaliteterna eftersom 
de används som en ursäkt. Ingen i samtalen behöver ta på sig någon indivi-
duell skuld när kommunikativa problem uppstår utan man kan hänvisa till 
de olikheter som följer med det att vara svensk respektive spansk i samtal. 
Häggkvist menar vidare att de olika nationaliteterna erbjuder ett naturligt 
tema för samtalen och att de olika nationella tillhörigheterna i och med detta 
inte blir stigmatiserade. Att man väljer att acceptera skillnaderna i stället för 
att motsätta sig dem skulle också, enligt mig, kunna vara ett uttryck för att 
man förutsätter att det finns olikheter och inte gör interaktionella ansträng-
ningar för att göra olikheterna mindre. Det faktum att deltagarna i Hägg-
kvists undersökning inte känner varandra sedan tidigare bör också kunna ge 
speciella förutsättningar när det gäller artighetsstrategier. Ett interaktionellt 
motstånd kan eventuellt ses som en ansiktshotande strategi. Därför kan man 
anta att samtalsdeltagare som inte känner varandra i högre utsträckning 
undviker sådana potentiella ansiktshot (se också Svennevig 1999:254). 

Om avsaknad av motstånd mot etnifieringar kan innebära att deltagare 
accepterar olikheter och inte ser några interaktionella och sociala vinster 
med att göra olikheterna mindre, så skulle uppvisande av motstånd i stället 
kunna peka på att deltagarna arbetar för motsatsen. Och jag menar att mot-
ståndet mot etnifieringar som ungdomarna i mitt material uppvisar är ett 
uttryck för att de förutsätter samhörighet. Motståndet utgör ett interaktion-
ellt sätt att arbeta för att närma sig en samtalsgrupp som man ofrivilligt har 
blivit distanserad ifrån, alternativt ett försök att närma sig någon som själv-
mant distanserat sig. Motståndet skulle då kunna tyda på att ungdomarna 
upplever sig ha en delad vardag där likheterna är minst lika viktiga som 
skillnaderna. Situationellt i samtalet handlar det också om att få vara en 
fullvärdig medlem som jag skriver ovan. 

Exempel (105) visar hur ungdomarna kan engagera sig i gränsöverskri-
dande samtal och vilka möjligheter till utbyte av kunskaper och erfarenheter 
som potentiellt finns i deras miljö. Gale sitter i uppehållsrummet och pratar 
med sin kompis Max. De diskuterar en eventuell resa till Turkiet under 
kommande eller nästföljande sommarlov.   

(105) Gales egeninspelningar: Ivan vill du följa med oss 

1  Max: men om du åker med mej då är det jättebra för dej då  
2   kan jag språket då kan jag platserna [inte så mycket 
3  Gale:                                       [ja jag kan  
4   också platserna där 



 145

5  Max: vart 
6  Gale: ((ortnamn)) 
7  Max: har du varit där 
8  Gale: ((pratar syrianska)) nejmen jag kommer ihåg jag var  
9   fem år gammal 
10  Max: har du åkt dit 
11  Gale: ja 
12  Max: men inte bara ((ortnamn)) vi kan gå till andra byar 
13  Gale: ja jo vet du vad jag och du och Martin åker Martin   
14   har inte heller åkt dit så vi tre kan åka dit och 
15   besöka sådär ((ortnamn)) och det det  
16  (1s)  
17  Gale: nejmen det skulle vara roligt 
18  Max: men inte i år 
19  Gale: vad sa du 
20  Max: inte i år 
21  Gale: nej faktiskt inte vi kan ta det nästa år kanske 
22  Max: ja vi ska se hur det går 
23  Gale: eller hur 
24  Max: Ivan vill du följa med oss 
25  Gale: Ivan kan också följa med 
26  Ivan: vart nånstans 
27  Gale: till Turkiet 
28  Ivan: ((fnyser)) fan också 
29  Max: varför inte kanske du tyckte det var jättefint 
30  Ivan: ja kanske men jag ska åka till Tjeckien 

  
I exempel (105) erbjuds Ivan, som sitter tyst intill de samtalande Gale och 
Max, att följa med på deras resa till Turkiet (se rad 24 och 25). Ivans svar är 
fan också (rad 28) vilket tolkas som ett avböjande av Max som fortsätter 
med varför inte kanske du tyckte det var jättefint (rad 29). Ivan tillstår ge-
nom ett ja att han kanske skulle tycka att Turkiet är jättefint, men han ger 
sedan en förklaring till sin nekande respons och meddelar att han i stället 
ska åka till Tjeckien. Om frågan från Max och Gale är gränsöverskridande 
så är dock svaret som Ivan ger just här gränsbevarande. En situationell or-
sak till det skulle kunna vara att inbjudan kommer först sedan Gale och 
Max har pratat ihop sig och att Ivan därför inte riktigt tycker sig ingå i deras 
gemenskap.    

För att återgå till diskussionen om motståndets orsaker kan det också gäl-
la den reducering av individualiteten som det innebär att bli förd till en 
grupp och en grupps värderingar (Widdicombe 1998:59). Att bli etnifierad 
innebär att bli reducerad till att inte vara något annat än representant för en 
etnisk tillhörighet. Det är inte omöjligt att flera av orsakerna till motståndet 
samverkar till att göra det relevant. De orsaker till motstånd som jag har 
diskuterat är hotande uteslutning ur den pågående samtalsaktiviteten, talar-
ens sätt att beskriva en situation som gäller för lyssnaren alternativt talarens 
val att markera skillnad gentemot lyssnaren, reducering av individualiteten 
till förmån för den etniska gruppen, och reducering av den egna identiteten 
till att bara gälla etniciteten. Motståndet mot pluggifieringarna kan troligen 
sökas i den förlorade grupptillhörigheten med elevkollektivet och i de nega-
tiva associationer kring kategoriseringen som implicerar att en plugghäst 
inte hinner annat än att studera. Skillnaden mellan motståndet mot etnifie-
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ringar i förhållande till pluggifieringar verkar dock vara att man inte motsät-
ter sig själva etnifieringen, utan har ett behov av att nyansera den, medan 
man ibland motsätter sig hela kategoriseringen pluggis (jfr dock Julias mot-
stånd i exempel (104) vilket kan sägas vara ett slags försök till nyansering).    

De olika orsaker till motstånd som diskuteras i kapitlet föreslås samman-
fattningsvis gälla den ojämlikhet mellan samtalsdeltagare som i och med 
kategoriseringarna påpekas och uppmärksammas. Att i en sådan situation 
sätta upp ett motstånd, oavsett mot vilken kategorisering det handlar om, 
blir ett sätt att interaktionellt arbeta för att upprätthålla en jämlik och solida-
risk samtalssituation. 

 



9 Identitet i olika situationer: tre fall  

De resultat som kommer fram i analyserna av vi och i analyserna av katego-
riseringar visar att ungdomarna i stor utsträckning förhåller sig till varandra 
och den aktuella samtalssituationen i relevantgörandet av identitet. En vida-
re undersökning av ungdomarna i andra situationer med särskilt fokus på 
den intraindividuella flexibiliteten är därför motiverad. De personer vi ska 
följa i det här kapitlet är Filip, avsnitt 9.2, Ivan, avsnitt 9.3 och Talia, avsnitt 
9.4. I redovisningen av deras relevantgörande av identitet har jag beskrivit 
dem utifrån de språkliga och identitetsmässiga drag jag ser som utmärkande 
för individerna. Det här betyder att det inte blir samma drag som redovisas 
för de tre. Med hänsyn till etnicitetens framskjutna plats i fyrpartssamtalen 
har jag sett närmare på de etnifieringar som förekommer runt Filip, Ivan och 
Talia också i andra situationer. En sammanfattande diskussion kring Filips, 
Ivans och Talias olika relevantgöranden av identitet finns i avsnitt 9.5. Jag 
inleder i avsnitt 9.1 med att redovisa tidigare undersökningar där materialet 
består av inspelad vardaglig interaktion hos unga människor. 

9.1 Undersökningar av vardaglig interaktion hos 
unga 
I Einarsson (2000) beskrivs fyra åttaåringars och två nioåringars språkmiljö 
och tal under en vanlig dag. Einarsson spelade in via en radiosändare som 
barnet bar. Han kunde befinna sig på 10–25 meters avstånd från barnet. Ei-
narsson beskriver strukturen på barnens skoldagar som akter. Akterna kallas 
”morgon i hemmet”, ”skolvägen” och ”på skolgården – före första lektion-
en”. Einarsson beskriver sedan barnens individuella skoldagar med t.ex. 
lektioner, raster och skollunch. Ett syfte med Einarssons undersökning är att 
se om flickorna och pojkarna använder sig av olika samtalsstilar och om, i 
förlängningen, olika samtalsstilar kan ge effekter på flickornas och pojkar-
nas språkliga vanor inom den privata och offentliga sfären. Ett resultat hos 
Einarsson är att barn och föräldrar, och elever och lärare genom interaktion-
en befäster sina relationer. Han visar också hur flickorna och pojkarna i ma-
terialet delvis är involverade i olika verksamheter. Ett annat resultat hos Ei-
narsson (2000:199) är att inställningen till en och samma aktivitet/verksam-
het kan skifta mellan pojkar och flickor. Han ser också att flickor umgås 
mest med flickor och pojkar med pojkar. 

The Bergen Corpus of London Teenage Language (COLT) (se t.ex. Sten-
ström & Haslerud 1995) skapades 1993 och består av bandinspelningar med 
en walkman och transkriptioner av informella, spontana samtal gjorda av 
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ungdomar i åldrarna 13–17 år. Ungdomarna är spridda över olika sociala 
klasser och områden runt London och har själva spelat in samtalen. Korpu-
sen har använts för en rad undersökningar av bl.a. samtalspartiklar (t.ex. 
Andersen 1999 och Hasund 2002).   

I Hasund (2002) används ett norskt material som jämförelse till det eng-
elska COLT-materialet. Det norska materialet är insamlat inom ramen för 
projektet UNO (Ungdomsspråk i Norden). Det består av samtal inspelade i 
Oslo under 1997 och 1998. Ungdomarna, ungefär lika många tjejer som kil-
lar, är i åldrarna 13–19 år och bor i två socialt skilda områden.  

Goodwin (1990) har gjort en etnografisk studie under ett och ett halvt år 
av en grupp barn i ett område i Philadelphia, USA. Goodwin dokumentera-
de barnens lekar och interaktion i och runt bostadsområdet med en bandspe-
lare som hon bar över axeln. Analysen är CA-inriktad och beskriver struktu-
ren på barnens språkliga aktiviteter. Bl.a. beskrivs pojkars och flickors situ-
ationella användning av direktiver. Goodwin finner likheter i användningen 
av språket hos flickorna och pojkarna, och hon menar att detta beror på att 
det sociala rum som utomhuslekarna pågår inom, nämligen bostadsområdet, 
delas av både pojkar och flickor. Goodwin ser de språkliga aktiviteterna hos 
barnen som en integrerad del av den sociala organisationen och kulturen. 

Evaldsson (se t.ex. 1995, 1999, 2001) har på svenskt område bedrivit 
fältarbete, inklusive gjort inspelningar, på bl.a. skolor i en miljonprograms-
förort. Evaldssons undersökningar syftar till att dokumentera barns språk-
bruk, och därigenom öka förståelsen för hur barnen själva använder språk, 
organiserar sociala relationer och realiserar identiteter tillsammans med 
andra barn och vuxna i skolans värld (Evaldsson 2001). Evaldsson menar 
att detaljkunskaper om barnens aktiviteter är nödvändiga för en diskussion 
om huruvida skolan bör se på dessa barn som särskilt resursbehövande. Hon 
menar vidare att barnens och pedagogernas syn på vad som är språklig och 
kulturell kompetens skiljer sig åt.  

Hewitts (1986) etnografiska studie White beskriver ungdomars sociala liv 
på lekplatser, gator och ungdomsklubbar i södra London. Han uppmärk-
sammar särskilt vita ungdomars användning av karibisk kreol. Hewitt be-
skriver användningen av kreol utifrån det lokala perspektiv som gäller för 
ungdomarna i förhandlingen av vänskapsrelationer, och inte utifrån det 
makroperspektiv som gäller för samhället i stort.  

Ramptons (1995) undersökning av ett mångkulturellt område i South 
Midlands, England bygger på spontana inspelningar gjorda av ungdomar på 
en ungdomsklubb och i skolan under 1984 och 1987. Rampton har också 
intervjuat ungdomar och då fokuserat frågorna kring språk och det sociala 
livet. Den etnografiska delen i undersökningen utgörs av att Rampton har 
tillbringat tid på den lokala ungdomsklubben.  

Maybin (1998) har undersökt samtal hos skolbarn i åldrarna 10–12 år 
med inriktning på hur de konstruerar kunskap och förståelse. Hon kombine-
rade sina inspelningar med etnografiska anteckningar, intervjuer och insam-
lingar av barnens skrivna och lästa texter. Maybin fann att barnens tal var 
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kollaborativt, och hon drar slutsatsen att förståelse och betydelse formas i 
interaktionen mellan barnen. Hon menar vidare att de betydelser och den 
kunskap som barnen tillsammans förhandlar om är lokala och ofta omstrid-
da, och Maybin trycker också på lyssnarens tolkningsföreträde. I Maybins 
material visade det sig att barnen i konstruktionen av sin identitet ofta an-
vände andra människors röster, t.ex. i form av indirekt anföring (1998:293). 

9.2 Filip 
Filip deltog i det arrangerade samtalet Studentbalen tillsammans med Arina, 
Julia och Peter. Han har gjort egeninspelningar och blivit intervjuad. För en 
redovisning av innehållet i Filips egeninspelningar se avsnitt 4.1.3.1. 

9.2.1 Filips samtalsroll i fyrpartssamtalet  
En individuell analys av Filip i det arrangerade samtalet visar att han kvan-
titativt sett spelar en ganska nedtonad roll. Hans samtalsroll kan dock be-
skrivas vara kvalitativt dominerande, eftersom hans yttranden uppmärk-
sammas av de andra samtalsdeltagarna, bl.a. märks detta genom att han 
saknar försök till topikinitieringar.34 Norrby & Wirdenäs (1999:301) använ-
der begreppet samtalsroll i den betydelse jag avser här, alltså som en karak-
teristik av deltagarnas olika interaktionella stilar. Filip initierar minst antal 
nya topiker och han pratar alltså för övrigt inte heller mycket i förhållande 
till de andra i samtalet. En stor del av samtalet behandlar det som hände på 
den studentbal föregående kväll där Arina, Julia och Peter deltog. Eftersom 
Filip inte var på balen kan man tänka sig att hans aktivitet påverkas av att 
han inte på samma sätt som Arina, Julia och Peter kan bidra till topiker runt 
det ämnet. Filip är dock beredd att prata om studentbalen eftersom två av de 
topikinitieringar han gör rör spritkonsumtionen och antal deltagande. De 
andra topikinitieringarna som Filip gör handlar om klassens studentskiva, 
och två gånger tar han initiativet till en ny topik genom att fokusera på nå-
got i närsituationen.  

De topikinitieringar som Filip gör kommer vid en topic transition rele-
vance place, TTRP, vilket betyder att det föregående samtalsämnet har eb-
bat ut och är färdigt för en avslutning när Filip startar upp en ny topikkandi-
dat. Som jag skriver i avsnitt 5.6.2 har det genom tidigare undersökningar 
visat sig att det prefererade sättet att byta topik är genom de gradvis glidan-
de topikbytena. Ett mindre prefererat sätt bör då vara att behöva låta en paus 
avgränsa topikerna, vilket ju ofta är fallet vid en TTRP. Den som vid en 

                                           
34 Detta betyder alltså att de gånger han erbjuder ett potentiellt topikinitierande yttrande 
så plockas också hans yttrande upp och leder till en ny topik. Som jämförelse kan sägas 
att Peter har ett antal potentiellt topikinitierande yttranden som inte leder till att hans 
förslag på topik etableras (se avsnitt 5.6.2).   
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TTRP introducerar en ny topik kan vara känslig för att bibehålla ett gott 
samtalsklimat och för att inte vilja utsätta samtalsdeltagarna för ansiktshot-
ande situationer. För en kvantitativt icke-dominerande person kan det nog 
också vara lättare att byta topik vid en TTRP än att ge sig in och bryta topi-
ker. Man kan också se det som att Filip, genom att initiera en topik efter en 
paus, tar sitt ansvar i förhållande till själva undersökningen. Filip var den 
som hjälpte mig att rekrytera klasskompisar till inspelningen. Han ser sig 
kanske därför som ansvarig för att det blir ett bra samtal att analysera. I ex-
empel (106) återknyter vi bekantskapen med Filips topikinitiering okej ska 
vi börja äta ((skrattar)) (se också exempel (16)). 

(106) Filips fyrpartssamtal: okej ska vi börja äta 

1  Filip: men nu på sistone så börjar väl invandrarna också  
2   bli rika dom köper villor där det [är ganska bra 
3  Julia:                                   [jamen dom blir  
4   avundsjuka det är det  
5  Filip: ja kanske det 
6  Arina: [[svenskarna kommer flytta därifrån 
7  Julia: [[dom bara hur kan invandrarna ha pengar och inte 
8   svenskar 
9  Filip: ja det är nog det 
10  Peter: det är ju frågan 
11  (1s)  
12  Julia: ((skrattar till)) 
13  Arina: ja just det [vad tror du det beror på] 
14  Filip:             [ah Peter                ]du tänker  
15   också så eller hur 
16  Arina: invandrare är smarta 
17  Peter: jag säger ingenting så har jag ingenting sagt (.)  
18   det är bäst så  
19  Arina: [[men du behöver inte säga 
20  Julia: [[men alla alla invandrare kanske inte har pengar  
21   eller hur det (1s) många jobbar och sliter häcken 
22   av sej 
23  Peter: nämn någon nä jag bara skojade  
24  Julia: va 
25  (2s)  
26 → Filip: okej ska vi börja äta ((skrattar)) 

 
I exempel (106) pratar man om hur fördelningen mellan svenskar och in-
vandrare är i ett förortsområde söder om de som ungdomarna i samtalet bor 
i. Filip menar att det börjar bli vanligare att invandrare har råd att köpa vil-
lor där. Arina tror att svenskarna i och med det kommer att flytta ifrån om-
rådet och Julia ger uttryck för vad hon tror är svenskarnas tankar när hon 
säger dom bara hur kan invandrarna ha pengar och inte svenskar. Peter tar 
själv på sig rollen som misstänksam svensk i och med sitt yttrande det är ju 
frågan. Både Arina och Filip håller en tydligt skämtsam ton i sina respekti-
ve svarsyttranden på rad 13 och 14. Peters nästa yttrande jag säger ingen-
ting så har jag ingenting sagt (.) det är bäst så gör dock att Arina och Julia 
bemöter Peter på en mer seriös nivå. Topiken avslutas ganska tvärt utan nå-
gon egentlig behandling och efter en paus på ett par sekunder är det Filip 
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som initierar en ny topik. Han väljer att göra en undanmanöver och säger 
okej ska vi börja äta. 

I exempel (107) kommer Filips topikinitiering efter en lång paus.  

(107) Filips fyrpartssamtal: var det många igår då 

1   Julia: Filip du skrattar alltid sådär varför han tänker sej   
2    nånting så skrattar han såhär 
3   Filip: är det fel att skratta 
4   Julia: ((skrattar till)) nejmen du har såhär dina blickar  
5    dom är lite ((skrattar)) 
6   Arina: hon analyserar [allt 
7   Filip:                [förlåt förlåt [nejmen jag 
8   Julia:                               [nejmen vet du jag kan  
9    genomskåda folk 
10   Filip: nejmen jag tänker på andra saker 
11   Peter: jaså 
12   Julia: ja verkligen jag är bra på att [genomskåda 
13   Arina:                                [vad tänker jag på nu 
14    Julia 
15   Julia: ja Arina det är svårt att säga men ((skrattar)) 
16   Arina: nej jag skämtar 
17   Julia: ((harklar sig)) 
18   (7s)  
19   Arina: ja 
20  → Filip: var det många igår då 

 
I (107) är pausen efter Arinas yttrande på rad 17 så lång som sju sekunder 
och Filips topikinitiering på rad 20 gör därför troligen en hel del för att ska-
pa och bibehålla ett trevligt samtalsklimat.   

Filips användning av vi pekar i riktning mot att han ser samtalsgruppen 
som en enhet. Han använder fler inkluderande vi än exkluderande (se tabell 
8), och den främsta grupp han relevantgör med sina vi-n är klassen. Filip 
använder dock också de tre typerna av exkluderande betydelser av vi. Mest 
utförligt diskuterade jag hans användning av vi i betydelsen ’svenskar’ (se 
exempel (48)). I avsnitt 9.2.2 om etnifieringar i egeninspelningarna åter-
kommer jag till detta och Filips andra sätt att relevantgöra etnisk identitet. 

Det sammantagna intrycket av Filips roll i fyrpartssamtalet blir att han är 
en ansvarstagande samtalsdeltagare som verkar orientera sig mot att rele-
vantgöra det som är gemensamt för alla fyra. Samtidigt är Filip kvantitativt 
sett relativt nedtonad och låter de andra i samtalet ta initiativ till nya topik-
er.     

9.2.2 Filip och etnifieringar 
I de olika samtalssituationerna förekommer det etnifieringar kring Filip som 
placerar honom i olika kategorier. Han relevantgör beroende på situationen 
svensk identitet, invandraridentitet och mångkulturell identitet. Andra 
aspekter av etnicitet som relevantgörs har med religion och språk att göra. 
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9.2.2.1 Filip som svensk 
I det arrangerade samtal där Filip deltar var det han som relevantgjorde 
identiteten svensson om sig själv och Peter (se exempel (48)). I samband 
med den analysen föreslogs en tolkning som innebar att identiteten kunde 
göras relevant av den anledningen att det i situationen upplevdes finnas en 
tillräcklig likhet mellan Filip och Peter som svenskar i förhållande till Arina 
och Julia som icke-svenskar. Hans positionering som svensk sågs som ett 
sätt att söka gemenskap med Peter och samtidigt markera kontrast gentemot 
Arina och Julia. Att den etniska markering som relevantgjordes också sam-
manföll med en indelning i kön sågs som understödjande.   

I egeninspelningarna relevantgör Filip också vid något tillfälle etnicitet 
som indikerar allians med det svenska. I exempel (108) har Filip och hans 
medtävlare i bibeltävlingen precis kommit ut från klassrummet. Filips lag 
vann tävlingen, men de blev anklagade för fusk eftersom de var fem person-
er i laget mot de andra lagens fyra. Filips yttrande på rad 1 får ses som en 
kommentar till anklagelserna om fusk – med äran i behåll. Från tävlingen 
och från sin kommentar om äran i behåll gör Filip en koppling till den is-
hockeymatch som ska visas på teve senare under kvällen nu hejar vi på att 
Sverige gör behåller äran idag också. 

(108) Filips egeninspelningar: nu hejar vi på att Sverige gör behåller äran i dag 
också 

1 Filip: ((klassnamnet)) med äran i behåll 
2 Kille: vi vann lätt ju 
3 Filip: nu hejar vi på att Sverige gör behåller äran idag 
4  också 

 
Filip relevantgör ett gemensamt fokus och en gemensam identitet för de 
personer som tävlade i hans lag under bibeltävlingen när han inkluderar alla 
i vi-referensen och föreslår att de hejar på Sverige.  

9.2.2.2 Filip som invandrare 
Under bibeltävlingen uppstår tumult kring antalet deltagande i de olika la-
gen, och man får också problem med hur de olika lagen ska meddela sina 
svar. Ett första förslag från läraren innebär att alla lagen i tur och ordning 
ska säga sina svar, men detta upptäcker man får till följd att det lag som 
svarar först får sitt svar repeterat av de lag som är osäkra på sina svar. Efter 
en första svarsomgång hörs rop om fusk och oärlighet och flera kräver att 
lagen ska meddela sina svar skriftligt och på en given signal hålla upp lap-
parna. Mirjam undrar i exempel (109) varför lagen inte kan vara ärliga och 
inte ändra sina svar.  
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(109) Filips egeninspelningar: vi invandrare vi byter vi är vi är inte ärliga 

1  Mirjam: men varför kan inte alla vara ärliga för 
2  Filip: men tror du dom är ärliga 
3   ((flera pratar samtidigt)) 
4  Filip: det var fel ((skrattar)) nu tar vi nästa vad dumt  
5   eller hur (.) ej sådär tänker bara en svensk men  
6   dom vet inte att hur hur vi invandrare vi byter vi   
7   vi är vi är inte ärliga 

 
Filip säger men tror du dom är ärliga och därefter lånar han ut sin röst i ett 
fiktivt ironiskt yttrande som skulle ha kunnat sägas av någon medtävlare det 
var fel nu tar vi nästa. Det Filip säger därefter får tolkas som en kommentar 
till att reglerna var naivt utformade och det naiva i att tro att lagen skulle 
handla såsom Filip föreslår i den fiktiva delen av yttrandet. Nästa del av Fi-
lips yttrande tycks vara en kommentar till hur lärarna som satte upp reglerna 
har tänkt ej sådär tänker bara en svensk. Filip drar en parallell mellan att 
vara svensk och att vara godtrogen eller förvänta sig att människor är ärliga. 
Fortsättningen på hans yttrande men dom vet inte att hur hur vi invandrare 
vi byter vi är vi är inte ärliga är en förklaring till det han säger om att det är 
naivt att tänka som en svensk. Filip menar att gruppen invandrare, till vilken 
han här räknar sig själv, inte är ärliga i förhållande till svenskar utan fuskar 
om de får chansen. Det situationella identitetsskapandet för Filip är i exem-
pel (109) invandrare. Man kan tycka att den etiketteringen står i alltför stark 
kontrast till den etnicitetsbärande identitet som Filip tog på sig när han an-
vände svensson. Men att Filip anser sig kunna vara både svensson och in-
vandrare kanske kan förklaras utifrån hur samtalskontexten ser ut när ytt-
randet passas in. Under bibeltävlingen sitter Filip tillsammans med fyra 
klasskamrater. De övriga tre ingår vid ett senare tillfälle i grupperingen sy-
rianer (se exempel (112)), och det är därför troligt att Filip vet att de i vissa 
lägen ser på sig själva som syrianer.  

Den person som har satt upp reglerna för tävlingen är läraren som talar 
svenska med en dialekt som avslöjar att hon kommer från de södra delarna 
av landet. Att kalla henne svensk (ej sådär tänker bara en svensk) är därför 
troligen inte särskilt kontroversiellt. Men att Filip finner det relevant att på-
peka att hon tänker som en svensk måste ha sin förklaring i situationen på 
ett mer specifikt sätt. Man kan tänka sig att Filip med sin polarisering mel-
lan svenskar och invandrare hittar en fördelaktig plats för sig själv i den 
grupp han befinner sig i för tillfället – laget som tävlar. Han är inte syrian, 
vilket diskvalificerar honom från den gemensamma identiteten när det gäll-
er de övriga i laget, men det man gemensamt kan dela är en identitet som 
invandrare. Denna relevantgjorda likhet i motsats till lärarens svenskhet är 
fördelaktig för Filip som med ens interaktionellt etablerar sig som en full-
värdig medlem av det gäng som han objektivt sett är en självklar del av, 
nämligen det tävlande laget. Den gemenskap som Filip relevantgör för sig 
själv och laget sträcker sig också ut mot de andra lag som deltar i tävlingen. 
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Vi invandrare ska nog förstås helt i relation till läraren under bibeltävlingen. 
Filips användning av vi invandrare är solidarisk och utjämnande, och liknar 
den vi såg i samtalet mellan Dania, Hanna, Leyla och Talia (se exempel 
(69)). Han använder också samma kontrasterande etniska identitet som man 
gör där, svensk.  

Filips koppling mellan invandrare och oärlighet respektive svenskar och 
ärlighet kan nog förstås utifrån Edwards (1998:32) resonemang: ”Differen-
tiations between members of social groups (men and women, Scots and 
Maoris, etc.), are likely to deploy the same kinds of ‘personality’ categories 
as distinguish individuals (laziness, meanness, aggressiveness, cruelty, effi-
ciency, etc.” När Filip kopplar svenskar till ärlighet och invandrare till oär-
lighet bidrar etnifieringen till att stärka den inbördes relationen mellan Filip 
och de som kallas invandrare gentemot läraren. Edwards (1998) menar ock-
så att innehållsmässigt vida kategorier, som invandrare, kan användas i 
samtal för personliga och specifika syften. I fallet med Filips användning 
får man säga att även det negativa som sägs om kategoriseringen invandra-
re, nämligen att de är oärliga, förstärker känslan av gemenskap hos Filip 
och resten av laget.  

9.2.2.3 Filip som kunnig i grekiska 
En annan aspekt av relevantgörande av etnicitet hos Filip ser vi när han pra-
tar med sin lillasyster Lene. Lillasystern har fått ett par kaninungar som 
hoppar runt utanför buren. Filip påminner sig att han har haft en kanin i 
Grekland och berättar för Lene vad han kallade den. 

(110) Filips egeninspelningar: vet du vad det betyder 

1  Filip: vet du vad jag kallade min kanin i Grekland [som>> 
2  Lene:                                             [vad 
3  Filip: >>såg ut som den här 
4  Lene: vad [åh du får inte gå till skorna 
5  Filip:     [k- 
6  Filip: den här 
7  Lene: mm 
8  Filip: den kallade jag kokkinomatis 
9  Lene: kokkinomatis 
10  Filip: ja 
11  (3s)  
12  Filip: nej vänta det är ju en flicka kokkinomatina eller  
13   hur är inte det här flickan 
14  Lene: gå inte till skorna 
15  Filip: är inte det här honan Lene 
16  Lene: va 
17  Filip: det här är väl honan 
18  (2s)  
19  Filip: kokkinomatina eller hur 
20  Lene: äh vad lyssnar du på 
21  Filip: vet du vad det betyder 
22  Lene: vad 
23  Filip: vet du inte vad det betyder 
24  Lene: nej 
25  Filip: kokkinomatina 
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26  Lene: kokkinomatina 
27  Filip: kokkino vad betyder det 
28  Lene: röd 
29  Filip: matina 
30  Lene: matine jag vet inte 
31  Filip: ögd ögd [rödögd 
32  Lene:         [kom kom till mamma så att dom förstår att  
33   dom inte [får vara där 
34  Filip:          [hon har såna där röda ögon albino 

 
I (110) kommer Filips kunskaper i grekiska fram, och han relevantgör en 
etnicitetsbärande identitet både för sig själv och systern när han försöker 
lära henne vad rödögd heter på grekiska.  

9.2.2.4 Filip som en mångkulturell person 
I intervjun med Filip adresserar jag specifikt frågor kring etnicitet, språk 
och hur Filip ser på Grekland som ett eventuellt land att bo i. 

(111) Intervju med Filip: jag är nån sorts mångkulturell person 

1  C: jaha men du tycker inte att Grekland skulle vara 
2   något att flytta till eller hur känner du 
3  Filip: nej jag har ju växt upp här så jag känner mig hemma 
4   här jag skulle aldrig kunna eller det skulle ta sån 
5   lång tid att anpassa sej till en helt ny miljö helt  
6   ny kultur och allt möjligt helt nytt sätt för det  
7   som är så speciellt där eller en speciell grej som 
8   skulle störa mej i Grekland är det där kaoset alltså 
9   speciellt med allt som har med institutioner att  
10   göra det är helt kaotiskt för att skaffa sej nåt 
11   personbevis måste man springa runt halva stan för 
12   att hitta nåt man springer från den ena  
13   institutionen till den andra och dom skickar dej  
14   runt så det skulle störa mej väldigt mycket medan 
15   här kan man bara göra ett telefonsamtal så har man  
16   det hemma man behöver inte gå nånstans 
17  C: nej visst det är sant men du har ändå språket det 
18   har du ju 
19  Filip: det grekiska språket 
20  C: ja 
21  Filip: och det är kultur också eftersom jag har vuxit upp  
22   tillsammans med greker också 
23  C: mm 
24  Filip: ähm vi träffas såhära och just det här kulturen att 
25   man är mer öppen och gästvänlig och det här som är 
26   typiskt grekiskt det det finns också i mej så jag  
27   passar inte in här heller jag är nån sorts  
28   mångkulturell person 
29  C:  ja 
30  Filip: blandning av allt 

 
I (111) svarar Filip nej på frågan om han kan tänka sig att flytta till Grek-
land och motiverar svaret med att han har växt upp i Sverige och att det 
skulle vara svårt att vänja sig vid att leva i en ny miljö med ny kultur. När vi 
sedan pratar om det grekiska språket så säger Filip att hans kunskaper i gre-
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kiska också är kultur och att han i vissa avseenden är mer grekisk än svensk. 
Filips (förmodat) positiva sammanfattning av sig själv blir att han är en 
mångkulturell person blandning av allt, medan den negativa blir att han inte 
passar in här heller. Filip framställer en nyanserad och komplex bild av hur 
han ser på sin nationella identitet och sitt sätt att vara. Å ena sidan har han 
vuxit upp i Sverige och är van med den svenska miljön och kulturen och å 
den andra har han vuxit upp bland greker och har på det sättet blivit typiskt 
grekisk. Resultatet blir att han inte låser sig för någon särskild identitet och i 
den situation som han befinner sig betyder det att han kan uttrycka öppenhet 
och gemenskap gentemot intervjuaren, som troligen uppfattas vara svensk, 
och samtidigt framhålla det grekiska.  

9.2.2.5 Filip som halvortodox 
En annan etnifiering som förekommer i samband med Filip är halvortodox, 
vilken får sägas ha en religiös anspelning. Filip och resten av laget i bibel-
tävlingen kommer gående i korridoren och en kille säger att framgångarna 
berodde på att mest syrianer vinner, se exempel (112) rad 7 (sekvensen 
finns också i (99)). 

(112)  Filips egeninspelningar: och halvortodoxa 

1 Filip: ((klassnamnet)) med äran i behåll 
2 Kille: vi vann lätt ju 
3 Filip: nu hejar vi på att Sverige gör behåller äran idag 
4  också 
5 Tjej: det var ni värda verkligen 
6 Kille: (ohb)det här var inte tävlingen för dom som kunde 
7  bäst det här var mest syrianer vinner 
8 Filip: ((skrattar)) 
9 Kille: så är det mest syrianer vinner 
10 Filip: och halv[ortodoxa 
11 Kille:         [vi var givna för vi var bara syrianer 
12 Arina: säg såhära ortodoxa vinner 
13 Filip: ja då får ni med mej också 
14 Mirjam: vi hade Filip med oss 
15 Filip: nej nej nej  
16 Mirjam: han [var (ohb)  
17 Filip:     [ni kunde också 
18 Mirjam: vi hade inte klarat upp allting tror jag  
19  ((skrattar till)) 
20 Filip: ni hade klarat det utan mej 
21 Mirjam: (ohb) 
22 Filip: jamen det 
23 Mirjam: nä 
24 Filip: det var lagkamp eller hur 
25 Mirjam: ja 
26 Filip: lagvinst 

 
Filip som inte är syrian och därmed exkluderas från kategoriseringen syria-
ner säger då och halvortodoxa (rad 10). Han verkar vilja ha en modifiering 
av kategoriseringen för att kunna inkluderas i den grupp som vann bibeltäv-
lingen, och hans modifiering kan sägas utgöra ett motstånd mot kategorise-
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ringen syrianer.35 Filip verkar använda beteckningen halvortodox för sig 
själv som ett sätt att hitta en hyperonym för den tidigare aktualiserade be-
teckningen syrianer. Filip gör om kategorin så att han inkluderas, och hans 
motiv för att få till stånd en modifiering bör ligga i den vinst detta innebär 
för honom när det gäller gemenskap med de övriga i laget.  

9.2.2.6 Filip som sekulariserad 
När jag frågar om religion och religiöst intresse i intervjun säger Filip att 
han är sekulariserad. 

(113) Intervju med Filip: nja själv är jag så att säga sekulariserad 

1  C: mm men jag tänkte på din familj då utövar ni nån  
2   slags religion på såhär reguljär 
3  Filip: nja själv är jag så att säga sekulariserad men mina 
4   föräldrar är ((namn på trosinriktning)) dom bytte  
5   religion eller här i Sverige kom med i en ny  
6   gemenskap så att säga men själv är jag så att säga 
7   sekulariserad alltså delar upp jag tror inte riktigt 
8   på det där men man följer nån slags tradition så  
9   som många andra gör här om du frågar alla de här 
10   syrianerna det är nästan ingen som tror på det dom 
11   gör men dom följer en tradition vill känna sej hemma 
12   någonstans det är nånting man följer det är säkert 
13   så för muslimerna också att dom bara följer  
14   traditioner dom tror nog inte så mycket på vad dom  
15   gör 

 
Jag adresserar frågan om religionsutövning i (113) som gällande för hela 
Filips familj. Han väljer dock att svara för sig själv i första hand och sedan 
ge den övriga familjens inställning. När Filip använder sekulariserad om 
sig själv så ger han också en förklaring till den betydelse han lägger i ordet. 
På rad 7 säger Filip jag tror inte riktigt på det där men man följer nån slags 
tradition. Att vara sekulariserad verkar innebära att man visst kan följa reli-
giösa traditioner, men utan att tro på deras symboliska värde. I intervjun 
avsäger sig Filip den religiösa aspekten av etniciteten, medan han i exempel 
(112) i stället tillskrev sig identiteten halvortodox. I (112) använder han 
halvortodox för att kunna ingå i det gäng som nyss talat om sig själva som 
syrianer, medan han i (113) i stället framhåller en annan mer nedtonad reli-
giös identitet.  

9.2.3  Filip och skolan 
En identitet som relevantgörs ofta i egeninspelningarna är den att Filip är en 
person som är duktig i skolan. Han tilltalas vid flera tillfällen som en person 
som kan mycket.  

                                           
35 Det ska sägas att Filip har svaren till de flesta frågorna i bibeltävlingen, och när han 
blir exkluderad från den grupp som vann tävlingen innebär det att hans insats förringas.   
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9.2.3.1 Filip som duktig elev 
I exempel (114) frågar Peter om Filip kan förklara betydelsen hos ordet hy-
perbolisk.  

(114) Filips egeninspelningar: du som är så bra på svenska vet du vad hyperbo-
lisk är 

1  Peter: du som är så bra på svenska vet du vad hyperbolisk  
2   är 
3  Filip: vaddå 
4  Peter: hyperbolisk hyper bo ((bokstaverar)) liskt 
5  Tim: hyperboliskt 
6  Peter: ja hyperboliskt 
7  Filip: vänta vänta 
8  (.)  
9  Peter: vet du vad hyper är 
10  Filip: ja överdriven 
11  Peter: .jo ja 
12  Filip: men bolisk 
13  Tim: överdrivet nyfiken 
14  Peter: om jag säger vad hyperbolisk du är 
15  Filip: ((fnissar)) 
16  Peter: vad betyder det 
17  (.)  
18  Peter: vi kan vi kan bara ta det då hyperbol vad betyder  
19   det 
20  Filip: jamen det är det jag inte kommer på 
21  (.)  
22  Tim: överfull 
23  Peter: nej det är du det 
24  Tim: okej då 
25  Tim: men vad är hyperbolisk [för nåt då 
26  Filip:                        [överaktiv 
27  Peter: nej det är till exempel om jag säger ett hav utav 
28   rosor man överdriver såhär 
29  Filip: jaha 
30  Peter: du vet ett hav utav rosor det är såhär överdrivet 
31  Filip: mm 

  
Peter adresserar Filip som du som är så bra på svenska. Ordet som Filip ska 
förklara har Peter redan slagit upp, så Peters fråga utgör ett slags test för 
Filip. Peters sätt att inleda yttrandet är en identifiering av Filip som duktig i 
skolan och man kan också se att Filip antar utmaningen om att hitta en för-
klaring till ordet hyperbol, vilket kan sägas vara ett sätt att acceptera identi-
teten som duktig i svenska. Det Filip emellertid också gör är att acceptera 
inbjudan till att samtala med Peter. Att göra det motsatta, dvs. avböja att 
försöka förklara ordet hade naturligtvis varit en markering om distans som 
han nu undviker. I exemplet med hyperbolisk är det inte bara Filips kun-
nande i allmänhet som adresseras utan specifikt hans kunskaper i svenska. 
Att Peter som varken i fyrpartssamtalet eller i egeninspelningarna tar på sig 
någon annan etnisk identitet än den svenska tilltalar Filip som i andra sam-
manhang varierar sin etnicitet med du som är så bra på svenska, tyder på att 
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man i den mångkulturella miljön inte på något absolut sätt behöver sam-
mankoppla bakgrund och ursprung med färdigheter i språk.   

Efter ett av föredragen under religionsdagen frågar en tjej varför inte Fi-
lip ställde någon fråga till föredragshållaren. 

(115) Filips egeninspelningar: du kan ju allt 

1  Linda: du ställde ingen fråga Filip 
2  Filip: vad ska jag ställa för frågor 
3  Linda: (vad du vill) 
4  Tjej: det här var ju mer berättande  
5  Linda: du kan [ju allt 
6  Filip:        [vad ska jag 
7  Filip: ja precis 

 
Filip ställer i exempel (115) en motfråga till Linda vad ska jag ställa för 
frågor, vilket får Linda att komma fram till att Filip inte behövde ställa nå-
gon fråga eftersom han kunde alla svaren. Filips ironiska svar ja precis (rad 
7) kanske kan utgöra ett visst motstånd mot identiteten som duktig elev och 
i och med det mot att bli utpekad som avvikande.   

I likhet med exempel (115) kan vi se ett motstånd hos Filip när det gäller 
att ta på sig beröm för att han var duktig i bibeltävlingen (exempel (116)).   

(116) Filips egeninspelningar: ni hade klarat det utan mej 

1 Mirjam: vi hade Filip med oss 
2 Filip: nej nej nej  
3 Mirjam: han [var (ohb)  
4 Filip:     [ni kunde också 
5 Mirjam: vi hade inte klarat upp allting tror jag  
6  ((skrattar till)) 
7 Filip: ni hade klarat det utan mej 
8 Mirjam: (ohb) 
9 Filip: jamen det 
10 Mirjam: nä 
11 Filip: det var lagkamp eller hur 
12 Mirjam: ja 
13 Filip: lagvinst 

 
Mirjam uttrycker i yttrandet vi hade Filip med oss att han hade stor del i 
lagets vinst. Filip förnekar att han kunde mer än någon annan ni kunde ock-
så och ni hade klarat det utan mej. Filip och Mirjam förhandlar sig dock 
fram till att resultatet kom sig av att hela laget bidrog det var lagkamp eller 
hur och lagvinst.  

Också i ett samtal med en av sina lärare går det att se hur Filip relevant-
görs som duktig i lärarens ämne. I exempel (117) stöter Filip på en lärare i 
korridoren. Han tilltalar läraren för sin kompis Tonys räkning, men när 
Tony sedan har framfört sitt ärende och avlägsnar sig fortsätter Filip och 
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läraren att prata. Filip initierar det fortsatta samtalet genom att ställa frågan 
annars då hur är det.  

(117)  Filips egeninspelningar: det gick ju bra din det var MVG på den där sista 
också   

1  Filip: annars då [hur är det  
2  Läraren:           [jo det är bra  
3  (1s)  
4  Läraren: det gick ju bra din det var MVG på den där sista  
5   också 
6  Filip: ehm har vi fått tillbaka dom eller [det fick vi  
7  Läraren:                                    [näej jag 
8   fick- jag försökte dela ut dom i måndags men då  
9   var [det ingen här                                   
10  Filip:     [jaha           
11  Filip: nej öh vad var [det då 
12  Läraren:                [och kommer ni imorron nånting  
13  Filip: imorron ja då har vi faktiskt prov öh på på  
14   morronen klockan åtta till elva matteprov i aulan 
15  Läraren: jamen då vaktar jag där 
16  Filip: det gör du 
17  Läraren: mm 
18  Filip: precis då möter [du oss 
19  Läraren:                 [då kan vi dela ut proven 
20  Filip: mm det går bra 
21  Läraren: ja 
22  Filip: då har du hela klassen 
23  Läraren: ja 
24  Filip: det blir perfekt 
25  (.)  
26  Filip: hur gick det annars då för klassen [överlag 
27  Läraren:                                    [jo det gick  
28   bra det här kunde ni jag tycker det har varit det   
29   har ju varit bra på alla bitarna tycker jag 
30  Filip: ja 
31  (.)  
32  Filip: motiverade ((skrattar till)) att läsa 
33  Läraren: ja jag tycker det det känns rätt va att  
34   ((programnamnet)) som tycker det här är viktigt 
35  Filip: jo det det är kul faktiskt 
36  Läraren: mm så att ja det några faller ju alltid ur 
37  Filip: ja precis 
38  Läraren: men dom har ju fallit ur (för länge sen så det är  
39   ju inget konstigt alls) men i huvudsak tycker jag  
40   det var bra 
41  Filip: mm vad kul får vi dom imorron då 
42  Läraren: det får ni imorron 
43  Filip: vaktar du öh på morronen eh redan [klockan åtta 
44  Läraren:                                   [jag vaktar  
45   klockan [tio 
46  Filip:         [klockan [tio 
47  Läraren:                  [ja 
48  Filip: ja det blir ju [bra         
49  Läraren:                [det blir lagom när ni lämnar in   
50  Filip: ja just det det går bra 
51  Läraren: mm hej då 
52  Filip: hej då 

 
När det gäller deltagarnas roller i exempel (117) finns det flera indikationer 
på att läraren inte manifesterar sin lärarstatus särskilt starkt. Det finns också 
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indikationer på att inte Filip heller manifesterar sin elevroll. I stället verkar 
samtalsdeltagarnas interaktionella bidrag orientera sig mot att undertrycka 
maktskillnaderna. Att Filip inte enbart beter sig som en elev ser vi när han 
frågar läraren annars då hur är det, vilket i sammanhanget innebär en topik-
initiering och ett etablerande av Filip och läraren som fokuserade mot var-
andra i stället för via Tony. Här kunde man tänka sig att skillnaden i posi-
tion för eleven Filip och läraren skulle ha kunnat hindra en sådan fråga. Fi-
lip får sedan genom läraren reda på att han har fått betyget mycket väl god-
känt på det senaste provet. Resultatet är en nyhet för Filip och han frågar 
om klassen på något sätt som han har missat redan har fått tillbaka proven. 
Man kan tolka det som att Filip blir förvånad över att läraren delger honom 
resultatet på det här lite mer informella sättet. Filip får en exklusiv behand-
ling av läraren, och hans resultat meddelas också på ett sätt som antyder att 
det inte kom som någon överraskning det gick ju bra din det var MVG på 
den där sista också (rad 4). Stärkt av det goda resultatet och den exklusiva 
behandlingen frågar Filip hur det gick för klassen i övrigt. Att Filip bortser 
från sin egen bedrift när det gäller provresultatet och i stället intresserar sig 
för klassens resultat skapar en slags distans gentemot klasskamraterna. Han 
efterfrågar den överblick av resultatet som antagligen också läraren ser som 
viktig och på detta sätt visar Filip att han kan avlägsna sig från det personli-
ga perspektivet och intressera sig för en bedömning av hela klassen, i likhet 
med läraren. När sedan Filip tillsammans med läraren planerar arrange-
manget kring tillbakalämnandet av provet blir distansen till klasskamraterna 
och närheten till läraren situationellt ännu mer markerad.  

9.2.4 Filips språkliga variation 
I de olika samtalssituationer som Filip deltar i kan man märka att han besit-
ter möjligheter att variera sitt språk. I (118) träffar Filip en klasskompis, 
Marko, i trapphuset och de pratar om de olika föredrag från religionsdagen 
som de har lyssnat på under förmiddagen. Hos Filip finns inga svordomar 
överhuvudtaget, vare sig i fyrpartssamtalet eller i egeninspelningarna, men 
det finns exempel på att Filip i vissa situationer använder en mer vardaglig 
vokabulär.  

(118) Filips egeninspelningar: ja just det coola va 

1  Filip: tjena Marko hur är det intresserad av nåt 
2  Marko: det var häftigt [det där 
3  Filip:                 [vad har ni haft för nåt vad har du  
4   sett vad har [du 
5  Marko:              [vi har varit på dom där två eng- USA 
6   killarna 
7  Filip: ja just det coola va 
8  Marko: ja 
9  Filip: visst var dom coola åh jag tycker om hur dom snackar 
10  Marko: vilken jävla dialekt 
11  Filip: ja grymmaste (dom var) härliga 
12  Marko: det är det som gör att det blir mer intressant också 
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13  Filip: javisst ej hade ni dom där gubben och tanten också 
14   hade ni dom också 
15  Marko: ja 
16  Filip: när dom snackade då då var det ju hur tråkigt som 
17   helst men sen när dom snackade då speciellt den  
18   där lite bl- lite ljusare 
19   [...] 
20  Filip: häxan då häxan har du varit hos henne 
21  Marko: ja helt flummig 
22  Filip: det är ju det är ingen religion ju varför har dom  
23   med henne för 
24  Marko: hon har ju inte ens [nån 
25  Filip:                     [nej hon tror ju inte ens på nåt 
26   vaddå varför okej det finns ju en massa andra  
27   religioner dom kan ju ta in vad som helst 

 
Filip använder hälsningsordet tjena och de vardagliga orden cool, snacka, 
grymmaste, okej, samtalspartikeln va och lystringsmarkören ej. Han är en-
gagerad, talar fort, upprepar sig och faller in i Markos yttranden, vilket re-
sulterar i stödjande samtidigt tal. Hans uttal har faktiskt också vissa likheter 
med det som brukar kallas rinkebysvenska (se t.ex. Kotsinas 1988, 1989, 
2000) eller multietniskt ungdomsspråk (Bijvoet 2002, Fraurud & Bijvoet 
under utg.). Det gäller då framför allt tydligt tremulerande uttal av /r/, sär-
skilt efter klusil som i grymmaste (rad 11).   

Som jämförelse till samtalet med kompisen kan vi se på några språkliga 
drag från sekvensen där Filip pratar med sin lärare (exempel (117). Filip 
använder hälsningsordet hejsan till sin lärare (inte visat i transkriptionen). 
Han använder orden motiverade och överlag, vilka får anses höra hemma i 
lite mer formella sammanhang. Hans samtalstempo är långsammare och i de 
fall det uppstår samtidigt tal är det läraren som faller in i Filips yttranden. 
Det motsatta händer bara en gång. Filip använder inga samtalspartiklar eller 
lystringsmarkörer i samtalet med läraren.   

Även i intervjun använder Filip ord och strukturer som inte är alldeles 
vardagsspråkliga. I exempel (119) frågar intervjuaren ja är ni en stor familj 
och Filip berättar om sina syskon och deras ålder. I samband med uppräk-
ningen av syskonen kommer Filip in på sin brors språkbehärskning.  

(119) Intervju med Filip: det är alltid rak ordföljd aldrig omvänd det som är så 
speciellt för svenskan 

1  C: ja är ni en stor familj 
2  Filip: ja fyra stycken barn jag är störst då min syster  
3   ((skrattar)) nu ska jag inte säga fel här sexton   
4   måste hon vara femton sexton Elisabeth och en till  
5   bror har jag han är sexton tre år mindre det blir     
6   fjorton ungefär fjorton tretton år Peter och så har   
7   vi en liten lillasyster också Lene hon är väl fem år 
8   fem sex år hon ska börja skolan snart och det som är 
9   intressant om man säger rent språkligt sett det är  
10   ju skillnaden mellan mej och min lillebror som han  
11   växte ju upp här i förorterna medan jag växte upp i 
12   en lite småstad svensk småstad där är det verkligen 
13   stor skillnad mellan vårt språk 
14  C: mm 
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15  Filip: ähm både aktivt och passivt då ordförråd att jag kan 
16   använda många fler ord och han han hans  
17   meningsuppbyggnad är helt fel och allt sådant det är 
18   alltid rak ordföljd aldrig omvänd det som är så  
19   speciellt för svenskan omvänd ordföljd det är alltid  
20   rak 
21  C: mm 
22  Filip: och ja man ser det att han har han han använder ett 
23   förortsspråk och det har hämmat hans utveckling 
24   så att säga 

 
I den här delen av intervjun använder Filip flera ord som hör hemma inom 
den språkvetenskapliga diskursen: språkligt sett, aktivt och passivt ordför-
råd, meningsuppbyggnad, rak och omvänd ordföljd och förortsspråk. Det 
finns också samtalspartiklar som inte typiskt brukar ses som ungdomsspråk-
liga eller vardagliga, t.ex. så att säga (som förekommer i akademisk 
diskurs, se Kahlin 2000). Filip relevantgör genom användningen av de 
språkvetenskapliga termerna och genom uppvisande av sina kunskaper och 
reflexioner om språk en identitet som är anpassad efter intervjusituationen 
och intervjuaren. Hans relevantgjorda kunskaper om språk utjämnar den 
annars asymmetriska relation som föreligger i intervjusituationen, och ska-
par förutsättningar för ökad intersubjektivitet.      

9.2.5 Sammanfattning av Filip 
Genom analysen av Filips roll i fyrpartssamtalet framstår han som en per-
son som tar ansvar för att samtalet fortskrider utan alltför stora interaktion-
ella problem i form av t.ex. långa pauser (se exempel (107)). Han ser också 
till att en ansiktshotande situation avvärjs genom att rikta fokus mot en ny 
topik kring närsituationen (se exempel (106)). Han riktar till största delen in 
sig på att relevantgöra identiteter som alla i samtalssituationen delar. 

Filip uppvisar flexibilitet när det gäller etnicitetsbärande identiteter. Han 
relevantgör identitet för sig själv som svensk i fyrpartssamtalet och det 
svenska märks också i egeninspelningarna. Bland annat gäller detta i sam-
manhanget där Sverige ska spela en ishockeymatch och han hoppas att de 
behåller äran (exempel (108)). I samtal med sin lillasyster relevantgör han i 
stället sitt grekiska ursprung i och med att han försöker lära lillasystern vad 
rödögd heter på grekiska (exempel (110)). I exempel (109) ser vi däremot 
att Filip inkluderar sig i gruppen invandrare. I intervjun använder Filip be-
teckningen mångkulturell person och blandning av allt om sig själv (exem-
pel (111)). Filip använder också den religiöst färgade identiteten halvorto-
dox (se exempel (112)) om sig själv i egeninspelningen. I intervjun kallar 
han sig dock i stället för sekulariserad (se exempel (113)). Hans svar i in-
tervjun ligger i linje med en tendens jag kan skönja hos flera av ungdomar-
na att i intervjuerna framhålla nyanserade, reflekterande och emellanåt 
oväntade självbilder. Filips bedömning i situationen kan vara den att inter-
vjuaren har en förutfattad åsikt om att religion är viktigt för honom, och 
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därför blir svaret det motsatta. Filip kanske också i och med relevantgöran-
det av sig själv som sekulariserad vill visa på sin relativa likhet med inter-
vjuaren. Med tanke på kristendomens status i Sverige idag gissar Filip kan-
ske att intervjuaren delar hans idéer om att traditioner som har sitt ursprung 
i religionen är viktiga, men att deras symboliska värde spelar mindre roll.    

På flera olika sätt relevantgörs Filip som en duktig elev. Han adresseras 
t.ex. som duktig i svenska av Peter i (114), och han får förklara varför han 
inte ställde någon fråga under ett av föredragen på religionsdagen. Svaret 
som den som tilltalar Filip kommer fram till är att han redan kan allting (ex-
empel (115)). Vi kunde också se att han för ett relativt jämställt samtal med 
en av sina lärare i (117). Läraren undviker att manifestera sin överordnade 
roll i samtalet och meddelar Filips goda resultat på provet som något helt 
väntat. Filip å sin sida tar initiativ till samtalet med läraren och är aktiv i 
diskussionen av hur återlämningen av provet bäst ska gå till.  

I de sekvenser där Filip relevantgörs som en duktig elev av kompisar 
verkar han ibland sätta upp ett visst motstånd, och det motståndet är att jäm-
föra med diskussionen om motstånd mot pluggifieringar i avsnitt 8.3. Man 
kan tänka sig att Filip protesterar mot att bli relevantgjord som en person 
som är duktig i skolan på grund av de negativa knippen av egenskaper som 
följer med att vara duktig, samt att det också innebär ett utpekande om av-
vikelse från det normala. I intervjun, se exempel (119), tar Filip däremot på 
sig en identitet som duktig i skolan och påläst i största allmänhet, genom att 
han visar upp de kunskaper han har om svenskans språkregler och om 
språkvetenskapliga termer. 

Att Filip har möjligheter till språklig flexibilitet syns i exemplen (117) 
och (118). Han använder skilda vokabulärer beroende på samtalsdeltagare 
och situation. Skillnaderna mellan samtalen med en kompis, med läraren 
och i intervjun handlade bl.a. om att ordvalet i samtalet med kompisen var 
mer vardagligt (t.ex. tjena, cool, snacka, grymmaste, va och ej) medan sam-
talet med läraren innehöll ord som motiverade och överlag och samtalspar-
tikeln så att säga. Även i intervjun använder Filip vad som kan uppfattas 
vara mottagaranpassade ord. Här förekommer t.ex. aktivt och passivt ord-
förråd och meningsuppbyggnad.    

I Filips fall verkar de etniska identiteternas flexibilitet utgöra en möjlig-
het att ingå i olika grupperingar och att skapa samhörighet med olika indi-
vider och grupper. Beroende på vem han i sammanhanget söker gemenskap 
med eller kontrasterar sig emot kan han variera sitt eget gruppmedlemskap. 
Förmågan till språklig variation är också ett redskap Filip använder för att 
markera gemenskap med olika typer av samtalsdeltagare. 
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9.3 Ivan  
Ivan deltog i fyrpartssamtalet Samlevnadsnormer tillsammans med Gale, 
Livia och Vera. Vi ska nu se närmare på hur Ivans relevantgörande av iden-
titet kommer till uttryck där, och i jämförelse med egeninspelningarna. Ivan 
deltog inte i någon intervju. För en redovisning av innehållet i Ivans egenin-
spelningar, se avsnitt 4.1.3.2. 

9.3.1 Ivans samtalsroll i fyrpartssamtalet 
Ivans samtalsroll i fyrpartssamtalet skulle kunna beskrivas som medlarens. 
Ivans inställning till den debatterade frågan om samlag före äktenskapet är 
densamma som Livias och Veras, och han undgår på det sättet deras ifråga-
sättande. Samtidigt försvarar Ivan emellanåt Gales åsikter och värderingar 
genom att påpeka att man kan låta skillnader i åsikter få finnas. Han använ-
der flest situationella vi-n av alla i samtalet, vilket skulle kunna vara ett re-
sultat av hans roll som medlare (se tabell 9). Han lyfter emellanåt det som 
diskuteras till en metanivå samtidigt som han orienterar sig mot samtalsdel-
tagarnas gemensamma aktivitet. Ett exempel ser vi i (120). 

(120)  Ivans fyrpartssamtal: det är hans religion vi snackar om 

1 Ivan: vänta vänta det är hans religion [för fan det är>> 
2 Gale:                                  [eller hur  
3 Ivan: >>det är hans religion vi snackar om 

   
I exempel (121) märks också Ivans försök till en metaspråklig hållning till 
samtalandet.  

(121) Ivans fyrpartssamtal: vi tre kan snacka om det här 

1 Ivan: men liksom det där vi tre kan snacka om det här att 
2  det är dumt [men inte han han tror ju på det>> 
3 Livia:             [d- 
4 Vera:             [mm 
5 Ivan: >>alltså jag [förstår honom ärligt talat men jag>> 
6 Gale:              [eller hur 
7 Livia:              [han lever för det  
8 Ivan: >>tycker [att det inte är bra 
9 Gale:          [men jag tycker att det ni gör är dumt 
10 Vera: var[för 
11 Livia    [varför  

 
Trots att Gale exkluderas från den grupp som Ivan benämner vi kan man se 
Ivans yttrande som ett försvar för Gale. Ivan verkar mena att samtalsdeltag-
arna har olika förutsättningar att diskutera frågan om samlag före äktenska-
pet, och att man kan låta det få vara så.  
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9.3.1.1 Ivan och engelska inslag 
Ett utmärkande drag hos Ivan är att han använder engelska ord och uttryck i 
mycket högre utsträckning än övriga deltagare i fyrpartssamtalen.36 De eng-
elska svordomar som förekommer i fyrpartssamtalen är shit (2 ggr) och I’ll 
be damned (2 ggr). Ivan använder uttrycket I’ll be damned medan Julia och 
Livia vardera säger shit en gång. Svenska svordomar förekommer jämförel-
sevis i mycket större utsträckning. De vanligaste svordomarna i fyrparts-
samtalen är skit (ensamt och i sammansättningar 35 förekomster), fan (31 
förekomster) och jävla (25 förekomster).  

När det gäller engelska flerordsuttryck så står Ivan för dem i samtliga 
fall. Enstaka engelska ord förekommer däremot hos flera av deltagarna.37 
Ivan använder följande engelska flerordsuttryck i fyrpartssamtalet:  

can’t help it, come on, give me a break, here we go again, I’ll be damned (2 ggr), 
I’m smart, let me give you some advice, let me see, oh my god, no way (3 ggr), oh 
yes money, what a mess, you didn’t ask me, you know what I mean, you see 

De engelska uttrycken kan i de flesta fall sägas vara prefabricerade. Ett un-
dantag är oh yes money som verkar vara mer skapat för stunden (eventuellt 
är inte heller you didn’t ask me särskilt etablerat). Ivan använder ett varierat 
utbud av engelska uttryck. Det är bara no way och I’ll be damned som före-
kommer vid flera tillfällen. En fråga kring de engelska flerordsuttrycken är 
om de fungerar på något särskilt sätt i interaktionen. Londen (1994:193) 
noterar att användning av engelska i ett herrmiddagssamtal som annars förs 
på svenska inte föranleder några kommentarer från lyssnarna. Detsamma 
gäller Ivans användning av engelska i fyrpartssamtalet. Detta kan jämföras 
med hur man reagerar på kodväxling till andra språk (se avsnitt 8.2.1). Vid 
några tillfällen kan man ana att Ivans engelska uttryck förekommer i situa-
tioner som skulle kunna innebära ett ansiktshot (se exempel (122) och 
(123)).  

(122) Ivans fyrpartssamtal: you didn’t ask me 

1  Gale: [[vad jag vill ha nu vad jag vill ha nu vad jag>> 
2  Livia: [[det är inte mycket du har sagt du har inte sagt>> 
3  Gale: >>vill ha nu 
4  Livia: >>så mycket 
5  Ivan: you didn’t ask me 
6  Gale: vad jag vill ha nu 
7  Vera: är du oskuld 
8  Ivan: nej 

                                           
36 En iakttagelse kring användningen av engelska överhuvudtaget i materialet (fyrparts-
samtal och egeninspelningar) är annars att den inte upptar någon stor del i interaktionen 
(jfr Sharp 2001). 
37 Det vanligaste ordet är okej, men det är tveksamt om det kan betraktas som ett eng-
elskt ord idag (Londen 1994:183). Några ord som däremot troligen kan betraktas som 
engelska och som förekommer i fyrpartssamtalen är action, deejay, keyboards, piercing, 
whatever, yankee, yes.  
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I (122) påstår Livia att Ivan har varit tystlåten under samtalet. Ivan svarar 
genom att säga you didn’t ask me, dvs. i översättning ni har inte frågat mig. 
Svaret verkar vara grundat i att Ivan tolkar Livias påstående som att han inte 
har sagt någonting om sina egna sexuella erfarenheter. De andra har vid den 
här punkten i samtalet nämligen redogjort för sina. Ivan kan naturligtvis 
uppleva Livias påstående som ett påhopp och att han därför behöver försva-
ra sig. Det som kan tolkas som ett försvar kommer då i form av det engelska 
uttrycket you didn’t ask me. Livias direkta och eventuellt ansiktshotande 
påstående skulle kunna orsaka ett svar med tydligt disprefererade drag (se 
t.ex. Norrby 1996:116–117), men i Ivans svar finns inga tveksamhetsmar-
körer, pauser eller komplexa strukturer. Kanske däremot valet att ta till eng-
elskan i sig kan vara ett uttryck för dispreferens. Engelskan skulle då kunna 
erbjuda en slags distans och indirekthet som samma yttrande på svenska 
hade saknat.  

I exempel (123) får Gale och Ivan försvara sig mot Veras påstående ja i 
alla fall killar är ändå skit ni smörar ni ljuger ni säger aldrig sanningen 
och i fortsättningen handlar det om att dom flesta [killar] tänker ju på sam-
ma grej. Ivan använder engelska i sitt yttrande på rad 28.  

(123) Ivans fyrpartssamtal: can’t help it 

1  Vera: en italiano ja i alla fall killar är ändå skit ni 
2   smörar ni ljuger [ni säger aldrig sanningen 
3  Livia:                  [ni ljuger 
4  Gale: alltså nu [när du sa killar [du menar alla eller 
5  Livia:           [det är sant 
6  Vera:                             [mm 
7  Vera: ja 
8  Livia: ja alla 
9  Gale: varför just alla 
10  Vera: [[därför att alla är ju sådära okej 
11  Livia: [[därför att alla är likadana 
12  Gale: när jag säger tjejer då menar jag inte alla dom  
13   flesta tjejerna 
14  Vera: mm men jag menar alla killar 
15  Livia: ((skrattar)) 
16  Ivan: (ohb) 
17  Vera: det kanske finns en på miljonen som inte är sådär 
18  Gale: ja jag 
19  Ivan: nejmen då är vi två liksom [nej jag skojade bara 
20  Gale:                            [ja okej ((skrattar)) 
21  Livia:                            [((skrattar)) 
22  Vera:                            [((skrattar)) 
23  Ivan: men liksom ja alla killar är ju inte likadana  
24  Livia: dom flesta är [det i alla fall 
25  Ivan:               [dom flesta 
26  Vera: dom flesta tänker ju på samma grej 
27  Gale: alltså okej jag tänker ibland på [att ha en tjej 
28  Ivan:                                  [can’t help it 

 
Ivan och Gale vill inte gå med på den negativa beskrivning av killar som 
Vera målar upp med stöd av Livia. Men när Ivan och Gale ska försvara sig 
mot att dom flesta killar tänker ju på samma grej, tar de inte lika tydligt av-
stånd. Gale säger alltså okej jag tänker ibland på att ha en tjej och Ivan sä-
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ger can’t help it. Man skulle kunna tänka sig att ett svar på engelska ger ett 
visst skydd gentemot det möjligen generande i att prata om sin sexualitet, 
samtidigt hade ett förnekande av sexualiteten varit ett sätt att äventyra Livi-
as och Veras syn på Ivan som man i samtalet.  

Engelskan verkar i de två fall som vi har sett ge Ivan möjligheter att 
mildra ett möjligt ansiktshot mot honom. För Ivans del skulle man därför 
kunna säga att uttryck på engelska utgör ett sätt att handskas med potentiel-
la problemsituationer i fyrpartssamtalet. Den tolkningen stöds också av ex-
empel (124).  

(124) Ivans fyrpartssamtal: you know what I mean 

1   Ivan: nejmen ly- ly- lyssna här Gale [j- jag förstår dej>> 
2  Gale:                                [(ohb)  
3  Livia:                                [(ohb) 
4  Ivan: >>att det det är en religionsgrej men i alla fall 
5   tänk dej att du älskar nån som är skitbra och sådär 
6   allting men sen funkar det inte på [den där sidan>> 
7  Vera:                                    [på äktenskapet 
8  Ivan: >>som ja (.) [ºyou know what I meanº [så funkar>>  
9  Vera:              [ja ((skrattar)) 
10  Livia:              [((skrattar)) 
11  Gale:                                      [nejmen till>> 
12  Ivan: >>det inte och det är ju ingen 
13  Gale: >>exempel nu om jag åker alltså jag skulle vilja 
14   mycket åka till Amerika och skaffa mej en tjej  
15   därifrån 

 
I (124) fungerar det engelska uttrycket you know what I mean som en signal 
till lyssnaren om att ett innehåll är för pinsamt för att uttryckas. Man kan 
tycka att signalen ges dubbelt, eftersom samma uttryck på svenska hade va-
rit en lika tydlig markör för ett pinsamt innehåll. Tecken på att Ivan ser nå-
got problematiskt med det innehåll som uttrycket you know what I mean 
sägs i stället för är att det kommer efter en liten paus och att det dessutom 
sägs fort och med svag röst. I sammanhanget förstår man att Ivan med ut-
trycket ersätter något i stil med samlivet, dvs. det man pratar om rör en 
aspekt av sexualiteten. 

Ivan engagerar sig också i något som Sharp (2001:117) kallar the quoting 
game. Detta innebär att talaren använder citat av varierande längd från lång-
filmer, teveprogram, dataspel och sånger. I Ivans fall används reklamfilmer 
i stor utsträckning, t.ex. sjunger han Coca-Colas reklamslogan Whenever 
there is fun there’s always Coca-Cola på väg till kafeterian för att köpa en 
sådan läsk. Sharp (2001) beskriver funktionen i användningen av the quo-
ting game som främst intersubjektivitetsfrämjande: ”The Quoting Game 
provides ample opportunity for the participants to accomodate and converge 
to one another. It furthermore emphasises in-group membership and shared 
experiences by establishing a common frame of reference that helps reduce 
the interpersonal differences somewhat.” (2001:117.) Ytterligare en ingång 
till förståelsen av Ivans användning av engelskan skulle då kunna utgöras av 
att han ser möjligheter att skapa intersubjektivitet och gemenskap med hjälp 
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av engelskan som språkligt medel. Ivan har ingen möjlighet att dela det 
tjeckiska med någon på skolan, eftersom han säger att han är den enda ele-
ven med den bakgrunden, och engelskan kan då bli ett alternativ som Ivan 
använder för skapandet av interpersonella relationer. Resultatet blir att Ivan 
med engelskans hjälp relevantgör en identitet som varken är svensk eller 
tjeckisk utan kanske mer i riktningen internationell och ungdomskulturell. 
Placeringen av de engelska uttrycken i fyrpartssamtalet indikerar dock att 
användningen också har specifik betydelse på mikroplanet för att bemöta 
ansiktshot eller för att uttrycka dispreferens.  

9.3.2 Ivan och etnifieringar 
Det förekommer varierade etnifieringar kring Ivan, liksom det gjorde kring 
Filip. De etnifieringar som förekommer i Ivans egeninspelningar relevant-
gör honom som svensk, tjeck och utlänning. I fyrpartssamtalet relevantgjor-
des också en religiös komponent hos Ivans etnicitet, i och med etnifieringen 
katolik. Någon etnifiering via religion förekommer dock inte i Ivans egenin-
spelningar. 

9.3.2.1 Ivan som tjeck och kunnig i tjeckiska 
I fyrpartssamtalet etnifierades Ivan genom prat om Tjeckien och det tjeckis-
ka språket, genom frågor om gruppen tjeckers åsikter om samlag före äk-
tenskapet och genom informationen att han är den första tjeck som går på 
Vikbogymnasiet.  

Ivan relevantgör ett tjeckiskt ursprung också i egeninspelningarna. Det 
handlar om att han pratar tjeckiska med sin pappa på pappans arbetsplats. 
När han på en spansklektion beklagar sig över lärarens försök att få honom 
att översätta spanska ord på hygienartiklar till svenska, exempel  (125), så 
är hans yttrande jag kan inte dom här på svenska vad fan mest ett relevant-
görande av en icke-svensk identitet. Vi får dock anta att han menar att han 
kan orden på tjeckiska.   

(125) Ivans egeninspelningar: jag kan inte dom här på svenska vad fan 

1  Läraren: Ivan [como se llama el peine en sueco  
2  Ivan:      [si   
3  Ivan: få se här  
4  Sam: kam 
5  Ivan: vad hette det  
6  Sam: kam  
7  Ivan: kam [kam  
8  Läraren:     [el peine el peine  
9  Ivan: tack Sammy han säger fel till mej så jag säger fel   
10   och sen ba åh kammen  
11  (2s)  
12  Ivan: jag kan inte dom här på svenska vad fan  
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Ivans tjeckiskhet blir här ett uppvisande av distans gentemot läraren och 
också ett aktivt sätt att slippa ta ansvar för bristen på spanskkunskaper. 
Ivans yttranden på rad 9 och 12 sägs till kamraterna som sitter bredvid ho-
nom och når inte läraren, därav svordomen.    

 Ytterligare ett tillfälle när det tjeckiska markeras är när Ivan och hans 
kompis är på bio och Ivan pekar mot en affisch och talar om för kompisen 
att det är en tjeckisk film.   

9.3.2.2 Ivan som svensk 
I exempel (126) pratar Ivan med Janos, som är den kompis som Ivan mest 
umgås med i de inspelningar han har gjort, och en kille till. Janos och Ivan 
har diskuterat sina planer på att åka till USA tillsammans, och nu föreslår de 
att även den andra killen ska följa med.    

(126) Ivans egeninspelningar: två svenskar blev dödade i 

1  Ivan: vi ska till USA nästa sommar inte nu men nästa  
2   sommar med Janos ska du hänga med  
3  Kille: nej jag har inte råd 
4  Ivan: nej (ohb) 
5  Janos: alltså jag börjar samla jag ska börja samla nu 
6  Tjej: du ska börja 
7  Janos: samla till resan 
8  (2s)  
9  Janos: sen du kommer få se oss i teve två svenskar blev  
10   [dödade i ((skrattar)) 
11  Tjej: [((skrattar)) 
12  Ivan: sönderslagna på Manhattan ((skrattar)) 
13  Janos: två svenskar terroriserade kändisar ((skrattar)) dom 
14   får se oss (pissa) i någons [brevlåda sådär 
15  Ivan:                             [två 
16  Ivan: två gripna medlemmar av IRA och såna där grejor  
17   man ba NEJ [NEJ 
18  Janos:            [dom tror vi är det  

 
Janos skämtar om USA:s, eller mer specifikt New Yorks, våldsamma rykte 
när han säger sen du kommer få se oss i teve två svenskar blev dödade i 
((skrattar)) (rad 9). Ivan modifierar Janos påbörjade yttrande och säger sön-
derslagna på Manhattan ((skrattar)) (rad 12). Tankarna kring vad som kan 
hända i USA fortsätter byggas ut, och Janos ger en ny påhittad rubrik två 
svenskar terroriserade kändisar (rad 13). I Ivans nästa rubrikversion har de 
i stället blivit medlemmar av IRA två gripna medlemmar av IRA och såna 
där grejor man ba NEJ NEJ (rad 16). I sekvensen leker man med formatet i 
tidningsrubriker och kategoriserar sig själva som svenskar respektive med-
lemmar av IRA.  

Trots den etnifierande kategoriseringen av Ivan som svensk finns det ing-
et exponerat motstånd av den typ som exemplifieras i kapitel 8. Man skulle 
dock kunna tänka sig att den nyintroducerade kategoriseringen IRA-
medlemmar utgör ett visst motstånd mot relevansen i Janos kategorisering, 
men samtidigt är den nya kategoriseringen en innehållslig vidareutveckling 
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som gör att man kan driva skämtet vidare. Användningen av nationaliteten 
svensk kan tänkas bli relevant för att man härmar tidningarnas och teves sätt 
att göra personbeskrivningar utifrån just det nationella ursprunget. Janos 
benämns som polack vid andra tillfällen i inspelningarna och den gemen-
samma beteckningen svenskar blir då också ett sätt för Janos att markera 
samhörighet med Ivan, och den samhörigheten kan kanske gälla på två plan. 
Dels är det Ivan och Janos som tillsammans ska åka till USA, dels markerar 
de med beteckningen svenskar sin samhörighet i förhållande till amerika-
nerna. I ett sammanhang där man föreställer sig vara utanför Sverige, som 
man ju gör i skojsekvensen ovan, blir det troligen mer relevant att se sig 
som svensk än när man befinner sig i Sverige. En förklaring till det utebliv-
na motståndet mot kategoriseringen svensk kan vara att den görs som ett 
illustrativt exempel. Rubrikerna är hypotetiska och det väsentliga innehållet 
i det som sägs utgörs inte av att det skulle vara just två svenskar som råkar 
ut för farligheter utan att det är Janos och Ivan som råkar illa ut. Att då sätta 
upp ett motstånd mot kategoriseringen svenskar skulle vara att ha missat 
poängen med berättelsen. 

9.3.2.3  Ivan som utlänning 
När Ivan och Janos ska köpa biljetter till en biofilm de ska se får Ivan upp-
repa sin fråga i exempel (127)  finns det några bra biljetter kvar till biokas-
sören. 

(127) Ivans egeninspelningar: (var är) din svenska jävla utlänning 

1  Biokassören: hej vad vill ni se 
2  Ivan: hej ja En fiende ibland oss 
3  (.)  
4  Ivan: finns det några bra biljetter kvar 
5  Biokassören: förlåt 
6  Ivan: finns det [några bra platser kvar  
7  Janos:           [bra platser menar han 
8  Biokassören: ja 
9  Janos: (var är) din svenska jävla utlänning  
10   ((skrattar)) 
11  Ivan: jävla rasist polack och rasist 
12  Biokassören: är det bra platser 

 
Medan Ivan upprepar sin fråga i modifierad form, faller Janos in i hans ytt-
rande och gör, vad som verkar vara, ett förtydligande av Ivans fråga bra 
platser menar han (rad 7). Janos tråkar sedan Ivan för att hans första yttran-
de inte förstods eller uppfattades av biokassören, och det han menar är orsa-
ken till missförståndet verkar ha att göra med Ivans språk. Janos säger på 
rad 9 (var är) din svenska jävla utlänning och Ivan svarar med jävla rasist 
polack och rasist. Hur ska då jävla utlänning (och jävla rasist polack och 
rasist) förstås i ett sammanhang där två kompisar samtalar? Ambjörnsson 
(2003) diskuterar användningen av ordet hora bland tjejer på gymnasiet och 
hon menar att ordet ibland används för att skapa social intimitet och närhet. 
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Funktionen bakom att använda ord som bland allmänheten ses som nedsät-
tande är menar Ambjörnsson (2003:146–147) att ta kontroll över en situa-
tion, vara först med att nämna det skamliga onämnbara och att bli en 
benämnare i stället för en benämnd. Även om resonemanget hos Ambjörns-
son förs om ordet hora och dess konnotationer kring sexualitet och skam, så 
tror jag att vi kan överföra mekanismen i att stigmatiserande ord används av 
de stigmatiserade grupperna själva till den situation som många av ungdom-
arna i den mångkulturella förorten lever i. För ungdomarna i den mångkul-
turella miljön handlar stigmatiseringen ofta om att deras bristande kunskap-
er i språk relevantgörs (för Sveriges del handlar det då naturligtvis om 
bristande kunskaper i svenska). I (127) skulle man kunna säga att det är ge-
nom biokassörens förlåt som Ivans språk kommenteras. Det som händer är 
att Janos inte bara reparerar Ivans yttrande utan också explicit ger uttryck 
för att Ivan inte meddelar sig på ett tydligt sätt. Dessutom bygger han på 
med etnifieringen jävla utlänning. Kategoriseringen görs, kan vi nog anta, 
för att skapa intimitet och när också Ivan etnifierar Janos tillbaka så har de 
skapat en jämvikt i relationen och bekräftat sin samhörighet och distans 
gentemot biokassören.   

Vid genomlyssningen av det som händer i exempel (127) är det min upp-
fattning att biokassören inte behöver ha missförstått det som Ivan säger på 
rad 4. I stället kan man uppfatta biokassörens förlåt som en kommentar till 
att Ivan och Janos är ostrukturerade vid beställningen av biljetterna (t.ex. 
säger de inte direkt vilken film de vill se utan biokassören frågar om detta). 
Oavsett om orsaken till biokassörens förlåt är ett missförstånd eller ett för-
sök till social kontroll av Ivans beteende, så hamnar Ivan i ett underläge, 
och det kan tänkas vara detta underläge som Janos adresserar och benämner 
i och med reparationen och yttrandet jävla utlänning.38 Janos jävla utlän-
ning är en etikett som har sin grund i ett övertagande av vad som upplevs 
vara samhällets syn på gruppen invandrare (jfr Borgström 1998). Ungdom-
arna uttrycker alltså sin kunskap om samhällets syn genom att använda 
samhällets benämningar. I Ambjörnsson (2003) diskuteras hur användning-
en av stigmatiserande uttryck eventuellt kan bidra till att försvaga dem. 
Kanske användningen av jävla utlänning hos Janos kan ses som ett sätt att 
ta udden av det negativa hos betydelsen. Med etnifieringen tar Janos tillba-
ka den kontroll över situationen som han och Ivan har förlorat och gör sig 
till en benämnare av Ivan i stället för att se honom bli benämnd.  

                                           
38 Som ytterligare en upplysning om biokassörens behandling av Ivan och Janos kan 
sägas att han svarar direkt nej på en fråga om han kan växla en tiokrona. Det borde an-
nars inte vara orimligt att ett nekande svar från en expedit till en kund innehåller en ar-
tighetsstrategi i form av ett beklagande.   
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9.3.3 Ivan och sport 
Något som framstår som mycket centralt för Ivan i hans egeninspelningar är 
sport. Ivan diskuterar t.ex. sina egna träningar i ishockey och tennis. Det är 
inte heller ovanligt att Ivan pratar om sport som han har sett på teve, fram-
för allt gäller detta ishockey, med sina kompisar.  

9.3.3.1 Ivan som hockeyintresserad 
På tunnelbanan till biografen ägnar Ivan och Janos i stort sett hela resan till 
att diskutera hur man på bästa sätt sätter köper och säljer ishockeyspelare 
för att sätta ihop ett dream team av de mest framgångsrika spelarna i NHL 
(National Hockey League). Även på raster i skolan diskuteras ishockey vid 
flera tillfällen. Ett par sekvenser får illustrera hur Ivan och Janos relevant-
gör sig själva och varandra som intresserade av hockey (exempel (128) och 
(129)).  

(128) Ivans egeninspelningar: det är bara Gretzky som håller  

1  Janos: nio matcher mindre och gjorde en poäng mera än 
2   Modano 
3  Ivan: jamen kolla kolla på Lemieux för fan han spelar  
4   tjugo matcher mindre än alla andra och så gör han 
5   trettio mer poäng 
6  (3s)  
7  Ivan: men det som jag ty- jag tycker skulle alla all- är 
8   alla skadade Forsberg har varit skadad 
9  Janos: nu är [Forsberg skadad nu jaha under säsongen 
10  Ivan:       [eller inte nu men Forsberg [Lemieux Jagr 
11  Janos:                                   [Selänne Selänne 
12   också han var skadad också 
13  Ivan: ((skrattar)) 
14  Janos: han var skadad 
15  Ivan: käften ((skrattar till)) 
16  (2s)  
17  Ivan: det är bara Gretzky som håller  
18  Janos: ja (.) Lindroos 
19  Ivan: han var skadad 
20  Janos: han har bara spelat hel tre matcher 
21  Ivan: Sakic 
22  Janos: va 
23  Ivan: Sakic också (.) men det är som jag sa dom släpper ut 
24   sådära två två meter tio centimeter och sådär  
25   tvåhundra kilo för att slå sönder deras bästa  
26   spelare så dom har inte en chans 

 
I exempel (128) förekommer flera namn på spelare i olika lag i NHL. Ivan 
och Janos diskuterar deras skadestatus och möjligheter att göra mål. 

(129) Ivans egeninspelningar: man kan ta Lindroos Gretzky han ska kämpa som 
helvete för att få välja Stanley Cup   

1  Ivan: Jaromir Jagr ska du ta han 
2  Janos: alltså det är inte säkert det är bara ungefär jag 
3   har hemma du vet grejer 
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4  (2s)  
5  Ivan: ((gäspar)) 
6  (3s)  
7  Ivan: jag vet fan inte vem jag ska ta alltså det det det  
8   är svårt man har säg säg vem ska du ta i center ett 
9  (1s)  
10  Ivan: jag skulle i och för sej ta Lemieux fast han kommer  
11   att vara skadad säkert och Forsberg är i toppform då 
12   tänker jag ta Forsberg men tänk dej Colorado dom  
13   vann förra gången dom har ingen motivation att vinna 
14   [jo men inte inte så stor som typ Philadelphia så>> 
15  Janos: [jo 
16  Ivan: >>man kan ta Lindroos Gretzky han ska kämpa som  
17   helvete för att få välja Stanley Cup (ohb) då kan 
18   man välja Gretzky [så hur fan ska man välja då 
19  Janos:                   [det är Lemieuxs sista säsong   
20  Ivan: ja han ska kämpa alltså i och för sej (.) Gretzky 
21   och Lemieux dom har största motivationen skulle jag  
22   tro 

 
I (129) spekulerar Ivan och Janos om motivationens inverkan på spelarnas 
prestationer (rad 10 och framåt).  

Via de egeninspelningar Ivan har gjort upplever jag alltså att sport i all-
mänhet och ishockey i synnerhet är ett stort intresse för Ivan och därmed en 
del av hans uppvisade identitetsskapande.     

9.3.4 Sammanfattning av Ivan 
Ivans roll som medlare i fyrpartssamtalet manifesterades genom hans sätt 
att både hålla med Livia och Vera och försvara Gale. Han var också den 
som emellanåt förde samtalet på en metaspråklig nivå och därmed fokuse-
rade den gemensamma aktiviteten som deltagarna var inbegripna i (exempel 
(121)). Den intersubjektivitetsfrämjande aspekten hos det situationella vi-et 
ligger också i linje med Ivans roll som medlare. Det kan mycket väl hända 
att rollen som medlare är situationellt beroende av Livias och Veras hårda 
polarisering mellan sig själva och Gale. Tjejernas allians upplevs antagligen 
vara stabil, och för att inte Gale ska få stå ensam mot tre agerar Ivan emel-
lanåt motvikt till den starka alliansen. Hans egna åsikter uttrycks vara de-
samma som Livias och Veras, men ändå argumenterar han för att var och en 
får tycka som den vill. 

Etnifieringarna tjeck, svensk och utlänning relevantgörs för Ivan. Hans 
användning av engelska kanske också skulle kunna ses som en slags etnifie-
ring och utgör då ytterligare en möjlighet till variation för Ivan. Ivans tjeck-
iskhet relevantgörs på olika sätt. Dels pratar han i fyrpartssamtalet om 
Tjeckien, om att han är den första tjeck som gått på skolan och om att han 
pratar tjeckiska hemma. I egeninspelningarna pratar Ivan tjeckiska med sin 
pappa, och han betonar det icke-svenska på en lektion genom att säga att 
han inte kan ord för hygienartiklar på svenska (exempel (125)). I samband 
med ett biobesök med Janos påpekar Ivan att en filmaffisch inne på biograf-
en gör reklam för en tjeckisk film.  
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Det är tydligt att variationen i etnifieringar, liksom i fallet med Filip, går 
att se utifrån begreppen gemenskap och distans. Det tjeckiska uttrycks i de 
fall där detta kan ses som en positiv tillgång och uttryck för gemenskap hos 
de människor som deltar i samtalet. Att det tjeckiska uttrycks i fyrpartssam-
talet, utan att någon där för övrigt delar det med Ivan, kan ändå betyda att 
Ivans tjeckiska ursprung i kontrast till Livias och Veras chilenska och Gales 
syrianska ses som en tillgång. Det man gör är att jämföra sina bakgrunder 
och att då inte ha en utomsvensk bakgrund att jämföra med skulle ha utgjort 
ett sämre läge för Ivan. Genom att de kontrasterar sina bakgrunder skapas 
gemenskap. Att Ivan och Janos relevantgörs som svenskar (exempel (126)) 
bör ses utifrån det sammanhanget att de i berättelsen beskrivs vara i USA, 
dvs. utanför Sverige. De markerar genom användningen av beteckningen 
svenskar sin egen samhörighet i kontrast till amerikanerna, samtidigt som 
man leker med tidningarnas sätt att använda nationella beteckningar i rubri-
ker.  

Runt Ivan finns också etnifieringen jävla utlänning (exempel (127)). Den 
förekommer i ett sammanhang när Ivan och Janos samtalar med en biokas-
sör. Den samhörighet som jävla utlänning i situationen uttrycker mellan 
Ivan och Janos bygger på relationen mellan å ena sidan dem och å den 
andra biokassören. Janos tar i och med beteckningen kommando över situa-
tionen och uttrycker explicit något som man kanske anar ligger implicit hos 
biokassören när denne säger förlåt och alltså ber Ivan upprepa sitt föregåen-
de yttrande. Ivans etnifiering av Janos (jävla rasist polack och rasist) kan 
också ses som ett sätt att visa på deras likhet. Janos användning av ordet 
utlänning kan också vara ett sätt att uttrycka sin kunskap om samhällets eti-
ketter på människor som har utländsk bakgrund. Man kan tänka sig att an-
vändningen är ett att sätt att erövra ordet och ta udden av dess negativa 
konnotationer. 

Den religiösa beteckningen katolik som Ivan tar på sig i fyrpartssamtalet 
dyker inte upp någon annanstans i hans egeninspelningar. Inte heller disku-
teras religion. Det situationella relevantgörandet av Ivan som katolik i fyr-
partssamtalet skulle kunna vara ett uttryck för samma sorts gemenskap som 
i fallet med relevantgörande av det tjeckiska. I samband med Gales, Livias 
och Veras relevantgörande av religiös tillhörighet blir det också relevant för 
Ivan att göra något liknande.  

Ivan använder engelska uttryck och ord både i fyrpartssamtalet och i 
egeninspelningarna. Användningen kan ses som en form av språköverträd-
ande då engelskan inte är ett språk som Ivan har hemifrån eller i sin omgiv-
ning för övrigt. Engelskans funktion på mikroplanet verkar bestå i att ut-
trycka dispreferens, mildra ansiktshot och skapa ökad intersubjektivitet, 
men användningen av engelska är också ett distanserande från det svenska 
och det tjeckiska och ett närmande mot det internationellt ungdomskulturel-
la. Ivan kan som enda tjeck på Vikbogymnasiet söka gemenskap med kam-
raterna genom det engelska språket och genom att referera till gemensamma 
upplevelser av kulturfenomen som film och musik med engelskt ursprung. 
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Ivan använder en mängd namn på ishockeyspelare och lag i NHL (exem-
pel (128) och (129)). Han är väl insatt i sammansättningen hos de lag som 
spelar i NHL och tillsammans med Janos utbyter han idéer om hur man bäst 
ska sätta ihop ett dream team. Både det egna sportandet och intresset för 
annan sport relevantgörs i egeninspelningarna och verkar vara en viktig del 
av Ivans identitet. I samtalen om ishockey relevantgör Ivan och Janos var-
andra som hockeyintresserade, eftersom deras yttranden förutsätter att den 
andre är väl insatt i ämnet.  

9.4 Talia 
Talia deltog i fyrpartssamtalet Invandrare med Dania, Hanna och Leyla. 
Hon har gjort egeninspelningar och blivit intervjuad. För en redovisning av 
innehållet i Talias egeninspelningar, se avsnitt 4.1.3.3. 

9.4.1 Talias samtalsroll i fyrpartssamtalet   
Talias roll i det fyrpartssamtal som hon deltar i är att vara en mer aktiv lyss-
nare än aktiv talare. Talia är alltså kvantitativt sett nedtonad i fyrpartssam-
talet. Hon har minst antal yttranden och initierar inte någon topik alls. Tali-
as deltagande i samtalet är dock större i början än i slutet, och en orsak till 
detta skulle kunna vara att hennes åsikter vid några tillfällen inte uppmärk-
sammas av de andra deltagarna. I (130) försöker Talia introducera en ny 
aspekt, hemspråksundervisning, av det ämne som man diskuterar, språk i 
hemmet. 

(130) Talias fyrpartssamtal: det är viktigt också att man väljer hemspråk här i 
skolan 

1  Talia: det är viktigt också [att man väljer hemspråk här>>  
2  Dania:                      [också att 
3  Talia: >>i skolan [(ohb) 
4  Dania:            [det är inte så att när man när man>> 
5  Hanna:            [ja 
6  Dania: >>kommer från ett land och pratar ett annat språk  
7   kommer till ett annat land till exempel svenska 
8   Sverige jag är från Irak pratar assyriska hemma till 
9   exempel om jag ska komma till Sverige så betyder  
10   inte det att jag ska skita i mitt [eh mitt språk>>  
11  Hanna:                                   [just det hemspråk 
12  Dania: >>och börja lära mej svenska i stället det är inte  
13   så utan jag ska kunna båda språken  
14  Hanna: ja ta vara vid dom språken 
15  Leyla: mm därför tycker jag att vad heter det hemspråk är 
16   väldigt bra [i skolan  
17  Dania:             [ja hemspråk vi- är väldigt viktigt 
18   [tycker jag  
19  Leyla: [ja ja och i skolan också hemspråksundervisning        
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Det som Talia säger om hemspråksundervisningens förtjänster på rad 1 upp-
repas av både Leyla och Dania mycket längre ner i sekvensen, men Leyla, 
som är den första att upprepa åsikten, gör ingen markering om att det hon 
säger tidigare har tagits upp av Talia. Hannas yttrande på rad 11 just det 
hemspråk är en tolkning av vad Danias föregående yttrande kommer att av-
slutas med efter mitt (rad 10) och behöver alltså inte gå tillbaka till Talias 
användning av ordet hemspråk. Man får därför ett intryck av att Talias ytt-
rande har gått spårlöst förbi.     

Talia är restriktiv med att använda vi i fyrpartssamtalet (se tabell 10). 
Hon räknar sig till en större gruppering vid ett tillfälle, och det handlar då 
om relevantgörande av gruppen invandrare som inte behärskar svenska 
språket (exempel (131), se också exempel (69)). 

(131)  Talias fyrpartssamtal: ja ja för att vi bor i deras land  

1 Talia: och jag tycker att svenskarna dom dom lär   
2  invandrarna mycket mer än vad invandrare lär en 
3  invandrare [för att en invandrare ibland [eh det>> 
4 Hanna:            [ja just det ja                
5 Leyla:                                          [kanske>>  
6 Talia: >>han eller hon skäm- skämmer ut den som inte kan>> 
7 Leyla: >>inte förstår själv 
8 Talia: >>[ibland om man säger till exempel fel [ord man>> 
9 Hanna:   [ja just det                          [ja  
10 Talia: >>kan inte alltså ja du får inte säga så det är fel 
11  svenskarna gör det [i stället för att du ska säga>>  
12 Dania:                    [mm 
13 Talia: >>jag också så ska du säga jag [det gör svenskar>> 
14 Dania:                                [mm 
15 Talia: >>men invandrare dom skämmer ut den personen och 
16  dom lär inte [honom eller henne alltså den>>  
17 Hanna:              [ja just det   
18 Talia: >>personen [som inte kan svenska 
19 Hanna:            [dom försöker alltid visa att dom [kan>> 
20 Talia:                                              [att>>  
21 Hanna: >>bättre än den andra men den här svenska  
22 Talia: >>dom kan bättre och jag tycker att alla invandrare 
23  gör det  
24 Hanna: men den h- men dom här svenskarna som rättar till  
25  oftast så rättar dom till för att dom vill att vi  
26  ska lära oss bättre [för att förklara för oss att>> 
27 Talia:                     [ja ja för att vi bor i deras>> 
28 Hanna: >>man säger inte så 
29 Talia: >>land 

 
I (131) pratar deltagarna om skillnaden mellan hur invandrare och svenskar 
rättar språkliga fel. Talia uttrycker en åsikt om att invandrare skämmer ut 
varandra och inte rättar språkliga fel, och hon får medhåll av Hanna och 
Leyla. Talias slutsats kring varför svenskar rättar till språkliga fel för att 
hjälpa språkbehärskningen framåt är ja ja för att vi bor i deras land. Hennes 
val att använda vi kan vara gjort i analogi med Hannas sätt att uttrycka sig i 
yttrandet på rad 24, och resultatet blir ett inräknande av den egna personen i 
en grupp som inte behärskar svenskan. Hennes funderingar kring behärsk-
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ningen av svenskan märks på flera ställen i egeninspelningarna och är också 
ett tema i intervjun (se exempel (133) och (135)). 

Den nedtonade roll som Talia uppvisar i fyrpartssamtalet skulle delvis 
kunna ha sin orsak i hur de övriga deltagarna ignorerar hennes bidrag om 
hemspråk i början av samtalet (se exempel (131)). Samtidigt kan man miss-
tänka att Talia i det halvformella samtal som fyrpartssamtalet kan sägas 
vara, tycker sig ha hamnat i en situation där hennes språk inte räcker till, 
och att hennes bidrag också av den orsaken begränsas. Efter ett av sina 
längre yttranden i samtalet säger hon t.ex. jag vet inte om ni förstår mej, 
vilket kan ses som en signal om att Talia själv föregriper de övrigas eventu-
ella uppfattning av henne som otydlig.  

9.4.2 Talia och etnifieringar 
De etnifieringar som finns när det gäller Talia är till största delen språkrela-
terade. Dels handlar det om att Talia i egeninspelningarna pratar arabiska 
och i och med detta etnifierar sig, men det handlar också om att hon rele-
vantgör innehåll i samtal som har med språk, och då särskilt med kunskaper 
i svenska, att göra.  

I intervjun pratar vi om hur hon ser på sin nationella identitet och detta 
etnifierar henne som irakiska. Vid något tillfälle i egeninspelningarna finns 
också en etnifiering med religiös koppling som vi då kan jämföra med hur 
Talia väljer att relevantgöra sin inställning till religionens betydelse i inter-
vjun. 

9.4.2.1 Talia som irakiska  
I intervjun ställer jag en fråga till Talia där hon får välja om hon ser sig som 
svenska eller irakiska. Hon säger utan att tveka att hon är irakiska. Talia 
funderar också vidare kring beteckningen svensk, och hon verkar vara kri-
tisk till de som kallar sig svenskar när de har fått svenskt medborgarskap.   

(132)  Intervju med Talia: irakiska 

1  C: mm om du tänker på din nationella identitet då är du 
2   framför allt svenska eller är du irakiska vad tycker  
3   du att du är för något 
4  Talia: irakiska 
5  C: mm 
6  Talia: mm ja alltså ja k- om tio år jag kan inte säga att 
7   jag är svensk bara för att jag har fått svensk 
8   medborgare jag har inte fått det än 
9  C: nähä okej 
10  Talia: men alltså om jag får det det finns många som får 
11   svensk medborgare så dom säger att vi är svenskar 
12   även om man har bott här hela sitt liv alltså 
13   själva svenskar dom är kanske inte svenskar om vi  
14   pratar om vi om vi pratar om tvåhundra år sedan så 
15   är dom inte svenskar så jag vet inte varför dom  
16   säger jag är svensk 
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Talia diskvalificerar medborgarskapet som det som gör någon till svensk, 
men hon verkar också diskvalificera själva idén med att fundera över vem 
som kan kalla sig svensk. Hennes argument är att alla som kontrollerar sitt 
ursprung några hundra år tillbaka kommer att inse att det som kallas 
svenskhet är svårt att definiera. En reflexion man kan göra när det gäller 
Talias beteende i intervjun är att hon har långa och i flera fall komplexa re-
sonemang i sina svar. Genren intervju verkar inte bereda Talia några pro-
blem trots de språkliga problem hon uttrycker att hon har.         

9.4.2.2 Talia som dålig i svenska 
I de sammanhang där Talia pratar om sina språkliga problem handlar det 
oftast om hennes brister i svenska. I exempel (133) berättar hon att hon just 
har fått reda på att hon kommer att få betyget icke-godkänd i svenska.   

(133) Intervju med Talia: jag har IG jag har fått IG 

1  Talia: men han kan inte göra det eh sen efter vi slutade 
2   det var tjugonde juli giftade jag mej 
3  C: förra året 
4  Talia: ja det var nittisex 
5  C: mm 
6  Talia: ja eh och det är vanligt alltså det har inte  
7   förändrat någonting när det gäller studier och sånt  
8  C: nej 
9  Talia: jag pluggar fortfarande jag får bra betyg men inte 
10   på svenska 
11  C: jaså 
12  Talia: jag har IG jag har fått IG 
13  C: har du det 
14  Talia: ja jag fick reda på det idag 
15  C: jaha 
16  Talia: mm alltså han säger att jag är bra på att prata jag  
17   är bra på allting men jag är inte säker på språket 
18   jag kan inte skriva jag kanske kan grammatik och  
19   sånt men alltså jag kan inte skriva såhär med 
20   känslor 
21  C: mhm 
22  Talia: och han kräver det att man skriver med k- med sina   
23   känslor mycket jag kanske kan det på arabiska men  
24   jag kan inte det på svenska annars är det bra 
25  C: men håller du med honom också att det är så 
26  Talia: jo 

 
Att Talia har fått betyget IG i svenska bygger enligt hennes egen förklaring 
på att hon inte kan skriva med känslor – något som läraren kräver. Hennes 
kunskaper i övrigt beskrivs med den positiva värderingen alltså han säger 
jag är bra på att prata jag är bra på allting, och hon menar också att hon 
klarar det grammatiska.  

Efter en redovisning som Talia och Dania gör tillsammans pratar de med 
sin lärare. Under lektionen tog en elev upp frågan om vilket betyg man 
kunde tänka sig att Talia och Dania skulle ha. Läraren och klassen diskute-
rade detta, men läraren ville inte ge något definitivt besked på lektionstid. 
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Han fortsätter diskutera med Talia och Dania enskilt efter lektionen. Lära-
ren säger då att deras framträdande är klart godkänt, men han fortsätter (inte 
visat i transkriptionen) sen måste jag ju veta också sinsemellan va du du 
pratade lite mer än vad du gjorde och sådär och vad vad betyder det vad 
står det för det det vet jag inte. Läraren verkar mena att han är osäker på om 
Dania och Talia kan lika mycket om redovisningens ämne. Talia säger jag 
pratar inte så mycket, medan Dania i stället ger en avvikande uppfattning 
jag tycker det var lika mycket. Danias uppfattning motsvaras av deras jäm-
lika upplägg av redovisningen. De har nämligen delat upp redovisningen i 
sex block och talar växelvis.39 Talia byter sedan fokus från talmängd till sin 
förståelse av redovisningens ämne men f- kolla hon förstår mycket mer än 
mej det är därför. Den självnedvärdering som Talia gör får läraren att ifrå-
gasätta om Talia är ärlig. Exempel (134) inleds med Talias svar på lärarens 
ifrågasättande.    

(134) Talias egeninspelning: hur länge har du varit i Sverige 

1  Talia: ja jag är ärlig ((skrattar till)) alltså jag förstår 
2   men alltså det är svårt [att förklara när du>> 
3  Läraren:                         [ja 
4  Talia: >>kommer alltså när du frågar mej en sak jag kan  
5   inte förklara det kanske jag kan på arabiska men jag 
6   kan inte översätta det till svenska 
7  Läraren: hur hur länge har du varit här 
8  Ivan: (ohb) 
9  Läraren: ett ögonblick  
10  Ivan: kan jag säga nånting om det som ni håller på att 
11   diskutera [jag jag jag tycker att det är vissa>>  
12  Läraren:           [ja 
13  Ivan: >>personer som har lätt att prata och berätta  
14   [vissa kan jobba bra skriva [grejer sen har dom>> 
15  Läraren: [ja                         [ja just det      
16  Ivan: >>svårt att berätta och jag jag förstår Talia  
17   [för jag har inte varit här så länge [också det är>>   
18  Läraren: [du gör det                                             
19  Talia:                                      [mm 
20  Ivan: >>lite så att när man ska berätta om svåra grejer då  
21  Läraren: Ivan det är därför jag vill läsa vad som är skrivet   
22  (.)  
23  Läraren: förstår du 
24  (.)  
25  Läraren: bra nejmen alltså det det jag tycker att det är en  
26   svårighet va för att det är två sådär vill jag prata 
27   vara lite återhållsam med att dela ut toppbetyg va  
28   innan jag har kollat jag kanske vill prata lite mer 
29   med er om det här och sen så är det hur mycket ni  
30   hur mycket som ligger kvar hur mycket ni kan 
31   rekapitulera men jag är alltså helt jag är mycket 
32   nöjd och din din insats då jag tror ju då liksom  
33   att du behärskar det här bra rätt väl va fast jag är  
34   osäker på dej då mer [eller hur och du du är inne>>  
35  Talia:                      [ja jag vet 
36  Läraren: >>på det 
37  Talia: mm 

                                           
39 Det finns dock en viss skillnad när det gäller ordmängden. Talia använde enligt min 
beräkning ca 800 ord och Dania ca 1030 ord.   
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38  Läraren: hur länge har du varit i Sverige 
39  Talia: fyra år och tio månader 
40  Läraren: inte mer 
41  Talia: nej 
42  Läraren: (ohb) 
43  Talia: ((skrattar till)) 
44  Läraren: hur länge har du varit här 
45  Dania: sen åttiåtta tror jag eller åttinio 
46  Läraren: så du har varit här i nio år  
47  (.)  
48  Läraren: [[så att din språkbehärskning är bättre alltså 
49  Dania: [[ja sådär nånting 
50  (.)  
51  Läraren: vad pratar du för språk hemma 
52  Talia: arabiska 
53  Läraren: och du 
54  Dania: assyriska 
55  Läraren: tittar du på arabisk teve 
56  Talia: ja 
57  Läraren: (ohb) gör du det pratar arabiska hemma 
58  Talia: mm 
59  Läraren: det blir svårt då 

 
Talias förklaring till att hon inte förstår redovisningens ämne menar hon 
ligger i hennes dåliga kunskaper i svenska. Detta får läraren att ställa en 
fråga om hur länge Talia har varit i Sverige, men innan frågan får ett svar 
vill också Ivan kommentera det som man pratar om (rad 10). När man sedan 
återkommer till frågan om Danias och Talias tid i Sverige och användning 
av språk relevantgörs Talias användning av arabiska hemma och tevetittan-
de på arabiska som ett problem. I Johansson (2000) beskrivs hur elever med 
flerspråkig och flerkulturell bakgrund anser att svenskan har en självklar 
status i skolan, och att den åsikten hos eleverna har sitt ursprung i de signa-
ler som skolans ensidiga inriktning mot den svenska referensramen ger. I 
Talias samtal med läraren ges också signaler om att svenska är det språk 
som Talia bör använda – inte bara i skolan, utan också hemma. I jämförelse 
med det samtal som Filip hade med sin lärare (exempel (117)) och där han 
relevantgjordes som en duktig elev, ser vi det motsatta i fallet med Talia 
och hennes lärare. De båda relevantgör henne i stället som en elev som talar 
för lite, som inte förstår, som talar dålig svenska och som dessutom ser ara-
bisk teve och talar sitt förstaspråk hemma. Det är värt att uppmärksamma att 
det är Talia som är aktiv i problematiseringen av bristerna hos de egna 
svenskkunskaperna och i hur detta medför problem med förståelsen. Det 
problem som inledningsvis handlade om att Talia hade pratat för lite under 
redovisningen (vilket får anses vara en sanning med modifikation efter de 
faktiska beräkningarna som visade att skillnaderna inte var särskilt stora, se 
not 39 sidan 180) växer till större och mer omfattande problem under sam-
talets gång. Läraren och Talia blir överens om att det är hennes ofullständi-
ga behärskning av svenskan som är problemet, och när Talia får bekräftat 
att läraren tycker att hennes vistelsetid i Sverige är kort (se lärarens yttrande 
på rad 40) styrker det hennes argument för att hon har svårigheter med 
svenskan. Läraren får också reda på att Dania har varit i Sverige dubbelt så 
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länge som Talia, vilket då ses som en förklaring till hennes, enligt läraren, 
säkrare språkbehärskning.  

Talias relevantgörande av sig själv som dålig i svenska kan man se som 
en användbar strategi i samtalet med läraren. Talias fokusering på sin 
bristande språkbehärskning och medföljande problem med förståelsen för-
skjuter diskussionen från den faktiska redovisningen och de kunskaper som 
Talia skulle ha tillgodogjort sig i ämnet, till ett mer allmänt problem med 
behärskningen av svenskan. Talia säger på rad 4 att hon kanske skulle kun-
na klara av lärarens frågor på arabiska men att hon inte klarar av att översät-
ta dem till svenska, vilket gör Talias fokus på problemet till en rent språklig 
fråga.  

9.4.2.3 Talia som duktig i svenska 
Som motbild till Talias nedvärderande av sina svenskkunskaper, t.ex. i 
(134) kan vi se vad som händer i intervjun när hon berättar om sin första tid 
i Sverige (exempel (135)).  

(135) Intervju med Talia: ja jag tyckte jag var duktig för jag lärde mej svenska 
såhär snabbt 

1  Talia: eh och sen efter en månad tror jag vi började skolan  
2   men vi hade ingen uppehållstillstånd men vi fick  
3   börja vi fick uppehållstillstånd efter sju månader 
4   men vi gick i skolan de här månaderna innan vi fick 
5   uppehållstillstånd eh sen ja jag började skolan så   
6   alltså jag förstod nästan vad dom sa vad dom pratade 
7   om jag kunde inte svenska men jag förstod vad dom sa 
8   men jag kunde inte svara dom och sånt så ja jag fick 
9   hjälp av en tjej hon blev min bästa kompis sen ja  
10   hon tolkade åt mej och ja jag tyckte jag var sådär  
11   duktig för jag lärde mej svenska snabbt 
12  C: mm 
13  Talia: alltså inte riktig svenska men alltså alltså jag 
14   kunde prata med folk träffas kompisar jag hade inga  
15   svenska kompisar men ja från Afrika från Chile och 
16   sånt där men mest araber  

 
Talia säger att hon inte hade några problem med att förstå svenskan ens till 
en början jag kunde inte svenska men jag förstod vad dom sa, och hennes 
snabbhet i inlärningen av svenska gällde också den egna produktionen ja 
jag tyckte jag var sådär duktig för jag lärde mej svenska snabbt. Det som 
händer efter den uppvärdering som Talia gör av sig själv är dock att hon 
nedvärderar sina svenskkunskaper genom att säga att hon inte pratade riktig 
svenska. Vid ett annat tillfälle i intervjun återkommer Talia till sin inlärning 
av svenska och sedan andra året jag gick bara en termin i åttan i den här 
klassen sen fick jag börja i en vanlig klass i åttan andra terminen och det 
gick bra för mig alltså jag klarade mig fick bra betyg och lärarna tyckte att 
jag var duktig ((skrattar)) att jag lärde mig svenska snabbt och så.  
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Den positiva bild av sina svenskkunskaper som Talia emellanåt ger ligger 
i linje med en iakttagelse om att hon är en person som klarar av att använda 
och lekfullt prova olika varieteter. Vid flera tillfällen i inspelningarna an-
vänder hon olika svenska varieteter. Hit hör hennes sätt att säga ja ska ni ha 
Fanta med överdrivet trevlig röst och stockholmsk dialekt (exempel (15) 
avsnitt 5.6.1). Hon härmar också en av sina lärare genom att använda stock-
holmsk dialekt, och vid ett tillfälle använder hon skånskt uttal. I Talias fall 
handlar det om att hon använder olika svenska, dvs. majoritetsspråkets, va-
rieteter vilket är en annorlunda användning av begreppet crossing/språk-
överträdande än Ramptons (1995). Definitionen hos Rampton inbegriper att 
ungdomar i mångkulturella områden använder varandras språk, dvs. de an-
vänder språk som inte ”tillhör” dem. Språköverträdande kan dock i min 
mening sägas omfatta även Talias användning av svenskan, eftersom stock-
holmskan och skånskan kan betraktas som varieteter som ännu inte tillhör 
Talia. Funktionen i att använda stockholmska och skånska verkar för Talias 
del ligga i det avståndstagande hon då kan uttrycka. Språköverträdande blir 
ett sätt att se sig själv utifrån och markera självdistans. Den situation som 
uppstår när deltagarna i Talias fyrpartssamtal ska komma på ett samtalsäm-
ne att inleda med är ovanlig och sätter särskild press på deltagarna. Den nå-
got tryckta stämningen adresserar Talia genom att tala stockholmska och 
agera värdinna. När Talia härmar en lärare kan man säga att det delvis är en 
förbjuden handling som Talia markerar genom att härma inte bara innehål-
let i det läraren sa utan också lärarens varietet. I fallet där hon använder 
skånska sitter hon och pratar med Dania och Leyla. Talia och Dania memo-
rerar högt de föredrag de senare ska hålla på en lektion. De börjar fundera 
på om inspelningarna på något sätt skulle kunna komma att användas emot 
dem. De viskar, skriver saker och fnissar och verkar spekulera om vem som 
ska ha banden ”egentligen”. Efter detta tilltalar Talia Leyla med orden ja 
Leyla annars och också här upplever jag att hon förställer rösten och talar 
med utpräglat stockholmskt uttal. Antagligen ser hon detta som ett skämt-
samt sätt att släta över de viskningar och fniss som precis har förekommit. 
Leyla svarar bara bra och man skämtar om att bara bra låter som Barbara. 
Från den sekvensen återgår man sedan till att memorera sina föredrag, och i 
samband med detta använder Talia skånska alltså såhär ska man ska man 
börja såhär ska man börja anslag fakta motargument ((fnissar)).  

Pratet om inspelningens syfte triggar den skämtsamma stämning som an-
tagligen möjliggör Talias användning av skånska, men det är också så att 
rasten lider mot sitt slut och de är på väg att bryta upp för att gå till nästa 
lektion. Tjejerna har dessutom suttit ner och memorerat föredragen under en 
längre stund och användningen av skånskan kan kanske därför också adres-
sera det faktum att man nu anser sig klara och inte orkar mera. Ramptons 
iakttagelse att språköverträdande ofta förekommer vid interaktionella eller 
aktivitetsmässiga avbrott får därmed stöd (1995:193–197). Det relevantgör-
ande av identitet som Talia uttrycker i och med stockholmskan och skåns-
kan kan situationellt förklaras som ett sätt att visa på en slags självdistans 
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och som en markör för en aktivitetsavslutning. Det faktum att hon just tar 
till stockholmskan och skånskan kanske kan vara ett testande av en svensk 
identitet som hon inte riktigt ännu tycker sig ha rätt till eller som ofta inte är 
funktionell i den miljö hon befinner sig i.   

9.4.2.4 Talia som dålig i svenska och dålig i arabiska 
I samtalet med läraren menade Talia att hon hade bättre möjligheter att for-
mulera sig på arabiska, och att det var processen att översätta till svenska 
som var svår för henne (exempel (134)). I intervjun ställer jag en fråga där 
jag ber Talia värdera sina kunskaper i svenska och arabiska. Hennes svar 
här indikerar inte att arabiskan skulle vara det starkaste språket. 

(136) Intervju med Talia: mitt problem det är att jag kan inte förklara nånting 

1  C: ha vad tycker du om du jämför du nu dina kunskaper 
2   i arabiska och svenska vad tycker du vilket språk 
3   kan du bäst eller så  
4  Talia: det är inte så att om jag ska säga till dej att jag  
5   förstår mycket mer svenska och att jag kan prata  
6   svenska bättre än arabiska men alltså jag kan prata 
7   arabiska men jag kan inte förklara jag kan förklara 
8   bättre på svenska än arabiska såhär alltså som jag 
9   sa alltså mitt problem det är att jag kan inte  
10   förklara nånting 
11  C: mm 
12  Talia: det jag vill ha 
13  C: mm 
14  Talia: ja och sen jag skäms också lite när jag pratar  
15   svenska om jag frågar någon som igår jag skulle göra 
16   sånt där bankomatskort 
17  C: mm 
18  Talia: men jag skulle fråga det fanns där tre män som stod  
19   och pratade så jag skämdes jag gick tillbaka  
20   ((skrattar)) 
21  C: nähä ((skrattar)) 
22  Talia: jag åkte tillbaka hem 
23  C: nä gjorde du 
24  Talia: min man bara har du gjort det igår min man bara har  
25   du gjort jag bara nej jag skämdes att fråga 
26  C: nej 
27  Talia: det stod tre män där och jag orkade inte 
28  C: menar du att det stod tre män bakom disken eller  
29  Talia: ja 
30  C: det var dom du skulle prata med när det gäller 
31  Talia: ja så jag skämdes speciellt när det är män 
32  C: jaha varför det tror du 
33  Talia: det k- jag vet inte jag kanske säger ett ord fel det  
34   gör inget om jag säger fel men jag skäms 

 
Som svar på frågan om vilket språk hon tycker sig kunna bäst säger Talia 
att hon ser brister med såväl sin svenska som sin arabiska. Talia säger på 
rad 7 att hon kan förklara bättre på svenska än på arabiska, men att hon 
egentligen har problem överhuvudtaget med att förklara saker. I intervju-
situationen tar hon inte ställning till vilket språk hon anser sig kunna bäst. 
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Att inte välja arabiskan som det starkaste språket kan vara ett sätt att anpas-
sa sig till mottagaren som är svensktalande, men hennes val att inte välja det 
ena eller det andra språket ligger också i linje med ett genomgående drag i 
intervjuerna. I intervjuerna framhåller ungdomarna dynamiska och flexibla 
självbilder. De verkar också se intervjusituationen som en aktivitet där de 
kan ge, vad de förmodar är, oväntade svar. Att ge oväntade svar bidrar na-
turligtvis också till att skapa en bild av att man är nyanserad, oförutsägbar, 
och därmed individuell.  

9.4.2.5 Talia och religion 
I intervjun frågar jag om religionen spelar någon roll för Talia. Hennes svar 
är nyanserat, och vi får ytterligare ett exempel på att hon inte tar ställning i 
intervjusituationen, exempel (137). 

(137) Intervju med Talia: jamen det är viktigt men man behöver inte ta det på 
allvarligt 

1  C: nej är religion viktigt för er 
2  Talia: nja jo ibland 
3  C: nej jag pratade med Leyla och hon sa att hon var ja  
4   i och för sej att hon hade tagit på sej sjalen och 
5   börjat engagera sej på senaste tiden men att det 
6   upptog mycket tid för henne eller mycket men 
7  Talia: ja 
8  C: hon är engagerad 
9  Talia: jamen det är viktigt men man behöver inte ta det på  
10   allvarligt ibland det blir däruppe i klassen när vi  
11   pratar om muslimer och kristna 

 
Talias svar innehåller ingen klar information kring om hon utövar någon 
religion. Hon säger först att religionen bara är viktig ibland och sedan att 
man inte behöver ta religionen så allvarligt, vilket kan tolkas som att religi-
on en inte upptar någon väsentlig del av hennes vardag. Det är naturligtvis 
inte lätt att avgöra vad som menas med intervjuarens fråga är religion vik-
tigt för er på rad 1 och det kan vara osäkerheten kring vad som egentligen 
efterfrågas som gör Talias svar ganska neutralt. I Talias egeninspelning re-
levantgör hon vid ett tillfälle själv sin trosinriktning.    

(138)  Talias egeninspelning: jag vet inte om jag ska till kyrkan idag klockan sex 

1  Talia: jag vet inte om jag ska till kyrkan idag klockan sex 
2  Leyla: varför det 
3  Talia: du vet imorron är det inte imorron söndag är det  
4   påsk 
5  (1s)  
6  Talia: så alltså vår 
7  Leyla: mm 
8  Talia: idag det kallas jag vet inte vad långfredag för 
9   ortodox 
10  (1s)  
11  Talia: ºjag vet inte om jag ska till kyrkanº 
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I (138) kommer Talia på att hon eventuellt ska gå till kyrkan på kvällen. 
Leyla undrar varför och Talia förklarar (rad 3) du vet imorron är det inte 
imorron söndag är det påsk. Hon lägger också till så alltså vår, vilket blir 
en markering av den skillnad som finns mellan Leylas muslimska tro och 
Talias kristna.  

Om man i intervjusvaret i exempel (137) ovan har svårt att se religionen 
som något som spelar roll för Talia i vardagen så ser vi att hon i samtalet 
med Leyla i exempel (138) väljer att relevantgöra ett eventuellt kyrkobesök.   

9.4.3 Sammanfattning av Talia 
Den nedtonade roll som Talia har i fyrpartssamtalet föreslås ha sin förklar-
ing både i att samtalsdeltagarna i fyrpartssamtalet förbiser hennes yttranden 
och i en eventuell känsla av språklig otillräcklighet från Talias sida. I exem-
pel (130) ser vi indikationer på att Talias yttranden inte uppmärksammades 
av de övriga. Relevantgörande av sig själv som dålig i svenska förekommer 
när Talia garderar ett yttrande med jag vet inte om ni förstår mej. Även om 
Talia relevantgör sig själv som fåordig också i samtalet med sin lärare (ex-
empel (134)) så är min uppfattning efter genomlyssningen av hennes och 
Leylas egeninspelningar att hon annars är pratsam i samtal med sina kamra-
ter. 

Talias etnifieringar rör till största delen språk. Den enda gång hon rele-
vantgör sitt ursprung får hon en fråga om hon ser sig som irakiska eller 
svenska av intervjuaren, och i den situationen är hon naturligtvis tvungen att 
ta ställning till det ena eller det andra. Hennes val blir irakiska (exempel 
(132)). Talia pratar vid ett flertal tillfällen arabiska i skolan, men svenskan 
överväger definitivt. Ett identitetsskapande som relevantgör Talia som dålig 
i svenska märks då och då hos henne. I det samtal som hon har med sin lär-
are efter redovisningen tillsammans med Dania är hon den som är aktiv i att 
skapa bilden av sig själv som en person som talar lite och som förstår mind-
re än Dania av redovisningens ämne. Orsaken enligt Talia är hennes dåliga 
kunskaper i svenska, och detta får läraren att fråga hur länge hon har varit i 
Sverige. Läraren uttrycker förvåning över den korta tid som Talia uppger, 
och man har då etablerat Talias problem som ett språkligt problem relaterat 
till den korta vistelsetiden och relaterat till det faktum att hon talar sitt 
förstaspråk hemma och ser arabisk teve. I den situation som Talia befinner 
sig när läraren ifrågasätter hennes talaraktivitet under redovisningen gynnas 
hon av att läraren får veta hur kort tid hon har varit i Sverige och vilka pro-
blem hon anser sig ha med svenskan i jämförelse med arabiskan. Talias val 
att fokusera på förståelseproblemen som språkrelaterade ger henne en för-
delaktigare position, och det är sannolikt därför som hon själv är aktiv i 
skapandet av den självbilden. 

I andra sammanhang, t.ex. i intervjun, relevantgör Talia en bild av sig 
som duktig i svenska. Hon berättar att hon lärde sig svenska fort vid an-
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komsten till Sverige och att hon också tidigt kunde förstå (exempel (135)). 
Även i det sammanhang där hon redogör för sitt betyg IG använder hon lär-
arens positiva omdömen om hennes svenskkunskaper, se exempel (133). I 
intervjusituationen verkar det, som jag tidigare påpekat, finnas ett behov av 
att uttrycka oväntade och oförutsägbara svar, och i intervjun får Talia möj-
lighet att uppvisa en annan sida än den som hittills har varit den domineran-
de, nämligen att hon har dåliga kunskaper i svenska. I intervjun säger Talia 
också att hon har svårt att förklara saker både på arabiska och svenska, vil-
ket kan ses som ytterligare ett sätt att nyansera och som gör det svårt att 
placera Talia i ett särskilt fack.  

Talia använder sig av svenska varieteter som stockholmska och skånska, 
och hon talar då utan den brytning som hon har annars. De yttranden som 
görs på detta ”crossingartade” eller språköverträdande sätt har en speciell 
roll i samtalen i och med att de uttrycker en viss distans eller ett visst ut-
ifrånperspektiv till den aktivitet som hon är involverad i. Vi kan jämföra 
med Ivans sätt att använda engelskan. I hans fall var engelskan i sig en slags 
kommentar till eller uttryck för potentiella interaktionella svårigheter. 

9.5 Slutsatser 
I det här kapitlet har vi följt Filip, Ivan och Talia i olika situationer. Syftet 
har varit att se deras relevantgörande av identitet i olika typer av situationer 
och tillsammans med olika samtalspartner. Deras roll i fyrpartssamtalen har 
också diskuterats och jämförts med hur jag uppfattar dem i egeninspelning-
arna.  

Det som framstår som tydligast vid analysen av de olika situationerna är 
hur Filip, Ivan och Talia växlar sitt relevantgörande av identitet, främst när 
det gäller etnifieringarna, efter situationen. Hos ungdomarna verkar identitet 
komma till uttryck på ett sätt som är nära anpassat efter samtalskontexten, 
och själva identiteternas hemvist kan sökas i den lokala balansgången mel-
lan gemenskap och distans som fångas i Gergens (1991) uttryck identitet 
genom relation. Ur ett perspektiv som ser relevantgörandet av identitet som 
individuellt kan identiteterna kanske beskrivas som fragmentariska, men ur 
ett perspektiv som i första hand ser relevantgörandet av identitet som socialt 
kan de i stället beskrivas som kontextkänsliga (Widdicombe & Wooffitt 
1995).   

Genom de varierade etnifieringar som görs och genom de varierade be-
skrivningar som Filip, Ivan och Talia ger av sig själva blir det svårt att säga 
att någon av dem ser sig ha en särskild etnisk identitet. Att göra det skulle 
vara detsamma som att ge relevantgörandet i någon situation företräde över 
relevantgörandet i en annan situation.  

Det blir också tydligt att kategorier av typen invandrare, svensk etc. an-
vänds för väldigt personliga syften i samtalen och inte ska ses som att ung-
domarna relevantgör namn på folkgrupper i största allmänhet. I stället gör 
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kategoriseringen ett interaktionellt arbete som får sökas på ett konkret plan i 
situationen – man kan säga att själva etiketterna används men att deras be-
tydelser är situerade. Här i den mångkulturella miljön verkar de etniska 
identiteterna utgöra en potentiell resurs för ungdomar att positionera sig och 
markera olika typer av relationer. I materialet såg vi att situationer som inte 
behöver involvera etnicitet, kan medföra att deltagare ändå använder en et-
nifiering för att förklara ett visst beteende. När Ivan och Janos använder et-
niciteten som förklaring till att biokassören inte hör vad Ivan säger i (127) 
ser vi en slags egenetnifiering utifrån en vana att det oftast är genom etnici-
teten som ungdomarna synliggörs.   

Egeninspelningarna ger med sina varierade samtalssituationer och sam-
talsdeltagare stora möjligheter till varierat identitetsskapande. Samtidigt 
finns det återkommande relevantgöranden runt Filip, Ivan och Talia som 
framstår som centrala. Filip relevantgörs ofta som en duktig elev. Ivans 
sportintresse framstår som centralt i det liv som hans egeninspelningar visar 
upp. Även användningen av engelska är utmärkande för Ivan i hans egenin-
spelningar. För Talias del framstår hennes kamp med språket och skolarbet-
et som viktigt. Hon pratar också om sitt liv utanför skolan, men det faktum 
att hon är gift relevantgörs aldrig utanför intervjun (se exempel (6) och ex-
empel (136)). Den inblick i ungdomarnas liv som vi har fått tillgång till ge-
nom egeninspelningarna är emellertid ytterst liten, och kan naturligtvis inte 
göra anspråk på att vara en beskrivning av ungdomarnas relevantgörande av 
specifika identiteter på något representativt sätt. Det som jag däremot menar 
är representativt är processerna att relevantgöra identitet efter den situation-
ella förankringen.      

Den situation som intervjuerna utgjorde verkar främja ungdomarnas rele-
vantgörande av sig själva som oförutsägbara, resonerande och flexibla. I 
flera fall såg vi ett slags neutralt relevantgörande av identitet hos ungdom-
arna i intervjuerna. Filip var varken svensk eller grek utan mångkulturell 
och sekulariserad. Talia tog inte ställning till om hon pratade svenska eller 
arabiska bäst, och tog inte alls ställning i fråga om religionens betydelse. 

 



10 Avslutande diskussion 

I avhandlingen analyseras relevantgörande av identitet hos unga människor 
som lever i en mångkulturell miljö. Syftet med analysen är att via ungdom-
arnas egna relevantgöranden av identitet diskutera på vilket sätt identiteter 
uppstår och hur de ska tolkas i förhållande till en pågående samtalsaktivitet. 
Det material som används i avhandlingen består av olika typer av inspelade 
samtal. En kärna av samma ungdomar finns inspelade i arrangerade fyr-
partssamtal, i egeninspelningar och i intervjuer, och syftet med de varierade 
inspelningssituationerna är att kunna studera variationer i relevantgörande 
av identitet utifrån faktorer som samtalsdeltagare och situation. I detta av-
slutande kapitel vill jag diskutera resultaten från analyserna utifrån ett sam-
lat perspektiv, och återknyta till de teoretiska antaganden om identitetsskap-
ande som används i undersökningen.  

Relevantgörande av identiteter ses i undersökningen utifrån teoretiska 
riktpunkter som poängterar det föränderliga och flexibla och utifrån antag-
anden om att identitetsskapande processer utgör ett strategiskt verktyg i den 
aktiva processen att skapa situationellt funktionella självbilder (Widdicom-
be & Wooffitt 1995, Widdicombe 1998, Edley 1993). Identitet antas rele-
vantgöras i dialog och i kontrast och positionerar samtalsdeltagarna i förhål-
lande till varandra och i förhållande till den pågående samtalssituationen 
(Davies & Harré 1990). Jag vill påpeka att de teoretiska utgångspunkter för 
relevantgörande av identitet som jag använder i undersökningen inte ses 
som specifika för vare sig ungdomar, eller än mer specifikt, för ungdomar 
som lever i en mångkulturell miljö. I stället vill jag hävda att processerna 
vid relevantgörande av identitet är desamma för unga människor som för 
andra, eftersom det i interaktionella sammanhang alltid handlar om att för-
hålla sig till en situation. Att prata om ett ständigt fluktuerande identitets-
skapande kan dock vara problematiskt utifrån ett traditionellt psykologiskt 
synsätt om individens riktiga eller äkta identitet, ”one that just sits there 
ready to be portrayed in words” (Bruner 2002:64).  

Med ett utifrånperspektiv kan man kanske ifrågasätta autenticiteten i att 
vara t.ex. både invandrare, svensk och mångkulturell, men när funktionen i 
användningen av kategoriseringarna knyts till ett situationellt solidariseran-
de eller distanserande är det mer etiketterna som sådana som kan verka av-
vikande än de identitetsskapande processerna. Det ifrågasättande kring sina 
identiteter som ungdomarna kan möta hänger då ihop med att det i vårt 
samhälle finns föreställningar om att människor bör vara t.ex. antingen 
svensk eller invandrare eller antingen svensk eller syrian. Det är kanske 
också i detta sammanhang som identiteternas retoriska, politiska och ideo-
logiska betydelser kan tänkas spela roll. Även om ungdomarna använder 
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etniciteten för att strategiskt manövrera sig fram i tillvaron, och inte för att 
säga något om vilka de är, på ett abstrakt plan, är det inte omöjligt att rele-
vantgörandet av etnicitet ändå av t.ex. massmedierna eller allmänheten tol-
kas på ett icke-situationellt sätt.  

Om inte själva de identitetsskapande processerna är annorlunda för ung-
domarna som lever i den mångkulturella miljön än för andra människor, så 
kan antagligen det mångfasetterade sättet att använda etniciteten som en 
resurs ses som specifikt. Huruvida identitetsskapande via etnicitet också är 
frekvent i miljöer som är mer monokulturella är inget som utreds i den här 
undersökningen, men att de finns närmare till hands i mångkulturella områ-
den är inte otänkbart. Jag har emellertid också diskuterat möjligheten att 
min närvaro i ungdomarnas vardag i sig blir ett påpekande om att deras et-
nicitet är viktig. Deras beteende skulle i sådana fall kunna ses som en reak-
tion på själva undersökningen och blir på så sätt en bekräftelse av teorin om 
dialogens betydelse för individens identitet. Om relevantgörandet av etnici-
tet delvis ska ses som en respons på själva undersökningen kan man tolka 
förekomsten i ungdomarnas samtal som ett slags motstånd. Deras egenetni-
fieringar och etnifieringar av andra blir ett påpekande till majoritetssamhäl-
let om hur ungdomar i en mångkulturell miljö ofta framställs (jfr Sjögren 
2001:137). Ett annat sätt att tolka förekomsten av etnifieringar är att de an-
vänds för att visa upp mångkulturen som en resurs. Ungdomarnas upplevel-
ser av den mångkulturella miljön och de erfarenheter som detta medför ut-
trycks i flera fall som en tillgång. Det finns alltså också en stolthet i att vara 
en del av det mångkulturella och nya Sverige.  

En utgångspunkt för undersökningen är vidare att etniciteten måste göras 
relevant av deltagare i ett samtal. Även om etniciteten skiljer deltagarna i ett 
samtal åt är det inte självklart att det är dessa identiteter som man väljer att 
ta fasta på (Moerman 1974). De relevantgjorda identiteternas betydelse för 
talaren måste därför sökas och förstås där de uppstår, på mikronivå i samtal-
et. I undersökningen använder ungdomarna etniciteten för en rad olika syf-
ten, och det de väljer att ta fasta på när det gäller etniska kriterier går att för-
stå utifrån deras lokala positioneringar i samtalen. De etniska identiteterna 
utgör då en resurs för att inkludera och exkludera samtalsdeltagare situa-
tionellt. I undersökningar som saknar en koppling till mikronivån i samtalet 
kan man riskera att tro att ungdomarnas etnifieringar alltid speglar ett mak-
rorelaterat samhälleligt relevantgörande av etnicitet (Widdicombe & Woof-
fitt 1995). Det postmoderna sättet att se på etnicitet är att den relevantgörs 
där kulturella skillnader har en betydelse (Eriksen 1993:45). På mikronivå i 
samtalet kan det handla om att vilja solidarisera eller distansera sig från del-
tagare här och nu, men behöver alltså inte vara ett uttryck för vem man är.   

Etniciteten används av ungdomarna i undersökningen för att samtidigt 
förhandla om positioner som unga, självständiga och medvetna. Etnicitets-
relevansen konkurrerade dessutom ibland med kön och social klass. En 
tolkning av de frekvent förekommande etnifieringarna blir därför att de kan 
fungera som en ohotande ingång till relevantgörande av andra mer känsliga 
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identiteter. Etniciteten och de kontrasteringar som görs utifrån den kan 
eventuellt vara så självklara att de inte utgör ansiktshot på samma sätt som 
andra typer av kontrasteringar skulle kunna göra. Kontrasteringens och dia-
logens relevans för relevantgörande av identitet synliggörs i de fall där del-
tagare visar upp oväntade identiteter som en respons på en annan deltagares 
identitet. Interaktionens betydelse för identiteterna syns också i analysen av 
motstånd. Hos ungdomarna kan ett förslag om en identitet förkastas eller 
accepteras, vilket markerar det interaktionella samspelets och den gemen-
samma handlingens betydelse för relevantgörande av identitet. Motståndet 
ses också som ett uttryck för att de påpekade skillnader som kommer till 
stånd via etnifieringar och pluggifieringar inte uppfattas som relevanta i en 
miljö där ungdomarna delar sin vardag. Lokalt är motståndet ett sätt att ar-
beta för en jämlik samtalssituation, men i ett större sammanhang kan det 
alltså handla om att lyfta fram den gemensamma livssituationen.     

Också andra identiteter än de etniska relevantgörs i ungdomarnas samtal. 
Deras identiteter som elever på gymnasieskolan kommer till uttryck i de 
skolrelaterade topikerna i fyrpartssamtalen och i samtal om prov, läxor, lär-
are och kommande skolaktiviteter i egeninspelningarna. De inspelningar 
som är gjorda har också till största delen skolan som fysisk kontext. Fyr-
partssamtalen spelas in under skoltid, intervjuerna spelas in alldeles efter 
skoltid och egeninspelningarna består till största delen av samtal i skolmil-
jö. Skolan är den plats där gymnasieungdomar tillbringar den största delen 
av sin tid, och därför är den troligen en betydelsefull kontext och innehålls-
ligt en viktig resurs för deras samtal. Ungdomarnas fritidsintressen t.ex. i 
form av sport och musik märks också i inspelningarna och ger oss en ytter-
ligare varierad syn på identiteten. Det fokus på det etniska som ändå är tyd-
ligt i min undersökning är dels en återspegling av att ungdomarna relevant-
gör det etniska relativt ofta, men också ett utslag av att jag t.ex. när det gäll-
er de tre fallstudierna, mot bakgrund av resultaten i de tidigare analyserna, 
har letat efter sådana sekvenser. Jag motiverar inriktningen på det etniska 
identiteterna med att de på ett tydligt sätt illustrerar hur flexibelt och förän-
derligt relevantgörande av identitet kan vara, också när det gäller identiteter 
som ofta antas vara statiska. Interaktionen, förhandlingen kring sociala rela-
tioner, kontrasteringar, solidariserande och distanserande spelar roll för hur 
vi väljer att framställa olika versioner av våra jag i samtal.  

Jag menar också att metoden att se ungdomarnas relevantgörande av 
identitet i flera olika situationer har visat hur försiktig man bör vara med att 
tolka identiteter utanför den kontext där de relevantgörs: ”First, because the 
importance of ethnic group membership usually varies a great deal from one 
interactional situation to another, there are problems of validity for methods 
built around a fairly brief encounter between researcher and informant (e.g. 
sociometry and attitude testing).” (Rampton 1995:5.)  

Att individen inte har inte en etnisk, eller någon annan, identitet utifrån 
några förutbestämda kriterier utan relevantgör en identitet som fungerar på 
det sätt som hon eller han vill i det lokala sammanhang som interaktionen 



 192

utgör erbjuder ett perspektiv på individen som aktiv och delvis självbe-
stämmande över sin identitet. Den sociala inbäddningen, dvs. den miljö, de 
situationer och de samtalsdeltagare som möter individen innebär samtidigt 
en slags begränsning. För ungdomarnas etnicitetsrelaterade identiteter ver-
kar också emellanåt den sociala verkligheten utanför samtalen spela roll. 
Ungdomarna är medvetna om att andras syn på dem ofta involverar deras 
etnicitet och därför kan man också se att de förhåller sig till detta i sina sam-
tal. De verkar också påverkas av den massmediala fokuseringen kring pola-
riseringen mellan invandrare och svenskar genom att själva använda samma 
kategoriseringar. På mikronivån i samtalen är det dock inte självklart att 
etnifieringen invandrare är negativ. Den verkar i vissa fall användas i soli-
dariserande syfte och kan som kategorisering i den mångkulturella miljön 
ha en utjämnande och samlande funktion. Användningen kan också ses som 
ett sätt att ta udden av det stigmatiserande hos kategoriseringen, i likhet med 
användningen av ordet utlänning. Detta visar ytterligare på fördelen med en 
samtalsinriktad undersökning.  

Undersökningens material i form av olika typer av samtal har gett insikt-
er i det varierade och kontextkänsliga arbete som pågår när självbilder och 
identiteter skapas. Den inblick i ungdomarnas liv som erbjuds via de inspel-
ade samtalen ger möjligheter till förståelse av såväl de identitetsskapande 
processerna rent generellt som den livssituation som ungdomarna ger ut-
tryck för – och det handlar om en livssituation som är relativt ny för vårt 
samhälle och som därför utgör ett angeläget forskningsområde.  

I arbetet med att försöka analysera ungdomarnas samtal har jag stött på 
fler och fler lager av identitetsskapande processer ju längre tid jag har arbet-
at, och de beskrivningar och analyser som finns med i avhandlingen skulle 
ha kunnat göras ur andra perspektiv som kanske hade sagt lika mycket om 
ungdomarnas relevantgörande av identitet. Jag hoppas dock att jag bara ge-
nom att ge röst åt ungdomarna och genom att visa deras samtal kan förmed-
la något av deras vardag och verklighet. 



Summary 

In recent years, the multicultural environment that is characteristic of a 
number of suburban areas of major cities in Sweden has frequently been the 
subject of descriptions in the mass media and in research studies. Not sel-
dom, the focus has been on young people and on what are thought to be the-
ir troubles in coping with life between cultures. Questions about the identi-
ties of young people have sometimes concentrated on the fragmented and 
divided concept of identity that this multicultural environment must neces-
sarily result in. Assuming that life in an environment where several diffe-
rent cultures are represented entails the loss of a sense of who a person real-
ly is, is a problem only in terms of the prevailing concept of ethnicity, seen 
as a phenomenon in the singular for the individual. There is also a tendency, 
for instance, in the mass media, to talk about identity in a fairly abstract 
way, without explaining it in a relevant context, in interaction.        

This study concerns how identity among young people living in a multi-
cultural area in Stockholm is made relevant. The aim, described in chapter 
1, is to analyse the identities that arise in situated interaction between young 
people and their peer group and with other people in their everyday life. 
The material of the study, presented in chapter 4, consists of arranged four-
party videotaped conversations, videotaped interviews, and audio tapes 
made by the young people themselves of everyday activities at school and 
during their leisure time. The participants, twelve in all, are 16–19 years 
old. A core group of young people have participated in all three recording 
situations. The material is partly used for intra-individual comparisons in 
studying how identity is made relevant.  

Chapter 2 gives an overview of the studies carried out that take an inter-
actional approach to young people and that concern young people in multi-
cultural areas and issues of ethnicity and identity. This overview reveals 
that there is clearly a lack of interactional studies on the identity of young 
people in multicultural areas in Sweden.    

Chapter 3 contains a discussion of the theoretical background on identity 
that the study proceeds from. Identity is perceived as being made relevant 
through dialogue (Bachtin 1981, 1986, Mead 1934). In this study I look at 
identity as a strategic and flexible tool available to the individual for posi-
tioning him- or herself in a particular situation (Widdicombe & Wooffitt 
1995, Davies & Harré 1990). Identity is also seen as a tool for expressing 
solidarity and distance and for the negotiation of social relations on the mic-
ro level.   

The study consists of five different analyses presented in separate chap-
ters. Chapter 5 consists of a background analysis of the topics in the arran-
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ged four-party conversations. The aim of this study is to capture the content 
of the conversations and thereby gain an understanding of how the partici-
pants interpret the recording situation through their topics. The four-party 
conversations show a global structure, as it is possible to discern a super 
topic, i.e. a theme that is discussed from different perspectives, for each 
conversation. The super topics for the three four-party conversations are 
“the student dance”, “premarital relations” and “immigrants”. There are si-
milarities in the three conversations in the types of topics they discuss on a 
more abstract level. The participants talk about school-related topics, ethni-
city-related topics, and topics related to the physical situation at hand, or the 
framing of the conversation within certain time limits. The recording situa-
tion can be thought to influence both the structure of super topics in the ar-
ranged conversations and the high incidence of topics related to ethnicity. 
The conversations are most likely viewed in a similar way as a group dis-
cussion at school, where the point is to focus on one specific issue. In that 
kind of situation, jumping between different topics would be a violation of 
the conversational rules. Despite this, it is not clear that the participants go 
to any length in choosing their super topic to suit a more formal type of si-
tuation. For example Arina, Filip, Julia and Peter talk mostly about a school 
dance that takes place the night before the recording. This personal, and 
immediate, topic reflects the fact that the participants’ own interests play a 
role in the arranged conversations. The more formal aspect of the conversa-
tion then is mostly visible through the global organisation of the talk. The 
preoccupation with ethnicity-related topics could be a response to the pre-
sence of the researcher. No matter what subject of investigation the resear-
cher suggests, it is likely to be interpreted as involving the multicultural en-
vironment and related living conditions. The ethnicity-related topics can 
thus be seen from one perspective as a response to the investigation, which 
is a confirmation of the theory that dialogue is vital in making identity rele-
vant. However, it would no doubt be problematic for the participants to 
keep a conversation going for 30–40 minutes without somehow being able 
to relate to the content through personal experiences or personal interests. 
This double positioning involves relating both to the demands of the arran-
ged situation and to the demands of the personal relationships between the 
participants. In the four-party conversations, the young people show that 
they are used to discussing ethnicity-related topics in general, but also that 
they have an interest in relating the issues to the specific circumstances of 
the situated activity. In many cases, the participants are open about informa-
tion that could be thought of as sensitive or threatening to their integrity. 
For example, through the conversations, we gather information about alco-
holic intake during the school dance for Arina, Julia and Peter. We also 
learn about the participants’ sexual experiences as recounted in the conver-
sation between Gale, Ivan, Livia and Vera. The candid reporting of potenti-
ally sensitive information is likely to be explained in part by the partici-
pants’ definition of the situation. In this way, in order to come across as 
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trustworthy and committed, they respond to what they feel is required by 
the situation (Bamberg in press). The setting topics sometimes concern the 
recording or the camera. An analysis of the organisation of the setting topics 
shows that they have specific functions. They are either easy options when 
time is needed to find other topics (Londen 1993) or evasive manoeuvres to 
avoid a potential face threat. Another function of the setting topics is that of 
topic chameleon. They function here as resources for self-oriented or con-
troversial topics. The relative emptiness of the content is used to transform 
the topic into something which is more interesting or important to the spea-
ker at a given point in the conversation (Svennevig 1999). The setting to-
pics are a means for the participants to intersubjectively establish a joint 
perspective on the conversation, but also a way of introducing potentially 
threatening topics under a safe heading.  

In chapter 6 the analysis of the pronoun vi ‘we’ is aimed at making visib-
le the groups that the participants include themselves in. It is possible to di-
vide the vi-s used in the four-party conversations into five different catego-
ries depending on their reference. The meanings of vi can be divided into 
those that refer to the participants in the situated conversation, situationally 
inclusive and situationally in- and exclusive, and those that stretch beyond 
the situated activity and include people outside the realm of here and now, 
extended situationally inclusive, extended in- and exclusive and purely ex-
clusive. The quantitative results of the analysis of vi indicate how the young 
people choose to position themselves vis-à-vis each other in their conversa-
tions. Arina, Filip, Julia and Peter are oriented towards sharing in and mu-
tually making identity relevant as classmates and use the extended situation-
ally inclusive vi for the most part. Gale, Ivan, Livia and Vera are oriented 
towards a situationally in- and exclusive use of vi, which is also in line with 
the different opinions expressed under their super topic “premarital rela-
tions”. In their conversation, the interactional establishment of group identi-
ty is made visible. The first uses of vi on the issue of  “premarital relations” 
refer to their different ethnic groups, Chilean, Czech and Syrian respective-
ly. These different vi-s are then transformed through interaction to more lo-
cally relevant vi-s pertaining to the situation at hand, where the use of vi 
excludes Gale but includes the three other participants. The recurrent use of 
the in- and exclusive vi, by Ivan, Livia and Vera but not Gale, makes the 
limits between the situational and the more stable less sharp, but such use 
must still be regarded as relevant only for this particular conversation. In the 
conversation between Dania, Hanna, Leyla and Talia, the most frequent use 
of vi means immigrants, in contrast to Swedes. The function of the use of 
we is thought to include a minimisation of differences in the situated con-
versation, and an emphasis on solidarity. At the same time, the contrasting 
categorisation of Swedes makes it impossible for the participants to put 
themselves outside of the group immigrants. In the situation of their conver-
sation, this could be interpreted as moving towards the categorisation of 
Swedes. However the use of invandrare ‘immigrant’ is not made with the 
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same reference throughout their conversation. The use is indexical and so-
metimes refer to a younger group of immigrants in contrast to an older 
group, making identity as young people relevant for Dania, Hanna, Leyla 
and Talia. The analysis of vi shows that the young people never talk about 
‘we women/we girls’ or ‘we men/we boys’ in that particular linguistic struc-
ture. Nor is there a vi that refers to social class. However, sex and social 
class are made relevant in other ways. Usually they are talked about in rela-
tion to an ethnic aspect. A qualitative analysis of vi shows that the situation-
ally inclusive and the situationally in- and exclusive vi-s are used to modify 
and regulate conversations, enabling the participants to talk about what they 
are talking about or to modify some aspect of what was previously said.  

In the chapter on ethnic categorisation, 7, making ethnicity relevant is  
discussed under the heading ethnifications (Day 1994, 1998). Ethnification 
involves different ways of emphasising the relevance of ethnicity in conver-
sation. Both ethnifications made by the speaker for the listener and ethnifi-
cations made by the speaker for him- or herself are taken into consideration 
in my analysis. The ethnification processes are either direct, in the form of 
labels such as svensk ‘Swedish’, or more indirect, in the form of mentioning 
other persons, things or circumstances. The young people in the four-party 
conversations address different aspects of the concept of ethnicity. The con-
tent that I have seen as the most prevalent for the ethnification process in 
the material falls into five categories: local territory, language, culture, re-
ligion and family. The relevance of ethnifications on the micro level shows 
that negotiations of other identities take place at the same time. Ethnifica-
tions are interrelated with identity work as young people, as women or men, 
as independent and modern. Making ethnifications relevant in talking about 
one’s local territory sometimes makes clear an awareness of the concept of 
social class. The participants comment that their way of life is not attractive 
to other young people living in other areas, or denigrate their school or ne-
ighbourhood, often jokingly. For Gale, Ivan, Livia and Vera, the super topic 
of “premarital relations” not only makes explicit their differences in attitu-
des towards sex before marriage but also indicates that Livia and Vera are 
talking based on personal interest. In this situation, Livia and Vera have a 
stake in not being accused of loose living. Gale’s ideas about sex before 
marriage, as Livia and Vera perceive them, could be seen as a threat to their 
way of life. There is therefore a tendency in their conversation for Livia and 
Vera to strive for a universal morality, while Gale and Ivan instead talk 
about letting people decide for themselves. Age is also negotiated under the 
umbrella of ethnicity. Younger people are then contrasted with older people 
in a clearer way than under the category of ethnicity. The wide range of 
uses for ethnifications is an indication that they are an unthreatening way to 
talk about other, and perhaps more sensitive, identities. The significance on 
the micro level turns out to be closely connected to the social relations be-
ing handled in the conversation. Making identity relevant can therefore be 
explained through analyses of interaction, without having to resort to expla-
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nations belonging to the macro or societal level. The most prevalent func-
tion of ethnification is to express solidarity or distance, in much the same 
way that other categories can be used. Making ethnicity relevant may per-
haps be interpreted as a reflection of how young people in multicultural en-
vironments are often portrayed by the majority. This means that young pe-
ople reproduce the frequently depicted polarisation between immigrants and 
Swedes. They also talk about their experiences of living in the multicultural 
environment as an asset, which emphasises their sense of pride in being a 
part of the new and multicultural Swedish society. Another result shown in 
chapter 7 is that contrast and comparison are important when young people 
make ethnic categorisations relevant. Contrasting or comparing themselves 
with someone else sometimes produces unexpected ethnifications. For ex-
ample, Gale creates an ethnification of himself as being Spanish by talking 
about his Spanish great-great-grandfather. He is thus thought to be expres-
sing solidarity with Livia and Vera, who have a Chilean background. El-
sewhere in the conversation, Gale is ethnified as Syrian. This shows that 
ethnic identities are used to shape a suitable and strategically favourable 
self-image for the situated activity, and not a description of who a person is 
(Harris & Rampton 2003).     

Resistance to ethnifications and ’swotifications’, i.e. categorising some-
one as a swot, is discussed in chapter 8. Resistance is seen as an active way 
of negotiating identities in conversation. Identities can be suggested, accep-
ted and rejected in the conversation, and the interactional dependence of 
identities is made obvious. The overall reason for resisting ethnifications 
and swotifications in the study seems to include a desire to even out the un-
equal relations that categorisation produces. Being put into a category often 
makes a difference between the speaker and hearer relevant, and resistance 
is an interactional way of trying to minimise those differences in the activity 
at hand (Day 1998). The resistance in the young people’s conversations, 
however, is also seen as a comment on their shared reality, with shared life 
being just as important as the differences provoked by categorisation. 
Resistance is applied using two types of interactional strategies. One 
involves a fairly straightforward denial or questioning of the categorisation, 
while the other is made by offering a competing description of the state of 
affairs suggested. One difference between ethnifications and swotifications 
is that ethnifications often meet resistance in terms of some aspect of the 
ethnification, while swotifications instead involve resistance to the category 
as such.  

 In chapter 9, which deals with intra-individual comparisons, we follow 
Filip, Ivan and Talia in different situations of their everyday life, and their 
way of making identity relevant is discussed in relation to the participants 
and the situation at hand. It is clear that Filip, Ivan and Talia make different 
ethnic identities relevant for themselves depending on the context. A study 
of the context in relation to the ethnifications sheds light on the fact that 
what are sometimes described in the literature as fragmented or shattered 
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identities could instead be seen as expressions of a context sensitivity 
(Widdicombe & Wooffitt 1995) and a social instinctive feeling. One obser-
vation regarding the interviews is that the young people in the interviews 
seek to broaden their identities and often give fairly neutral or non-
compliant self-images. For example, Filip gives a description of himself as 
neither Swedish nor Greek but multicultural. Talia problemises her know-
ledge of both Swedish and Arabic. The young people also call attention to 
unexpected or unpredicted self-images in the interviews. They can thus be 
said to take advantage of the, at times, open questions asked in the inter-
views to further vary their identities.  

The concluding chapter, 10, contains a discussion of the results from a 
comprehensive perspective. The results give strong indications that identiti-
es, ethnic identities included, are made situationally relevant and are estab-
lished through interaction. The speaker can be seen as being active in the 
shaping of his or her identity, taking into considerations a range of contex-
tual factors, while at the same time constrained by some of those same con-
textual factors, for example the framing of the situation and the other parti-
cipants. This thesis provides an opportunity to see the processes involved in 
making identity relevant in interaction on a general level, and at the same 
time is a close study of the situation of young people living in a multicultur-
al environment. Nonetheless, there are many other ways of expressing iden-
tity than those that are put forward as a result of the specific analyses in this 
investigation.  
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Bilaga 1: Samtliga topikinitierande yttranden i  
fyrpartssamtalen 

Samtal Studentbalen 

1. (varför) var inte du på balen 
2. alltså är det vissa platser jag avskyr så är det Kyrklinge Hallsätra Framstorp 
3. okej ska vi börja äta ((skrattar)) 
4. ja nästa vecka har vi ju två prov 
5. Tim var så jävla full igår oj oj  oj ((skrattar)) 
6. Peter vad tyckte du om Lena ((skrattar till)) 
7. mycket sprit eller 
8. fastar du 
9. Filip vad vill du göra efter gymnasiet då 
10. och du då vad ska du göra (.) göra lumpen 
11. Filip du skrattar alltid sådär varför han tänker sej nånting så skrattar han såhär  
12. var det många igår då 
13. egentligen tycker inte jag om Fanta 
14. såg du Uffe igår (.) vinflaskorna 
15. jag tycker det var mysigt där sofforna 
16. ja just det vet ni vad  ni vet den dagen vi tar studenten vi ska ju ha champagnefru-

kost och man brukar ha det hemma hos nån elev såhära och jag pratade med mina 
föräldrar dom ba det är helt okej liksom så om ni vill så kan vi  

17. nämen om vi får pengar över från studentskivan då kan vi liksom ha typ bara klas-
sen efter studenten  

18. men ärligt har du varit till Riddarkrogen 
19. så ni har ordnat det där med studentfesten då eller studentskivan det är ordnat  
20. vad heter det (1s) våra middagsbiljetter 
21. en kvart kvar nejmen 
22. ja just det psykologi Julia jag har fått lite information (ohb)   
23. vill du ha mer 
24. vad ska ni skriva om psykologin 
25. allvarligt talat tål ni filosofi alltså jag tål inte filosofi 
26. en bit 
27. han är så rolig (.) igår på gympan hur länge har du kört det där taekwondo han ba 

åtta år  
28. var det bra igår (.) på taekwondon 
29. nästa på onsdag är det jag som ska hålla så ni får komma 
30. kan du taekwondo 
31. nej det blev inte en så bra lektion som tur var så försvann ju Ove sen  
32. solade du igår 
33. hade Mirjam druckit innan hon kom 
34. och det betyder på svenska 
35. ja jag älskar den visst var den bra (yttrandet före detta är ohörbart men troligen det 

som inleder topiken) 
36. vilket bord satt ni vid på vänster sida eller satt ni inne i rummet där 
37. fem i 



 

 

207

38. kolla igår liksom det var så roligt men ändå så gick tiden inte så fort 
39. berättade jag 
40. du drack så mycket men ändå var inte du så aspckad som han  
41. jag tycker om Piggelin ((shot inte glassen)) 
42. precis innan dom stängde nästan så sa jag åt henne att göra en drink då fick hon 

göra för fyrtio 

Samtal Samlevnadsnormer 

1. men bullarna då du sa att det skulle finnas bullar 
2. nu kommer jag in med småsaker också men visst påverkas väl ni också av var-

andras språk och såna saker eller hur (C:s topikinitiering) 
3. hade Janina varit här nu vet du vad hon skulle ha gjort nu 
4. vamos 
5. vem är det som ska se det hära  
6. men men vad vad vad är det du undersöker egentligen 
7. vi snackar tjeckiska hemma men när min ma- mormor kommer på besök typ som 

hon är nu då hejar hon ingenting typ för det är sådär man säger två tre ord på svens-
ka i meningen så hejar hon ingenting (så man)  

8. vad vet du om jag har en brorsa 
9. är det 
10. blev det slut 
11. nejmen alltså om du h- är tillsammans med nån tjej du kan åka till Tjeckien med 

henne men inte med en turk till Turkiet det liksom  
12. då får man hälsa på dom såhär lite konstigt 
13. annars så jag jobbar på såna där fester som ni har 
14. va- din syster skulle ju gifta sej eller då eller vad det nu var vad var du på  
15. när ska du gifta dej 
16. nejmen lyssna vad heter det du säger kommer du ihåg när vi hade det där tjafset om 

oskulda tjejer och det 
17. kolla om du du får gifta dej med svenska tjejer eller hur 
18. men skulle en kr- din syrra få gifta sej med en muslim 
19. hur många tror du jag har legat med då 
20. nejmen till exempel nu om jag åker alltså jag skulle vilja mycket åka till Amerika 

och skaffa mej en tjej därifrån 
21. vänta vänta vänta nu tar vi om det där med samlag 
22. jag har en fråga till henne har du legat med nån 
23. katoliker är ännu värre än ortodox 
24. mm en annan sak du säger att syrianska tjejer aldrig gör nånting jag har varit på 

syrianska tjejer syrianska fester och dom får gömma sej flera meter ifrån festen bara 
för att dom ska göra nånting 

25. ta en till mej också 
26. nu till exempel vad har ni för planeringar alltså tänker du bli ihop med en till och 
27. kolla om du vill gifta dej med nån från USA 
28. var köper man den här någonstans 
29. är du oskuld 
30. men vad heter det liksom öh vad heter det jag tycker att min mamma röker och och 

och hon säger att jag ska inte röka men jag tycker tycker inte det är fel att hon säger 
sådär fast hon röker det är ju liksom hon vet att det är fel men hon kan bara inte slu-
ta så hon vill inte att jag ska börja 



 

 

208

31. är du ute varje fredag och lördag 
32. varför säger ni bira för det låter så jävla fult 
33. men nu till exempel om du skulle gifta dej och din man frågar om du är om du är du 

har haft samlag innan vad skulle du svara 
34. men tänk om du skulle gifta dej med henne och hon är oskuld 
35. ja vad skulle du det hända om din tjej var tatuerad och grejor 
36. ja i alla fall killar är ändå skit ni smörar ni ljuger ni säger aldrig sanningen 
37. vad heter du i efternamn 
38. vad tycker du om att det ska stänga vad tycker ni om det att dom vill stänga 
39. alltså jag har en fråga vad tror ni händer vad tror ni det händer med ert liv nu när 

man nej nej nej nej nej nej nej efter den här världen förstår ni vad jag menar 

Samtal Invandrare 

1. men vad ska vi snacka om 
2. men säg vad ni tycker v- skiljer svenska språket här på Vikbo än skolor som till 

exempel i Lunda eller Mellanbacken 
3. brukar eh språket eller invandrarnas språk eller sätt att uttala det påverkar väl också 

svenskar som går i skolor som typ Vikbo  
4. hemma pratar inte vi nån svenska alls vi pratar bara arabiska pappa vill att vi ska 

inte att vi inte ska glömma arabiska därför ska vi liksom hålla det hemma och 
svenska ska vara ute hela tiden ute men arabiska hela tiden hemma 

5. men jag tycker det här systemet med ITK inte är bra att man har invandrare för sej 
och sen eller förbereder dom på ett speciellt sätt jag tycker språk det lär man sej av 
att umgås med andra människor som pratar samma språk varje gång man pratar 
med en svensk och får höra nåt nytt ord då lär man sej vad det betyder men om man 
har bara enskilda klasser som ja   

6. och så finns det så finns det folk som har bott här i Sverige jättelänge tio år till ex-
empel eller och som inte kan svenska lika mycket som en ungdom som har bott här 
i tre år och vad kan det bero på alltså det är ju så  

7. men i framtiden när det blir mer arbetslöshet så måste vi ungdomar satsa mer på det 
här med språket och så för det är ju mycket svårare för oss att få arbete nu i framti-
den 

8. jag tycker svenska serier använder väldigt mycket slangord 
9. och kulturerna då (ohb) eller invandrarkulturen och svenska kulturen som den här 

Sara som blev mördad av sin bror och ell- sin kusin skulle en svensk göra det  
10. får jag fråga en sak ehm här i skolan i Vikbo tycker ni att lärarna behandlar elever 

på alltså o- tycker ni att elever lärarna (.) öh alltså liksom är orättvisa mot typ ja typ 
ja dom är orättvisa typ s- alltså betyg det kan vara det kan finnas som är 

11. och så tycker jag att tidningar skriver för mycket skit om om Vikbo utan alltså dom 
som öh till exemel dom som går i andra skolor i e- he- i en svensk skola där det 
bara går svenskar och l- kanske lite invandrare så är dom rädda för att komma och 
hälsa på i Vikbo så tror dom att vi kanske har vapen här och går runt med pistoler 
och skjuter varandra och så 

12. man ska också tänka över li- eller tänka på vad betyder ordet invandrare egentligen 
det är inte bara så att jaha han där han har svart hår han är invandrare det är inte så 
utan  

13. nu har vi pratat i tjugo minuter  
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Bilaga 2: Bakgrundsfakta om ungdomarna 

Ungdomarnas ålder och födelseland och deras föräldrars födelseländer 
 

Namn Ålder Födelseland Mammans 
födelseland

Pappans 
födelseland

Arina 18 Sverige Turkiet Turkiet
Dania 17 Irak Irak Irak
Filip 18 Sverige Finland Grekland
Gale 16 Sverige Turkiet Turkiet
Hanna 16 Sverige Egypten Egypten
Ivan 17 Tjeckien Tjeckien Tjeckien
Julia 19 Sverige Syrien Turkiet
Leyla 16 Turkiet Turkiet Turkiet
Livia 17 Chile Chile Chile
Peter 18 Sverige Sverige Sverige
Talia 18 Irak Irak Irak
Vera 17 Chile Chile Chile

 
Ett exempel på hur diskussionen går när ungdomarna anger födelseland för sig själva 
och sina föräldrar på enkäten. 
 

1  Julia: ange land oh my god det här är det svåraste av  
2   allting 
3  Filip: men det är inte du som ska göra det det är varifrån 
4   dina föräldrar kommer ifrån  
5  Peter: Mesopotamien 
6  Arina: men du är ju född i Sverige 
7  Julia: ja jag är född i Sverige men här står det ange land 
8  Filip: just det det är svårt 
9  Julia: min mamma är född i Syrien och min pappa i Turkiet 
10  Arina: Turkiet 
11  Julia: Turkiet 
12  Filip: jamen säg den syrianska delen av Turkiet 
13  Julia: men han bor i har bott i Syrien hela livet ange land 
14  Filip: vad kallar ni ert land Syrien Assyrien 
15  Arina: Mesopotamien 
16  Julia: Mesopotamien 
17  Filip: alltså själva området Mesopotamien det är ju såhär 
18   hela området där 
19  Arina: jaha jamen det är Assyrien det 
20  Filip: Assyrien det är ungefär som dom säger Kurdistan 
21  Arina: javisst ja det är indelat 
22  Filip: dom k- kallar ett område så 
23  Arina: det fanns det Babylonska jag vet inte 
24  Julia: Babylonska riket Arina 
25  Arina: nejmen det är Assyrien 
26  Julia: Assyriska riket jag vet inte 
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