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Abstract 

Kahlin, Linda. 2008. Sociala kategoriseringar i samspel. Hur kön, etnicitet och gene-
ration konstitueras i ungdomars samtal. (Social Categorisation in Interplay. Gender, 
Etnicity and Generation Constituted in Adolescents’ Conversation.) Acta Universi-
tatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 44. 
eddy.se ab. 200 pp. 

The aim of the thesis is to show how gender, ethnicity and generation membership 
categories are constituted in talk-in-interaction. The main material comprises seven 
video recordings of multi-participant conversations among school pupils, aged 16 to 
19.  

An important theoretical term is intersectionality, i.e. the interplay between dif-
ferent social categories. The tools of analysis are mainly derived from conversation 
analysis and discursive psychology. Identity is seen as a dynamic phenomenon and I 
analyse the identities the participants themselves make relevant during the course of 
the conversations. 

The investigation, aided by membership categorisation analysis, is carried out 
into how social categories are negotiated and used in establishing identity. In the 
analyses, social categories in particular are used in order to constitute identities by 
the participants’ creating contrasts between in-group, we, and out-group, them. Cate-
gory-bound activities are used to constitute social categories. The participants also 
use more specific resources for talk-in-interaction – for example, active voicing and 
extreme case formulations – to establish or negotiate social categories. Interactional 
strategies and tools are used in resistance to avoid being attributed membership in a 
certain category, and partly consist of various ways of renegotiating the implication 
of belonging to a certain category. Thus, generalising notions about social groups 
become more nuanced and the adolescents avoid being categorised as passive vict-
ims of cultural notions. Gender, ethnicity and generation membership are further-
more constituted through storytelling.  

To sum up, the above linguistic resources are used first and foremost for three 
different types of discursive work during the group conversations. First, the adole-
scents argue that they are unique and independent and therefore not dependent on 
cultural expectations. Secondly, they place themselves in relation to the categories 
by their enacting themselves as normal in various ways. Thirdly, the adolescents 
establish a positive self image by modifying or renegotiating the non-desirable activ-
ities associated with the categories. 

The results show how the categories have situational relevance and are dealt with 
locally, and invoke normative expectations as to how members of social groups 
ought to behave.  

Keywords: interaction, intersectionality, identity, membership categorization ana-
lysis, gender, ethnicity, generation, conversation analysis, adolescents, Swedish 

  



 



 

 

Förord 

Min doktorandtid har varit rolig och givande på många sätt, stressframkall-
ande, visst, men framförallt rolig. Det är med visst vemod jag inser att den 
nu är slut och det är dags att tacka alla som hjälpt mig.  

Först och främst vill jag tacka alla ungdomar som deltagit i samtalen. 
Utan er hade det inte blivit någon avhandling. Jag har faktiskt aldrig tröttnat 
på att lyssna på era diskussioner och jag har aldrig slutat imponeras av er 
stora förmåga att argumentera. Jag hoppas att jag kan göra era diskussioner 
rättvisa.  

Självklart vill jag också tacka mina handledare uppmuntrat mig och hjälpt 
mig med arbetet. Hans Strand, min huvudhandledare, har tålmodigt läst mån-
ga, många versioner av denna text och alltid bidragit med konstruktiva för-
slag till förbättringar. Vi har också många gånger diskuterat begrepp som 
identitet och konstituerande på ett givande sätt. Stort tack för ditt stora enga-
gemang! Ann-Carita Evaldsson har varit min biträdande handledare och bi-
dragit med förslag på teorier och läst olika versioner av texterna och kommit 
med givande förslag till förbättringar. Staffan Hellberg, som också har varit 
min biträdande handledare, har stöttat mig i stort och smått och noggrant och 
klokt kommenterat en sen version av texten.  

Stort tack också till Charlotte Engblom som noggrant har läst och kom-
menterat delar av texten under olika skeden och hela texten i samband med 
mitt slutkollokvium. Det har alltid varit roligt att få diskutera ämnet med dig 
som generöst bidragit med dina erfarenheter. Tack också till alla ni andra 
som läste texten och diskuterade den under mitt slutkollokvium: Johan Gille, 
Johan Hofvendahl och Karin Milles. Era synpunkter ledde till många förbätt-
ringar. Gunlög Sundberg, Karolina Wirdenäs och Gunilla Persson har också 
läst och kommenterat delar av texten. Stort tack till er alla! 

Det har också varit mycket givande att få prata om mina samtal i en större 
grupp genom att presentera på olika seminarier. Tack för alla synpunkter 
från Högre seminariet (Nordiska språk, Stockholms universitet). Jag har ock-
så haft stor nytta och glädje av att delta i vad som numera heter Interaktions-
seminariet (Stockholms universitet) och i Samtal i vardag och arbete (Tema 
K, Linköpings universitet).  

För en trevlig samvaro på institutionen vill jag tacka mina doktorand-
kolleger och kolleger. Med er har jag diskuterat, lunchat, fikat, promenerat, 
tränat och trivts! Särskilt vill jag tacka Maria Lim Falk, Milda Rönn, Anna 
Vogel, Karin Milles, Charlotte Engblom, Anna-Malin Karlsson, Gunilla 
Persson och Yvonne Carlsson. Under den senaste tiden har jag framförallt 



 

 

pratat och skrattat med Yvonne och Gunilla. Ni har ibland varit den stora an-
ledningen att gå till jobbet! 

Jag vill tacka Olle Poignant som i slutskedet har hjälpt mig med det petiga 
arbetet att kontrollera transkriptioner. Tack också till Pia Nordin som vid 
olika tillfällen har hjälpt mig med redigeringsproblem och som framförallt 
har hjälpt mig med att slutredigera texten. Tack Johan Asplund för all hjälp 
under åren med att fixa ljudfiler. Jan Kahlin, Yvonne Carlsson och Sara 
Eriksson har korrekturläst. Jonny Mair har på ett kompetent sätt översatt 
summary och abstract. Daniel Mair har gjort bilden på omslaget. Stort tack 
till er alla! 

Jag har under den senare halvan av min doktorandtid haft doktorandtjänst 
på Institutionen för nordiska språk. Anna Ahlströms och Ellen Terserus stift-
else och Birger Callemans stiftelse har bidragit till min försörjning under den 
första halvan.  

Sist vill jag tacka de som står mig närmast. Tack mamma och pappa, som 
alltid stöttat mig och för alla diskussioner genom åren. Tack mamma för 
torsdagarna när jag alltid kunde skriva i lugn och ro. Tack Oskar som alltid, 
alltid har trott på min förmåga att fullfölja detta projekt och som peppat mig 
att vara lite kaxigare. I slutfasen har du också fått lyssna till många samtal 
om avhandlingen i ibland alltför hetsigt tempo.  

Till Sanna som med din speciella kamp för att få vara kvinna på ditt sätt 
gjort mig till en starkare kvinna. Dig tillägnar jag avhandlingen.  

Stockholm, mars 2008 
Linda Kahlin 
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Transkriptionsnyckel 

  
[ Samtidigt tal inleds 
[[ Samtidigt inledda turer 
(.) Paus under 0.5 sekunder 
(1.2) Paus mätt med en tiondel sekunds noggrannhet 
Liv Sagt med emfas 
ja: Förlängning av vokal 
Ja:: Extra lång förlängning av vokal 
kommer>> Yttrandet fortsätter på nästa rad 
>>kommer  Yttrandet fortsätter från föregående rad 
= Yttrandet följer direkt efter det föregående 
(xxx) Ungefärligt antal ohörbara ord 
*tjej* Sägs med skrattande röst 
SKRATTAR  En person skrattar 
SKRATT Minst två personer skrattar 
((tittar på Roberto)) Min kommentar 
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1 Inledning 

När min son var ett halvår gammal mötte jag ett grannbarn, tre år gammalt, i 
trappuppgången. Hon tittade på min son i mina armar och utbrast: ”Vad gul-
lig han är!” Han är så söt så man skulle kunna tro att det är en flicka!” Min 
treåriga granne visste redan att flickor och pojkar förväntas höra ihop med 
vissa egenskaper. Pojkbebisar kan kanske också vara gulliga men framförallt 
är det flickor som förväntas vara gulliga. Hon utnyttjade denna underför-
stådda föreställning om flickor och pojkar för att ge min son en komplimang. 
Denna avhandling undersöker hur dessa föreställningar används i samtal.  

Föreställningar om sociala kategorier, som pojkar och flickor, skapas 
bland annat genom samtalande. Det övergripande syftet med avhandlingen 
är att undersöka hur kön konstitueras i samtal. I avhandlingen analyseras hur 
ungdomar språkligt hanterar intrikata frågor kring identitet, sociala relationer 
och självbild i samtal.  

Föreställningar om kön påverkar våra möjligheter att agera som kvinnor 
och män, tjejer och killar i olika situationer. Mitt huvudsakliga intresse rör 
hur kön som identitet gör det möjligt att agera som kvinna eller man i olika 
situationer. Vad leder det till för möjligheter och begränsningar? Vad leder 
vår uppfattning om någon som tjej till för förväntningar på hur personen ska 
agera? Hur begränsas hon? De senare av dessa frågor rymmer ett indirekt 
feministiskt perspektiv som utgår från att kvinnor och män inte är jämställda 
i samhället och att kulturella föreställningar om kvinnlighet och manlighet är 
en bidragande orsak till kvinnors underordning. Det feministiska perspektiv-
et rymmer en önskan om att sociala kategorier ska spela mindre roll för våra 
möjligheter att agera i olika situationer.  

Huvudmaterialet i avhandlingen består av gruppdiskussioner mellan gym-
nasieungdomar. Diskussionerna inleds med att ungdomarna får titta på några 
scener ur filmen Jalla!Jalla! som på ett humoristiskt sätt skildrar vänskap, 
kärlek och familjerelationer utifrån Roros perspektiv. Roro är en ung man 
med ursprung i Libanon, och filmen väckte stor uppmärksamhet och var en 
av de filmer som gav upphov till begreppet invandrarfilm. Innan ungdomar-
na ska titta på scenerna ur Jalla!Jalla! utspelas följande dialog mellan två av 
dem, där den ena berättar om när han var och såg hela filmen på bio: (Ro-
berto) ”man e överlägsen fall man e invandrare på bio”, (Martin) ”eller hur 
(skrattar)”, (Roberto) ”skrattar före alla”. 

 I denna korta sekvens beskriver Martin och Roberto sig själva som in-
vandrare, något som i detta sammanhang är en positiv identitet eftersom de 
har kulturell kunskap som gör det möjligt för dem att skratta före de andra 
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personerna i biosalongen. Samma beteckning kan i andra sammanhang upp-
fattas negativt. En av de första gångerna jag besökte en av skolorna frågade 
jag ungdomarna om vilken beteckning de tyckte att jag skulle använda i den 
inledande enkätundersökningen för personer med minst en förälder som är 
född i ett annat land. En reaktion utgjordes då av att invandrare är ett nega-
tivt ord som framförallt används i samband med kriminalitet. I diskussioner-
na med ungdomarna framstod etnicitet som central för deras konstituerande 
av identitet. Mötet med ungdomarna i deras skolmiljö och analyserna av de 
gruppdiskussioner som är huvudmaterialet för avhandlingen fick mig att inse 
vikten av att använda ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att jag utgår 
från att identitet konstitueras i samspel mellan olika sociala kategorier, t.ex. 
kön, sexualitet, klass, religion och etnicitet. Syftet blir därför framförallt att 
analysera hur kön samspelar med andra kategorier. I synnerhet analyseras 
samspelet mellan kön, etnicitet och generation i avhandlingen.  

Exemplet visar också hur sociala kategorier är positivt eller negativt ladd-
ade beroende på sammanhang. Under gruppdiskussionerna är det tjejernas 
situation och berättelser som återkommande diskuteras och som leder till 
mest engagemang. Därför har jag valt att framförallt analysera hur kön kon-
stitueras i relation till just tjejernas berättelser. Både tjejer och killar deltar i 
samtalen och det är hur kvinnlighet konstitueras och förhandlas som i första 
hand analyseras i avhandlingen. Hur konstituerar tjejerna identitet i relation 
till olika föreställningar om kvinnlighet? På vilket sätt återskapas och om-
förhandlas föreställningar om tjejer?  

En viktig utgångspunkt för undersökningen är att innebörden av sociala 
kategorier är situerad, dvs. den är beroende av sitt sammanhang, ett sam-
manhang som inte är statiskt utan föränderligt. I avhandlingen analyseras hur 
innebörden av kön, etnicitet och generation förhandlas i ett större samman-
hang som t.ex. utgörs av det sociala sammanhanget i det här fallet Södertälje 
som mångkulturell stad. Men innebörden skapas också i det mindre sam-
manhanget som är samtalskontexten, hur gruppsamtalen är arrangerade och i 
det pågående samtalet mellan ungdomarna här och nu. 

Materialet är inspelat i Södertälje som skulle kunna beskrivas som en 
mångkulturell miljö framförallt dominerad av assyrier/syrianer.1 De flesta 
syrianer som lever i Sverige invandrade under 60-, 70- och 80-talen (Aho 
1992). Många av dem bosatte sig i Södertälje. Idag bor det ca 11 200 syrian-

                                                 
1 Det finns två konkurrerande beteckningar för gruppen på svenska. De som kallar sig syrian-
er betonar, mycket förenklat, den religiösa tillhörigheten medan de som kallar sig assyrier 
betonar nationaliteten och hävdar ett etymologiskt samband mellan det assyriska riket och 
Syrien. För en översikt se Knutsson (1982) och Kahlin (under utg.). I fortsättningen använder 
jag mig av beteckningen syrian, vilket är det som ungdomarna själva använder under grupp-
samtal och intervjuer. Det kan hända att några av dem kallar sig assyrier i andra sammanhang 
och att syrian används av hänsyn till min förmodade okunskap om konflikten.  
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er i kommunen.2 Södertälje fungerar på många sätt som ett kulturellt och 
socialt centrum för syrianer. Här finns båda riksförbunden representerade, 
det Assyriska och det Syrianska riksförbundet, samt den syrisk ortodoxa 
kyrkan som har två biskopssäten i Södertälje. De flesta (29 av 33) ungdomar 
som deltar i undersökningen kallar sig syrianer. De flesta av ungdomarna 
kan också beskrivas som andra generationens invandrare, dvs. deras föräld-
rar är syrianer och har invandrat från Mellanöstern.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med undersökningen är att ta reda på hur kön kon-
stitueras i samtal. Detta görs genom att jag analyserar på vilket sätt sociala 
kategorier, framförallt kön, samspelar med andra sociala kategorier, främst 
etnicitet och generation.  

Inledningsvis analyseras den aktuella kommunikationssituationen under 
gruppsamtalen utifrån följande frågeställningar: 

− Vilka identiteter relevantgörs i den aktuella kommunikationssituationen? 
− Med hjälp av vilka kommunikativa resurser organiseras samtalen?  

Med den sista frågeställningen hoppas jag kunna bidra till forskningen om 
fokusgruppsamtal. Med resurser avses i detta sammanhang språkliga redskap 
som står till talarens förfogande. Det kan gälla ett ord, en samtalsteknik som 
används för att argumentera eller en normativ föreställning som är förknipp-
ad med en social kategori. 

Följande delundersökningar som konkretiserar avhandlingens huvudsyfte 
har genomförts:  

− Hur etableras identiteter genom kategorisering? 
− Hur gör ungdomarna motstånd mot att identifieras som medlemmar av en 

social kategori? 
− Hur gör ungdomarna motstånd genom att förhandla om vilka egenskaper 

som förknippas med en viss social kategori? 
− Hur används berättelser för att etablera och göra motstånd mot sociala 

kategorier? 

1.1.1 Avhandlingens disposition 
I kapitel 2 tas avhandlingens teoretiska utgångspunkter upp. I samband med 
dessa tas även metodologiska överväganden som hänger ihop med teorin 

                                                 
2 Enligt personlig kommunikation 2002 med kommunens statistiker Göran Rooth. Då räknas 
alla invandrare från Turkiet, Syrien, Libanon och Irak som syrianer varför siffran kan vara 
något hög. Även personer som har minst en förälder från något av dessa länder räknas med.  
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upp. Mer specifika analysmodeller tas upp i inledningen till analyskapitlen, 
dvs. kapitel 5–8. I kapitel 3 relateras avhandlingen till tidigare forskning 
kring ungdomars språkbruk utifrån de tre för avhandlingens syfte aktuella 
kategorierna kön, etnicitet och generation. Tidigare forskning med liknande 
metoder behandlas i respektive analyskapitel. I kapitel 4 beskrivs materialin-
samlandet och materialet. Här kommenteras även etiska ställningstaganden 
och transkription.  

Förutsättningarna för konstituerandet av kön, etnicitet och generation är 
beroende av den aktuella kontexten, och dess institutionella och ideologiska 
förutsättningar. I kapitel 5 analyseras därför först samtalens förutsättningar 
utifrån den aktuella verksamhetstypen. Det innebär att den aktuella samtals-
situationen karakteriseras med utgångspunkt i analyser av några av de resur-
ser deltagarna använder för att organisera dem till meningsfulla och begrip-
liga samtal. Analyserna av gruppsamtalen jämförs med tidigare forskning 
om fokusgruppsamtal.  

Kapitel 6–8 ansluter mer direkt till avhandlingens huvudsyfte att analys-
era hur kön och etnicitet konstitueras i interaktion. I kapitel 6 analyseras hur 
sociala kategorier, framförallt kön, etnicitet och generation, förhandlas och 
relevantgörs diskursivt i samtalen. I kapitel 6 fokuseras även samspelet mel-
lan olika kategorier. I kapitel 7 analyseras ifrågasättanden och omförhand-
lingar av de kulturella förväntningar som sociala kategorier innebär. Reto-
riska strategier som används för att göra motstånd analyseras. I kapitel 8 
analyseras hur kön, etnicitet och generation konstitueras genom berättande. 
Olika typer av narrativer analyseras utifrån hur de används för att återskapa 
föreställningar om sociala kategorier eller för att göra motstånd. Kapitel 9 
består av sammanfattning och avslutande reflektioner.  
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2 Teoretiska utgångspunkter och metodo-
logiska överväganden 

I följande kapitel tas avhandlingens teoretiska utgångspunkter upp. Här reso-
nerar jag också kring vissa metodologiska ställningstaganden som hänger 
samman med teorin. Mer specifika analysmodeller och metoder redovisas i 
inledningarna till kapitel 5–9. I avhandlingen används redskap från flera sto-
ra forskningsfält vilket omöjliggör en utförlig genomgång av de olika fälten. 
Nedan kommer jag att kortfattat ta upp de forskningsfält som framförallt bi-
dragit med analysredskap, nämligen konversationsanalys (på engelska con-
versation analysis härefter kallat CA), diskursiv psykologi och verksamhets-
analys. Ett av de viktigaste analysredskapen har varit membership categori-
zation analysis (MCA), vilket jag kommer att beskriva närmare i 2.3.  

2.1 Övergripande teoretiska perspektiv 
De metoder som används i undersökningen är framförallt utvecklade inom 
etnometodologiskt inspirerade teorier. Det etnometodologiska perspektivet 
går ut på att social ordning skapas genom vår förståelse av de vardagliga, 
rutinmässiga aktiviteter som vi dagligen ägnar oss åt (Garfinkel 1967). Två 
centrala begrepp inom den etnometodologiska traditionen som har påverkat 
mitt sätt att analysera samtalen är reflexivitet och indexikalitet (Garfinkel 
1967). Begreppet reflexivitet innebär att språk inte enbart avbildar och be-
skriver, utan även påverkar verkligheten. Jag intresserar mig utifrån en etno-
metodologisk synvinkel för hur språk konstituerar verkligheten. Språk kan 
vara konstituerande t.ex. genom att organisera relationer och aktiviteter. När 
en språklig etikett som svensk används i ett samtal är det inte enbart en be-
skrivning av en person utan benämningen i sig åstadkommer en social kate-
gorisering utifrån etnicitet. Jag utgår då från att relationerna mellan samtals-
deltagarna inte är fix och färdig när samtalen inleds utan påverkas av den 
sociala kategorisering som sker under samtalen. En etnometodologisk fråge-
ställning består av vilket diskursivt arbete som utförs när uttrycket svensk 
används. 

Med indexikalitet menas att ett språkligt uttrycks innebörd är flexibel och 
beroende av sitt sammanhang. Analytiskt innebär det att man inte fokuserar 
på encyklopedisk kunskap om begrepp, utan på diskursiv mening. En central 
etnometodologisk utgångspunkt är hur gemensam förståelse etableras situ-
erat i möten mellan människor med hjälp av olika kulturellt beroende språk-
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liga resurser. Det innebär att man som forskare bör sträva efter att tolka 
språkliga formuleringar i så hög grad som möjligt utifrån sitt kontextuella 
sammanhang här och nu.  

Det etnometodologiska synsättet kan också beskrivas som konstruktivis-
tiskt. Ett konstruktivistiskt angreppssätt bygger på synsättet att vår om-
världsuppfattning är en produkt av vårt sätt att kategorisera verkligheten och 
vänder sig emot föreställningar om att objekt går att beskriva objektivt och 
neutralt (Potter 1996b:127).  

För att analysera hur kön konstitueras och förhandlas språkligt använder 
jag analysredskap från två etnometodologiskt inspirerade traditioner, nämli-
gen CA och diskursiv psykologi. CA har genom detaljerade studier av aut-
entiska samtal utvecklat en rik begreppsapparat för beskrivning och analys 
av samtalsstruktur. En viktig utgångspunkt inom CA är att vad som kan 
tyckas vara oorganiserade samtal är organiserade analyserbara sekvenser där 
varje yttrande ger förutsättningar för vad som kommer efter. Utifrån ett CA-
perspektiv utgår man från att samtal är sekventiellt organiserade så att varje 
helhet byggs upp steg för steg genom att nya yttranden tillförs. Varje ytt-
rande är både en reaktion på föregående tur och en förutsättning för det näst-
kommande. Varje tur är på så sätt både kontextberoende och kontextförnyan-
de (Heritage 1984). En central frågeställning inom CA rör hur turer fördelas 
mellan talarna i ett samtal. Sacks, Schegloff och Jefferson (1974) utvecklade 
ett system för hur turer fördelas i samtal. De utgick från hur samtal är organi-
serade i sällan överlappande turer. Dessa turer regleras systematiskt med 
hjälp av regler som strukturerar hur och när nästa talare kan ta vid. Den be-
greppsapparat som utvecklats inom CA för att beskriva hur samtal är orga-
niserade har bidragit med analysredskap för att analysera och beskriva 
gruppsamtalens dynamik och med empiriska redskap för analyserande av hur 
kön konstitueras. Det senare är något som samtalsanalytisk forskning av CA-
typ har kommit att intressera sig för på senare tid, se 3.1.2.  

Även diskursiv psykologi (Potter & Edwards 1992, Potter 1996b) har bi-
dragit med analysredskap som jag använder för att analysera hur kön och 
andra sociala kategorier konstitueras i samtalen. Diskursiv psykologi är en 
socialpsykologiskt grundad typ av diskursanalys. Den intresserar sig fram-
förallt för hur fakta konstitueras genom att versioner av verkligheten fram-
ställs på ett trovärdigt sätt. Inriktningen uppstod som en reaktion mot den 
traditionella psykologins kognitiva synsätt, som kritiseras av de diskursiva 
psykologerna för att behandla språkliga uttryck som direkta avspeglingar av 
inre mentala föreställningar av företeelser i verkligheten. De diskursiva psy-
kologerna lyfter fram språkets roll för förståelse och upplevelse av omvärld-
en (se t.ex. Potter & Edwards 1992, Potter & Wetherell 1987). De intresserar 
sig för språkets konstituerande egenskaper och analyserar interaktion i term-
er av sociala handlingar (Antaki 1994:39) och menar att vi rutinmässigt i 
vardagliga situationer ställs inför uppgiften att presentera något på ett tro-
värdigt sätt. En av de centrala uppgifterna inom diskursiv psykologi utgörs 
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av att identifiera de tekniker som deltagarna använder för att framställa något 
som trovärdigt och svårt att säga emot. För att analysera dessa tekniker an-
vänds ofta redskap utvecklade inom CA.  

För att beskriva hur diskursiva konstruktioner är organiserade på ett tro-
värdigt sätt används termen retorisk. Billig (1996) menar att en attityd alltid 
förhåller sig till motsatt ståndpunkt, reell eller potentiell. En version av en 
händelse eller en beskrivning av verkligheten är alltid designad för att för-
svara sig mot alternativa versioner, enligt Billig, även när vi resonerar med 
oss själva eller i samtal när vi är överens med varandra om en åsikt. Billig 
framhäver därmed språkets argumentativa aspekter. Argumentation är inte 
karakteristiskt för vissa typer av konfliktdrivna samtal enligt Billig utan en 
grundläggande drivkraft när vi skriver och talar. ”The rhetorical approach 
stresses that argumentative dimensions are not confined to moments of dis-
cursive conflict, when interaction is threatened, instead, justification and 
criticism have a wider importance in conversation and in the development of 
conversational skills.” (Billig 1996:21.) Med retorik menas då de sätt vi for-
mulerar oss på för att bemöta implicita eller explicita motargument. Jag an-
vänder retorik för denna typ av vardaglig argumentation som används spon-
tant på ett sätt som inte behöver vara medvetet strategiskt. Den diskursiva 
psykologin har bidragit med analysredskap för att beskriva ungdomarnas 
dynamiska argumentationer och för att analysera deras förhandlingar om kön 
och andra relevanta identiteter.  

För att analysera samspelet mellan språkliga resurser som etableras här 
och nu och sådana som är situationsöverskridande har jag använt mig av 
Linells verksamhetsanalys (1998). Linell (1998:128–130) skiljer härvid på 
omedelbara kontextuella resurser, det föregående samtalet och den omgiv-
ande konkreta situationen, och medierande kontextuella resurser, mer ab-
strakta och inte direkt manifesta i situationen. Som framgår ovan utgår jag 
från att sociala kategorier konstitueras dynamiskt och situerat. I analyserna 
strävar jag efter att framförallt analysera samtalen utifrån de omedelbara 
kontextuella resurserna som svarar mot den klassiska etnometodologiska 
frågan varför hände det nu? (”Why that now?”). Det innebär att jag undersö-
ker hur sociala kategorier förhandlas och konstitueras sekventiellt.  

En viktig utgångspunkt för avhandlingen är dock att sociala kategorier 
konstitueras i samspel med kontextuella resurser, som är beroende av tidig-
are erfarenheter av en viss typ av verksamhet. Jag utgår från att deltagarna i 
samtalen använder sig av medierande kontextuella resurser som kan vara 
situationsöverskridande och utvecklade inom verksamheter som samtalsdel-
tagarna känner till mer eller mindre väl.  

Dessutom utgör normativa föreställningar om kön och andra relevanta so-
ciala kategorier resurser i interaktionen. För att kunna analysera dessa norm-
ativa föreställningar krävs att jag även tar hänsyn till medierande kontextu-
ella resurser i analysen. Linell (1998:130) skiljer mellan olika typer. En me-
dierande resurs utgörs av den ram som definierar interaktionen som en viss 
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verksamhetstyp. Gruppsamtalen är en situation som deltagarna inte har 
någon tidigare erfarenhet av och de måste således använda sig av tidigare er-
farenheter av andra typer av verksamheter, se kapitel 5. En annan medier-
ande kontextuell resurs består av vad samtalsdeltagarna tror, vet eller antar 
om det aktuella samtalsämnet, se t.ex. 5.4. Ytterligare en medierande kon-
textuell resurs är enligt Linell kunskap eller antaganden om de andra del-
tagarna, vilket i gruppsamtalen kommer till utryck som referenser till delade 
erfarenheter som ett sätt att konstituera vänskap, se t.ex. 5.3.3.  

2.2 Sociala kategorier och identitet som process 
Jag använder mig av ett dynamiskt identitetsbegrepp som innebär att sam-
talsdeltagarnas identiteter inte kan fastställas en gång för alla. Jag strävar 
istället efter att utgå från de identiteter som deltagarna själva gör relevanta 
under samtalens gång. Identitet analyseras som något processuellt konstitu-
erat genom människors handlingar. Detta perspektiv används inom den etno-
metodologiskt inspirerade samtalsforskningen, se framförallt boken Identi-
ties in talk (Antaki & Widdicombe 1998). Enligt det synsätt som presenteras 
i boken relevantgörs identiteter lokalt i interaktion och fyller diskursiva syft-
en i det aktuella sammanhanget. Man fokuserar således på vad man ser som 
indexikala egenskaper hos identiteter. Detta perspektiv utgår inte från identi-
teter som något vi har från början som sedan kan förklara känslor, attityder 
och beteenden. Identiteter, våra egna och andras, beskrivs istället som en 
ständigt pågående process av bland annat interaktionellt arbete.  

Ett sätt att relevantgöra en viss identitet är att beskriva en person med en 
social kategori, vilket innebär att personen tillskrivs medlemskap i en social 
grupp som förväntas ha något gemensamt (Antaki & Widdicombe 1998:3). 
Den sociala kategorin är förknippad med vissa egenskaper och aktiviteter, så 
kallade kategoribundna attribut (Sacks 1992), se också 2.3. De kategori-
bundna attributen kan indirekt relevantgöra identitet genom att ett sådant 
attribut omnämns. Vilka de kategoribundna attributen är förhandlas och om-
förhandlas också genom samtalande. Att identifieras som medlem av en 
social kategori leder således till vissa förväntningar på hur en person ska 
agera eller vara. Jag menar att identitet kan relevantgöras och förhandlas 
med hjälp av en rad verbala resurser, t.ex. val av dialekt eller sociolekt, om-
nämnadet av en plats eller en sak, och icke-verbala resurser, t.ex. klädval 
eller kroppsspråk. I avhandlingen undersöker jag några verbala resurser som 
används för att relevantgöra och förhandla om identiteter. Jag ser de sociala 
kategorierna och de kategoribundna attributen som viktiga resurser för kon-
stituerandet av identitet.  

I avhandlingen står de sociala kategorierna kön, etnicitet och generation i 
fokus. Frågeställningarna rör hur dessa sociala kategorier konstitueras och 
hur ungdomarna förhandlar om vilka kategoribundna attribut som ska för-



 

 21 

knippas med dem. Innebörden av de sociala kategoriseringarna kommer allt-
så till delvis genom gruppsamtalen, men de fungerar också som resurser i 
samtalen för att uppnå andra mål i interaktionen. Jag analyserar således ock-
så hur de sociala kategorierna i sig används av ungdomarna i samtalen. Att 
relevantgöra och förhandla om innebörden av t.ex. kön är sällan huvud-
aktiviteten för samtal och för att förstå hur kön konstitueras måste vi också 
analysera hur kön som social kategori används för att uppnå andra syften. Ett 
sådant syfte skulle kunna vara att hänvisa till gemensamma erfarenheter och 
därmed uppnå gemenskap.  

Ett dynamiskt identitetsbegrepp som utgår från hur identitet konstitueras 
kan också beskrivas som antiessentialistiskt. Med essentialism menas i detta 
sammanhang antagandet att grupper av människor har skilda, av naturen 
givna egenskaper. De dikotomier som beskriver könen utifrån skilda egen-
skaper antas då vara oföränderliga (Eckert & McConnel-Ginet 2003:34). 
Postmoderna könsteorier (2.4) har utvecklats i opposition till essentiella 
föreställningar om kvinnor och män.  

Inom språkvetenskapen har de antiessentialistiska eller konstruktivistiska 
ansatserna framförallt kritiserat den traditionella sociolingvistiken för att an-
vända identiteter som förklaringar till språklig variation. Detta är problemat-
iskt enligt Cameron (1992) eftersom dessa identiteter samtidigt måste för-
klaras (Cameron 1992). Joseph (2004:90) varnar för risken att hamna i total 
relativism om vi överger essentialismen fullständigt. Han argumenterar för 
en komplementär syn på konstruktivism och essentialism och menar att en 
viktig funktion hos konstruktion av identitet är att konstruera en essens där 
egenskaper hos fasta kategorier (t.ex. kön och klass) tas för givna:  

Essentialism versus constructionism is not as mutually exclusive a distinction 
as it is normally taken to be, when what is being constructed is, in effect, an 
essentialising myth. To reject essentialism in methodology is to say quite 
rightly that our analysis must not buy into the myth, but must stand aloof 
from it to try to see how it functions and why it might have come into being 
in the belief system or ideology of those who subscribe to it. Yet there must 
remain space for essentialism in our epistemology, or we can never compre-
hend the whole point for which identities are constructed. (Joseph 2004:90) 

Enligt Joseph missar vi en viktig poäng hos identitetsprocesser genom att 
bortse från att identiteter konstrueras som stabila och essentialistiska. Joseph 
menar att en konstruerad essentialism fyller centrala funktioner hos männi-
skor som art genom att den ger oss möjlighet att kunna bedöma andra män-
niskors identiteter och intentioner. Hur något sägs leder till att vi drar slut-
satser om personen, som gäller t.ex. bakgrund och intentioner. Detta behöver 
inte innebära att vi avläser absoluta eller sanna identiteter. Joseph (2004:38) 
menar tvärtom att vi ofta övertolkar personens identitet utan tillräcklig grund 
för våra slutsatser. Vi läser t.ex. in identitet och intentioner hos människor 
som pratar ett främmande språk. Joseph (2004) betonar att vår kunskap om 
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olika kategorier inte behöver komma till explicit uttryck språkligt för att vara 
relevant för interaktionen. Vi behöver identiteter för att kunna avläsa om-
världen och för att kunna agera efter våra tolkningar av omgivningen. Ett 
nyckelbegrepp hos Joseph (2004:33) är vår förmåga att tolka omgivningen. 
Vi är också beroende av omgivningens tolkningar av och reaktioner på vårt 
beteende. Det innebär att vi inte strategiskt kan bekänna oss till en identitet 
oberoende av omgivningens tolkningar. I avhandlingen analyseras både de 
processer som konstituerar identitet, och själva kategorierna som resurser i 
samtalen. Under gruppsamtalen kan en process som konstituerar identitet 
bestå av en berättelse som illustrerar hur det är att vara syriantjej i Södertälje 
eller en diskussion om hur normerna för kärleksrelationer ser ut för tjejer re-
spektive killar. Dessa samtalsämnen är ett sätt att konstituera identitet sam-
tidigt som de sociala kategorierna behövs för att kunna tala om dessa ämnen.  

Även Linell har problematiserat socialkonstruktivistiska antiessentialist-
iska teorier. Enligt en radikal tolkning av teorierna är en föreställning helt 
och hållet beroende, skapad och buren av språket, dvs. föreställningen skulle 
försvinna eller åtminstone förändras starkt om vi uttryckte oss på ett annat 
sätt (Linell 1996). Den sociala konstruktionen fungerar dock inte oberoende 
av personernas perceptuella och praktiska erfarenheter av omvärlden (Linell 
1996:9). Ett sätt att undkomma problemet med radikala tolkningar av social-
konstruktivismen, enligt Linell, är att kontextualisera konstruktionsproces-
sen.3 I ett visst specifikt sammanhang ingår specifika förutsättningar t.ex. i 
form av reaktioner från omgivningen, vilket gör att vi inte kan undgå att 
förhålla oss till ”verkligheten”. De diskursiva konstruktionerna kommer till i 
ett visst specifikt samtal med en viss sammansättning av deltagare och fyller 
ett visst specifikt syfte i samtalet. 

2.3 Membership categorization analysis 
MCA (membership categorization analysis) är en etnometodologiskt inspire-
rad metod för att analysera identitetsprocesser ursprungligen utvecklad av 
Sacks (1974, 1992). Metoden är central för min analys av hur kön och etni-
citet konstitueras. Metoden har senare vidareutvecklats (se t.ex. Baker 1997, 
Hester & Eglin 1997) och vunnit stor popularitet. MCA analyserar culture-
in-action (Hester & Eglin 1997) och studerar hur uttryck för kultur manifest-
eras och används som resurser lokalt i samtal. I föreliggande undersökning 
innebär det att metoden kan användas för att analysera hur förväntningar på 
vad det innebär att tillhöra en viss social kategori kommer till utryck och 
förhandlas i samtalen.  

                                                 
3 Den radikala socialkonstruktionistiska positionen är den beteckning Linell (1996) använder i 
rapporten. Han diskuterar dock allmänna problem med vad som också kan beskrivas som 
socialkonstruktivistiska teorier och metoder.  
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Metoden utgår från hur människor använder sociala kategorier, t.ex. 
mamma, hundägare eller norsk, för att beskriva människor. En central tanke 
inom MCA är att en kategori är normativt förknippad med en mängd olika 
egenskaper och aktiviteter (Sacks 1992), så kallade kategoribundna attribut. 
De kategoribundna attributen innebär att rättigheter, plikter, kunskap och 
förmågor förknippas med medlemmarna av kategorin (Hester & Eglin 
1997:5). Det innebär att en persons handlande alltid riskerar att förklaras 
med utgångspunkt i den aktuella kategorin (Widdicombe 1998:53) och varje 
handling hos personen kan komma att bli representativ för samtliga med-
lemmar i kategorin (Sacks 1992:42). De kategoribundna attributen kan lik-
nas vid Søndergaards könskonstituenter (2.4.2).  

Jag analyserar i avhandlingen hur sociala kategorier och kategoribundna 
attribut används som resurser för konstituerande av identitet. Hur vi använd-
er dessa är systematiskt och kan beskrivas med vissa regler. Ekonomiregeln 
säger att en kategori i taget räcker för att beskriva en person. Medlemskate-
gorier är samlingar av kategorier som hör ihop, t.ex. en familj som inkluder-
ar kategorier som dotter, pappa och mormor, men inte trumpetspelare eller 
feminist (exempel hämtat från Hester & Eglin 1997:4). Om en kategori ur en 
samling relevantgörs är de andra kategorierna automatiskt relevanta enligt 
konsistensregeln. Vissa av dessa samlingar av kategorier består av standardi-
serade relaterade par som förknippas med varandra (Sacks 1992) som man–
kvinna, doktor–patient eller granne–granne.  

Inom MCA strävar man efter att analysera identitet utifrån ett deltagar-
perspektiv, vilket innebär att endast de identiteter som deltagarna själva ori-
enterar sig mot och därmed gör relevanta i interaktionen används i analysen 
(Antaki & Widdicombe 1998, Schegloff 1999). Det innebär att man är mer 
restriktiv med att använda en vidare kontext som bakgrundskunskap och 
analyserar den lokala förhandlingen av kategorier och deras innebörd. Man 
vänder sig därmed emot föreställningen om att det finns en uppsättning soci-
ala kategorier med vissa egenskaper a priori som kan avläsas direkt genom 
språkliga analyser. Eftersom deltagarperspektivet är en central problematik 
när jag undersöker hur sociala kategorier görs relevanta och leder till metod-
ologiska ställningstaganden i analysarbetet problematiseras begreppet nedan.  

2.3.1 Deltagarperspektiv 
Deltagarperspektivet inom CA och MCA har lett till kritik från olika håll, 
dels ifrån ett diskursanalytiskt perspektiv (bl.a. Billig 1999), dels från femi-
nistiskt håll (bl.a. Stokoe & Smithson 2001). Kritik har riktats mot att be-
grepp som orienterar sig mot eller görs relevant används på ett ospecificerat 
och oproblematiserat sätt (Kiesling 2000:506), vilket gör det problematiskt 
att avgöra när detta sker. Talare kan orientera sig mot kön genom att an-
vända könsspecifika uttryck som damer eller han. Det behöver dock inte 
innebära att kön är relevant för deltagarna. Könsspecifika referenser kan 
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t.o.m. vara svåra att undvika på svenska. Dessutom kan kön aktualiseras 
implicit t.ex. genom röstläge eller omnämnande av aktiviteter som är för-
knippade med ett visst kön. Dessa aktualiseringar av kön är svårare att be-
lägga empiriskt i den lokala kontexten och kan leda till oenigheter mellan 
olika forskare (Stokoe & Smithson 2001:225).  

Ett annat problem rör hur vi som analyserar använder oss av vår egen 
kulturella kunskap (Stokoe & Smithson 2001). Inom MCA menar man att 
vissa aktiviteter är konventionellt förknippade (Widdicombe 1998:53) med 
vissa kategorier eller att vissa aktiviteter förväntas höra samman med vissa 
kategorier (Hester & Eglin 1997:4). Dessa begrepp är inte värdeneutrala 
(Billig 1999) utan visar på en viss omvärldstolkning. På samma sätt innebär 
uttalanden om vad som är naturliga samlingar av kategorier (Sacks 1992) en 
viss tolkning, t.ex. att två kön utgör en naturlig samling. Genom att inte be-
lysa vår egen tolkningsprocess när vi analyserar vad som är kategoribundet 
bortser vi från vår egen common sense-kunskap som är nödvändig för att 
göra denna tolkning (Stokoe & Smithson 2001). Stokoe & Smithson menar 
alltså att den som analyserar också är en deltagare i tolkningsprocessen och 
att vi omöjligt kan närma oss ett material oberoende av vår egen kulturella 
kunskap, något som går mot ett strikt tillämpande av CA som motsäger sig 
användande av en vidare kontext.  

Jag menar att MCA är en värdefull metod för att analysera hur sociala 
kategorier konstitueras i samtal. Det är viktigt att analyserna är så väl förank-
rade i materialet som möjligt för att undvika essentialistiska och alltför gene-
raliserande uttalanden om könsskillnader. Metoden möjliggör en nyanserad 
analys av deltagarnas eget förhållningssätt till de kategorier som jag intres-
serar mig för. Jag ansluter mig dock till kritiken mot att jag som forskare kan 
närma mig materialet utan min egen förförståelse. Kunskap om vidare ideo-
logier och omvärldstolkningar används som medierande resurser av deltagar-
na i samtalen och min omvärldskunskap kan i vissa fall bidra till tolkningar 
av hur dessa resurser används. Jag ansluter mig här till ståndpunkten att det 
krävs kulturell förståelse och bakgrundskunskap om t.ex. kön för att kunna 
avgöra vilka egenskaper och aktiviteter som är förknippade med en viss 
kategori (Stokoe & Smithson 2001:232). CA och MCA bidrar med redskap 
för att identifiera hur sociala kategorier används och görs relevanta i samtal. 
Detta kan dels göras med hjälp av en vidare kontextuell kunskap hämtad från 
hela det insamlade materialet, dels med min egen kulturella förståelse av de 
aktuella kategorierna. Det är dock deltagarnas konstituerande av identitet 
som står i fokus och utgångspunkten är alltid att identitet aktualiseras i det 
empiriska materialet. 

En följd av det synsättet är att mina tolkningar inte alltid är i överens-
stämmelse med ett deltagarperspektiv i den bemärkelsen att deltagarna själva 
skulle beskriva aktiviteten på det sättet (Kitzinger 2000). 



 

 25 

2.4 Kön som process 
Min könsdefinition är influerad av Butlers (1990) postmoderna definition 
som har fått stor genomslagskraft. Enligt Butler är kön performativt eller 
skapat.  

Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts per-
formed within a highly rigid regulatory frame which congeal over time to 
produce the illusion of a substance, of a ”natural” kind of being. (Butler 
1990:33) 

Kön skapas genom upprepade handlingar och skapar illusionen av ett natur-
ligt och konstant kön. Kön är således en effekt av vad vi gör och inte något 
vi är. Genom upprepade performativa handlingar skapar vi oss själva, mot 
bakgrund av en reglerande könsbestämd ram. Enligt det poststrukturella 
synsättet fylls könskategorierna med betydelse i den ständigt pågående pro-
cess som föreligger mellan individer och kulturer. Detta synsätt har lett till 
ett intresse för hur kön konstitueras i olika sammanhang. Att kön konstituer-
as innebär inte att det sker medvetet och intentionellt.  

De etnometodologiskt inspirerade ansatser, CA och diskursiv psykologi, 
som används för att analysera samtalen är väl förenliga med ett performativt 
könsbegrepp (se t.ex. Stokoe & Smithson 2001, Kitzinger 2000). 

The effect of gender is produced through the stylization of the body and, 
hence must be understood as the mundane way in which bodily gestures, 
movements, and styles of various kinds constitute the illusion of an abiding 
gendered self. (Butler 1990:140) 

Här definieras kön som något som konstitueras på ett vardagligt sätt vilket 
stämmer överens med etnometodologins strävan efter att analysera hur social 
ordning skapas genom rutinmässiga handlingar och vardagliga handlingar. 
Olika typer av handlingar skapar enligt Butler illusionen av ett bestående 
genusbestämt själv vilket är väl förenligt med strävan efter ett deltagarper-
spektiv. Kitzinger (2002:54) har påpekat fördelarna med att förena dessa två 
teorier och skriver att CA gör det möjligt att analysera hur kön konstitueras i 
samtal. CA bidrar med de konkreta analysredskap som behövs för att analys-
era hur den postmoderna synen på kön realiseras empiriskt. Med hjälp av CA 
kan vi, enligt Kitzinger, studera människors aktiva konstituerande av mening 
och därmed undvika att framförallt kvinnor positioneras på förhand som 
offer för ett heteropatriarkalt system. Det etnometodologiska synsättet för att 
analysera hur kön skapas kan beskrivas med begreppet doing gender eller 
göra kön (West & Zimmerman 1987).  

En poäng med ett konstruktivistiskt synsätt är att man undviker att åter-
skapa skillnader mellan sociala kategorier. Om kategorier används på ett 
oreflekterat sätt som utgångspunkter för kartläggande av skillnader riskerar 
dessa skillnader att cementeras (Cameron 1992, 1995). En risk med ett kon-
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struktivistiskt synsätt är dock att vi hamnar i total relativism där vi fritt kan 
välja och skifta identiteter efter behag. Kön iscensätts enligt Butler (1990:33) 
within a highly rigid regulatory frame. Vi kan inte bortse från de kulturellt 
skapade tolkningsramar som reglerar kön även om vi kan välja att bryta mot 
dem. Det repeterade iscensättandet formar våra kroppsliga förutsättningar, 
och våra erfarenheter av att bemötas som kvinnor respektive män i olika 
typer av situationer präglar vår syn på innebörden av begreppen.  

2.4.1 Genus eller kön? 
Inom engelskspråkig forskning används gender, översatt till genus på sven-
ska, för att beskriva kulturella skillnader mellan könen. Syftet med begreppet 
har varit att särskilja kultur från biologi (Hirdman 1988:50) och därmed 
uppmärksamma hur kategorierna kvinnor och män, vad vi upplever som 
kvinnligt respektive manligt är avhängigt social och kulturell påverkan 
(Gothlin 1999:4). Distinktionen mellan genus och (biologiskt) kön har lett 
till en livlig debatt inom den feministiska forskningen. Butler (1990) har i sin 
vidareutveckling av begreppet genus kritiserat uppdelningen för att vara 
vilseledande. En risk med genusbegreppet enligt Butler är att det biologiska 
könet ses som en naturlig och prediskursiv utgångspunkt för det socialt skap-
ade. Den postmoderna kritiken menar tvärtom att det biologiska är en effekt 
av det sociala och kulturella. Den biologiska kroppen formas, tolkas och an-
vänds alltid inom ett system av kulturella betingelser (Søndergaard 1994:51). 
Enligt detta synsätt är genus eller det sociala könet det enda vi kan uttala oss 
om. Jag använder mig av beteckningen kön och gör då ingen åtskillnad mel-
lan biologiskt och socialt kön.4 Det är hur kön konstitueras socialt och kul-
turellt genom samtalande som står i fokus i denna avhandling.  

Förhållandet mellan kvinnor och män skapas enligt Hirdman (1988:52) 
utifrån isärhållandets princip som strukturerar platser, egenskaper och akti-
viteter. Konkret tar den sig t.ex. uttryck i arbetsdelning mellan könen. Hird-
man menar att förhållandet mellan kvinnor och män kan beskrivas med hjälp 
av ett genuskontrakt, vilket innehåller föreställningar på olika nivåer om hur 
respektive kategori bör bete sig (Hirdman 1988:54). Genuskontraktet tar sig 
också uttryck i att mannen behandlas som norm och kvinnor som det avvik-
ande fallet. Haavind använder sig också av begreppet kontrakt när hon be-
skriver förhållandet mellan könen. Hon menar (1985:21) att relationen mel-
lan kvinnor och män bygger på att kvinnor är relativt underordnade män och 
att detta sker genom frivillig underordning. En kvinna kan ägna sig åt vilka 
aktiviteter hon vill så länge hon gör det relativt underordnad männen i sin 
omgivning enligt Haavind. En kvinna har dock störst möjlighet att bekräftas 
positivt om denna underordning framstår i enlighet med hennes önskningar 

                                                 
4 Jag använder i sällsynta fall genus när jag refererar till andra forskare som använder beteck-
ningen.  
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och personliga egenskaper. Hon framstår med andra ord som mer lyckad om 
hon handlar på ett visst sätt, som må vara underordnat, för att hon vill det 
själv. För att analysera föreställningar om manligt och kvinnligt har jag an-
vänt mig av Søndergaards begreppsapparat som presenteras närmare nedan.  

2.4.2 Søndergaards begreppsapparat 
Søndergaard utgår från sociokulturell teori men är också influerad av ett 
poststrukturalistiskt synsätt. Enligt Søndergaard (1994:64) skapas kön ge-
nom en aldrig avstannade ömsesidig process mellan individ och kultur. Kön 
skiljer sig från många andra sociala identiteter genom att tolkningsprocessen 
utgår från direkt avläsbara kroppsliga skillnader (Søndergaard 1994:50). 
Søndergaard använder sig av termen kroppstecken för att visa på kroppen 
som utgångspunkt för tolkningar av maskulinitet och femininitet. Alla per-
soner tilldelas en könstillhörighet utifrån kroppsliga skillnader och kan där-
med aldrig undvika att tolkas utifrån bekönade kulturella betydelser.  

Mekanismerna för hur maskulinitet och femininitet konstitueras utifrån 
skillnader förutsätter enligt Søndergaard att tolkningsprodukterna åtskiljs 
från specifika individer. Synsättet möjliggör variation inom de olika identi-
teterna, vilket är en central poststrukturell utgångspunkt. Olika individer 
iscensätter sig som kvinnor och män på olika sätt och samma individer vari-
erar hur de iscensätter sig själva beroende på kontext och situation. En indi-
vid kan välja att bryta de könsbestämda förväntningarna men han eller hon 
kan inte undvika att handlingar tolkas utifrån kulturella föreställningar ut-
ifrån kön. En kvinna han utföra en maskulint konnoterad handling men om-
givningens reaktioner och tolkningar påverkas av hennes könstillhörighet 
eftersom samma handlingar bär olika betydelse för män och kvinnor (Søn-
dergaard 1994:62). För att beskriva hur en individs handlingar och förhåll-
ningssätt bemöts av omgivningen använder Søndergaard Haavinds begrepp 
tolkningsram. 

Søndergaard har utvecklat diskursanalytiska redskap för att kunna analys-
era hur kön konstitueras i ett empiriskt material. Ett viktigt analysredskap är 
av könskonstituenter, förhållningssätt och handlingsformer som fungerar 
konstituerande för en viss typ av social identitet (1994:53). Som exempel 
visar hon hur maskulinitet konstitueras med hjälp av egenskaper som täv-
lingsinstinkt och gott självförtroende i intervjuer med unga universitetsstu-
denter i Danmark. Könskonstituenterna liknar de kategoribundna attributen 
och kan på samma sätt indirekt relevantgöra sociala kategorier. Jag använder 
mig framförallt av begreppet kategoribundna attribut eftersom det fungerar 
för de olika kategoriseringarna.  

Søndergaard använder sig också av begreppen matriser eller abstrakta fi-
gurer, t.ex. den abstrakta kvinnan eller den abstrakta mannen. En matris be-
står av en samling drag som utgör kulturella förutsättningar som en person 
måste förhålla sig till (1994:58). Den abstrakta kvinnan eller den feminina 
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matrisen är kulturella betingelser som den enskilda kvinnan måste förhålla 
sig till oavsett om hon väljer att iscensätta sig i enlighet med de feminina 
könskonstituenterna eller ej. Om hon väljer att agera utanför handlingsut-
rymmet för feminina matriser riskerar hon dock reaktioner och sanktioner 
från omgivningen. Vare sig en individ agerar i enlighet med en viss köns-
konstituent eller ej kan vi lära oss vad som konstituerar en viss identitet ge-
nom dem (Cameron & Kulick 2003:150). Cameron och Kulick illustrerar 
detta med följande exempel. Om en pojke uppmanas att inte bete sig som en 
bög informeras han om hur icke-bögar agerar men också hur bögar agerar. 
Den språkliga handlingen fungerar här konstituerande genom att återskapa 
en föreställning om bögar. Handlingen är dock inte direkt konstituerande på 
ett tvingande sätt så att den förutsäger pojkens eventuella identifikation som 
homosexuell eller på ett direkt sätt förutsäger pojkens beteende och tolkning 
av det sagda. 

Ytterligare ett analysredskap som Søndergaard använder sig av är kultur-
ella koder. De kulturella koderna är direkt knutna till sociala identiteter och 
fungerar som reglerande premisser som vi använder oss av i förhållande till 
en viss kontext eller ett visst tema (1994:63). Ett exempel på en central kul-
turell kod är den heterosexuella koden. Det finns två huvuddrag i denna kod. 
För det första används begärsstyrda handlingar mellan individer av olika 
kön. För det andra iscensätts dessa handlingar så att den kvinnliga parten ska 
vara mer hängiven och passiv i förhållande till den manliga parten. Den 
manliga parten ska uppvisa ett mer aktivt och dominerande förhållningssätt i 
relationen. 

2.5 Intersektionalitet 
Många språkvetenskapliga undersökningar om identitet undersöker endast en 
social kategori i taget. Pavlenko & Piller (2001:1–17) kritiserar könsforsk-
ningen för att utgå från en monolingual bias genom att studera enspråkiga 
personer i enspråkiga praktiker. Andraspråksforskningen å andra sidan kriti-
seras av Pavlenko & Piller för att vara könsblind. De undersökningar som 
över huvud taget behandlar kön undersöker ofta skillnader mellan kvinnor 
och män på ett essentialistiskt och oreflekterat sätt. Författarna förespråkar 
undersökningar av relationen mellan kön, ideologi och språkliga praktiker 
hos flerspråkiga personer i flerspråkiga sammanhang. När kön analyseras i 
ett visst sammanhang och får sin innebörd genom sin historiska och politiska 
situering samspelar kön som social kategori med andra sociala kategorier 
som klass, ras, etnicitet och sexualitet. För att beskriva hur olika kategorier 
ömsesidigt påverkar varandra brukar begreppet intersektionalitet användas 
(Collins 1998, Lykke 2003). Intersektionalitet innebär att identitet skapas när 
innebörder av olika sociala kategorier överlappar varandra. Olika strukturer-
ande principer kan stå i motsatsförhållande till varandra så att t.ex. en prof-
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fessionell position kan försvagas av en etniskt definierad position. Sønder-
gaards (1994:61) begrepp matrix eller abstrakt figur syftar också till att kun-
na studera samspelet mellan olika sociala faktorer. Att studera samspelet 
mellan olika identiteter möjliggör en nyansering av kategorier som annars 
riskerar att bli för generaliserande och deterministiska.  

Antalet möjliga identiteter är obegränsat och varje analys innebär alltid att 
vissa väljs på bekostnad av andra (Lykke 2003). Ur ett forskarperspektiv för-
håller jag mig framförallt till könsforskningen. Med det som utgångspunkt 
intresserar jag mig för de överlappningar som bildas när kön överlappar med 
andra kategorier, framförallt etnicitet och generation. 

2.5.1 Etnicitet som process 
På samma sätt som könspositionerna har kritiserats för att utgöra naturliga 
utgångspunkter för undersökningar av skillnader har studier av interkulturell 
kommunikation kritiserats för att utgå från kulturella skillnader som ut-
gångspunkt. På samma sätt som inom könsforskningen har man inom forsk-
ningen om flerspråkighet och etnicitet alltmer övergått till studier av etnicitet 
som något åstadkommet. ”That is to say there is an increased interest in how 
a particular spate of communication becomes intercultural for interlocutors” 
(Day 2006:217). Traditionell forskning har framförallt kritiserats på tre 
punkter (Day 2006:217). För det första tas interkulturalitet i interaktion för 
givet, ofta naivt förutbestämd utifrån nationalitet. För det andra förutsätts 
interkulturell kommunikation vara problematisk på grund av skilda kultur-
ella ursprung, inte sällan långt tillbaka i tiden. För det tredje tar man endast 
hänsyn till kulturellt ursprung ur ett socialpsykologiskt perspektiv, t.ex. gäll-
ande attityder och värderingar.  

Jag använder mig av Days definition av etnisk kategorisering (2006:218). 
Etnisk kategorisering innebär att en person tillskrivs medlemskap i en speci-
fik etniskt definierad social grupp. Etnisk kategorisering är en process som 
Day (1998) kallar etnifiering. Med etnicitet menas här en uppsättning egen-
skaper som förknippas med en etnisk grupp.  

2.5.2 Generation som process 
En annan social kategori som återkommande görs relevant under gruppsam-
talen är generation. Detta sker framförallt genom att ungdomarna i grupp-
samtalen positionerar sig i motsats till föräldragenerationen. Generation som 
social kategori är inte något som brukar tas upp inom teorier om identitet. 
Traditionellt har man ofta behandlat ålder som den bakomliggande socio-
lingvistiska variabel som fått förklara t.ex. ungdomars sätt att prata. Eriksson 
(1999) har analyserat hur åldersidentitet konstitueras i samtal mellan äldre 
och yngre personer. När personer ur olika generationer ville visa inlevelse i 
varandras berättelser kunde de t.ex. använda sig av erfarenheter från sina för-
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äldrar eller barn. Eriksson kallar dessa erfarenheter för andrahandserfaren-
het, och analyserar hur den används för att skapa samhörighet över genera-
tionsgränserna. Att relatera till andrahandserfarenhet på detta sätt kan vara 
ett sätt att orientera sig mot skilda generationstillhörigheter enligt Eriksson. 
Jag analyser i denna undersökning hur ungdomarna orienterar sig mot gene-
rationstillhörighet. Jag analyserar därmed generationstillhörighet som något 
socialt konstituerat. Indirekt relevantgörs denna identitet genom undersök-
ningens urval, genom att enbart personer i en viss åldersgrupp deltar men det 
är inte en jämförelse mellan olika åldersgrupper eller generationer som står i 
fokus utan ungdomarnas eget positionerande i relation till andra genera-
tioner.  

I nästa kapitel kommer jag att visa exempel på tidigare forskning om kön, 
etnicitet och generation. Jag kommer med avstamp i könsperspektivet att 
visa på vikten av ett intersektionellt perspektiv.  
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3 Tidigare forskning 

Som framgår av syftet analyseras framförallt tre sociala kategorier i avhand-
lingen; kön, etnicitet och generation. Avhandlingens främsta utgångspunkt är 
könsperspektivet och det är där denna forskningsöversikt tar avstamp (3.1). 
Personerna som deltar är gymnasieungdomar, vilket innebär att ålder eller 
generation också är en relevant faktor för hur identitet konstitueras i detta 
samanhang. I 3.2 tas undersökningar som belyser ungdomars språkbruk upp. 
I avhandlingen undersöks också hur etnicitet konstitueras. Tidigare forskning 
om hur etnicitet konstitueras tas upp i 3.3.  

I avhandlingen förenas flera stora forskningsfält vilket innebär att över-
sikten är långt ifrån fullständig. I forskningsöversikten tas framförallt språk-
vetenskapliga undersökningar upp, främst språkvetenskapliga undersökning-
ar av någon form av identitetskonstruktion i interaktion. När det gäller sam-
spel mellan olika identiteter tas även undersökningar från närliggande ämnen 
som sociologi, etnologi och socialantropologi upp.  

3.1 Fyra perspektiv på språk och kön 
I följande avsnitt ges en kortfattad översikt över utvecklingen inom forsk-
ningen om språk och kön. Sammanställningen syftar inte till att ge en full-
ständig bild av detta relativt stora forskningsfält.5 Cameron (1992:63) har 
delat in forskningen om språk och kön i tre olika perspektiv utifrån de hypo-
teser undersökningarna utgår ifrån. Hon kallar dem bristhypotesen, domi-
nanshypotesen och skillnadshypotesen. De olika perspektiven exemplifieras i 
detta avsnitt för att illustrera utvecklingen inom forskningsområdet. Därefter 
tas ett fjärde perspektiv upp, nämligen det konstruktivistiska. Inom detta för 
avhandlingens syfte relevanta perspektiv behandlas dels studier som bidragit 
med analysredskap, dels studier som analyserar unga tjejers eller killars kon-
stituerande av kön, inom språkvetenskap och andra ämnen.  

 Bristhypotesen utgår från att kvinnors språk är lägre värderat än mäns. 
Ett välkänt exempel på detta perspektiv är Lakoffs undersökning (1975) om 
kvinnors språk. Enligt Lakoff kännetecknas kvinnors språk av garderingar, 
indirekta formuleringar, frågeform för påståenden och artighetsmarkörer. 
Kvinnligt språkbruk har inom detta perspektiv benämnts powerless language 
eller en indirekt samtalsstil (Nordenstam 2003:17–19). Kvinnors språk har 
                                                 
5 För en utförligare översikt över den svenska forskningen om språk och kön, se Nordenstam 
(2003 och 1998), för den engelskspråkiga forskningen se Eckert & McConnell-Ginet (2003). 
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då underförstått betraktats som mindre effektivt i offentliga sammanhang 
och som en indirekt orsak till kvinnors underordning.  

Skillnadshypotesen utgår från att kvinnor och män talar olika eftersom de 
tillhör olika kulturer och från tidig barndom socialiserats till att använda 
olika samtalsstilar i samkönade kamratgrupper. Inom detta perspektiv beton-
as att kvinnors språk inte är sämre än mäns och att attityderna till kvinnlig 
samtalsstil bör uppvärderas. Ett problem kan dock vara att de olika sätten att 
uttrycka sig kan leda till missförstånd mellan kvinnor och män (se t.ex. Tan-
nen 1990). Under 80-talet undersöktes kvinnors liv och språk som ett led i 
uppvärderandet av det kvinnliga som en reaktion på den tidigare ofta köns-
blinda forskningen. I Sverige har Nordenstam (1987) undersökt kvinnlig re-
spektive manlig samtalsstil i vardagliga sammanhang. Typiskt för kvinnlig 
samtalsstil var högre frekvens av samtidigt tal och uppbackningar och snab-
ba ämnesbyten och repliker. Stilen beskrevs som präglad av engagemang 
och samarbete. Både brist- och skillnadshypotesen har kritiserats för att utgå 
från essentiella skillnader mellan könen, vilket kan leda till att vi ser dikoto-
min mellan könen som ett ofrånkomligt faktum. Forskningen riskerar då att 
bli en självuppfyllande profetia som är oförenlig med en feministisk strävan 
att utjämna skillnaderna mellan könen. Cameron efterlyser tydligare teoret-
isk förankring inom traditionen: ”Gender is not a self-evident thing but a 
social construct, and it should not be used as the bottom line in explanation 
itself.” (1992:62.) Hon efterlyser undersökningar av språkliga beteendens 
roll för upprätthållandet mellan könen. En annan risk med dessa hypoteser är 
att strävan efter att generalisera gör att vi övertolkar likheterna inom grupp-
erna kvinnor och män och bortser från skillnaderna. Den feministiska forsk-
ningen i stort har också kritiserats för att utgå från västerländska medelklass-
kvinnors perspektiv (Hooks 1981). Den språkvetenskapliga forskningen har 
senare kritiserats för att utgå från en monolingual bias (Pavlenko 2003) och 
därmed missa kvinnor som tillhör språkliga minoriteter.  

En fördel med att utgå från skillnader kan dock vara att ojämlika maktför-
hållanden kan synliggöras och att forskningen därmed kan inspirera till för-
ändring, något som dominanshypotesen har tagit fasta på. Inom detta per-
spektiv är utgångspunkten att kvinnor och män är olika, och talar och beter 
sig på olika sätt eftersom män har mer makt i många olika situationer. Som 
exempel på detta perspektiv kan Einarssons och Hultmans undersökning 
God morgon pojkar och flickor (1984) nämnas. De visar hur pojkar i klass-
rummet upptar två tredjedelar av elevernas sammanlagda taltid i klassrum-
met, vilket alltså sker på tjejernas bekostnad.  

På senare tid har synen på kön/genus problematiserats och teoretiserats 
mer (Nordenstam 2003). Ett fjärde perspektiv som skulle kunna kallas det 
konstruktivistiska har nu blivit dominerande inom den språkvetenskapliga 
forskningen liksom inom genusforskningen i stort, framförallt inspirerat av 
Butlers (1990) filosofiska teorier. Den grundläggande hypotesen utgår då 
från att kön är åstadkommet eller konstituerat, och forskningen riktar in sig 
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på hur kön kommer till som en effekt av vad vi gör. Vad vi gör och säger 
upprättar då könsidentiteter, istället för det omvända där en given könsiden-
titet leder till skillnader i vad vi gör och säger. Det innebär att man inte 
längre utgår från kön som utgångspunkt för studier av språklig variation utan 
som ett dynamiskt begrepp vars betydelse förhandlas fram i en given kon-
text. Tanken att kön eller genus är socialt konstituerat är något som betonats 
även tidigare, men under 90-talet flyttades fokus från generaliserande be-
skrivningar som lyfter fram skillnader mellan kvinnor och män, och antag-
anden om likheter i språkbruk eller erfarenheter ifrågasattes.  

Ett exempel på den konstruktivistiska traditionen är Camerons undersök-
ning (1999) av heterosexuell manlighet i ett samtal mellan fem unga män. 
Normativ manlighet konstitueras genom ett avståndstagande från homosexu-
alitet. En samtalsaktivitet går ut på att skvallra om personer som de pekar ut 
som homosexuella. Homosexualitet konstitueras i detta sammanhang inte 
utifrån eventuell sexuell aktivitet med samkönad person. En grupp killar 
pekas ut som ”homos” eftersom de visar intresse för en kvinna som beskrivs 
som uppseendeväckande ful. Att stöta på en kvinna kan tyckas motsägelse-
fullt i samband med att en man pekas ut som homosexuell. Cameron tolkar 
samtalet som att personerna som kategoriseras som ”homos” inte i första 
hand bryter mot heterosexuella normer utan normer för manlighet, genom att 
de stöter på en oattraktiv kvinna.  

3.1.1 Med unga tjejer i fokus  
Under de senaste åren har flera undersökningar av unga tjejers konstitueran-
de av identitet presenterats inom etnologi och socialantropologi (Ambjörns-
son 2004, Andersson 2003, Lindelöf 2006) och inom språkvetenskap (Nord-
enstam & Wallin 2002). Undersökningarna hör hemma i den konstruktivis-
tiska traditionen. De representerar också ett intersektionellt perspektiv, dvs. 
de analyserar samspelet mellan kön och andra sociala kategorier.6 Att foku-
sera på samspelet mellan kategorier är dels en reaktion mot generaliseringar 
avseende grupperna kvinnor och män, dels en konsekvens av synliggörandet 
av olika grupper av kvinnor.  

Ambjörnsson undersöker tjejer i relation till varandra med fokus på olika 
sätt att bli tjej. I sin avhandling i socialantropologi: I en klass för sig. Genus, 
klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) analyserar Ambjörnsson 
konstruktion av genus i skärningspunkterna mellan klass, sexualitet och etni-
citet. Under ett år följde hon två klasser, en från barn- och fritidsprogrammet 
(BF) och en från samhällsvetenskapligt program (S). Hon visar hur tjejerna 
förhåller sig till en normativ kvinnlighet, där vissa sätt att vara tjej på anses 
mer naturliga och normala. Tjejerna på samhällsvetenskapligt program tog 
avstånd från tjejerna på BF- programmets sätt att agera och beskrev dem 
                                                 
6 Se 2.5 för en utförligare definition av intersektionalitet. 



 

 34 

som högljudda och uppkäftiga. S-tjejerna själva värderade högt att vara tole-
rant, empatisk och kontrollerad, något Ambjörnsson tolkar som en klass-
bunden genuskonstruktion. Ett annat ideal är att vara självständig och jäm-
ställd, en föreställning som är beroende av dess motsats, representerad av 
föreställningen om den förtryckta invandrartjejen. Andra icke önskvärda 
positioner kunde vara att antingen vara för sexuellt tillgänglig (hora) eller 
för sexuellt otillgänglig (ofta lesbisk).  

I sin avhandling i etnologi analyserar Andersson (2003) narrativa identifi-
kationsprocesser som tematiserar plats, kön och etnicitet hos en grupp ton-
årstjejer i en multietnisk och socialt stigmatiserad stadsdel. Andersson har 
intervjuat tonårstjejer enskilt och parvis och analyserar hur kön upprättas, 
förhandlas och hanteras i tjejernas berättelser. Anderssons undersökning är 
typisk för den postmoderna trenden eftersom hon situerar tjejerna i sin miljö. 
En relevant faktor för tjejernas identitetskonstruktioner är omgivningens 
beskrivning av deras stadsdel som en typisk betongförort.  

Inom språkvetenskapen har Nordenstam och Wallin undersökt unga killar 
och tjejer med utländsk bakgrund i boken Osynliga flickor – synliga pojkar. 
Om ungdomar med svenska som andraspråk (2002). Ungdomarna klassifi-
cerades med hjälp av direkt observation av vilka de umgicks med i tre grupp-
er, osynliga, integrerade och kickers. Gruppen osynliga består av tjejer från 
skilda länder som inte gör så mycket väsen av sig. De umgås med andra in-
vandrartjejer. Kickers är en term som används av ungdomarna själva. De har 
ett utåtagerande sätt och uppseendeväckande klädstil, t.ex. platåskor, åtsitt-
ande korta tröjor och mycket smink. De integrerade umgås framförallt med 
svenskar. Klassificeringen kontrollerades sedan genom intervjuer med gym-
nasieungdomar i en multikulturell skola. Syftet med undersökningen är att 
undersöka hur ungdomar med svenska som andraspråk använder sig av sven-
ska i skolan och hur deras skolsituation ser ut i stort. Författarna utgår från 
en socialkonstruktivistisk teori (2002:19) och undersöker tjejers respektive 
killars tillgång till olika praktikgemenskaper och vad det får för konsekvens-
er för deras språkanvändande. Undersökningen lyfter fram såväl likheter 
som skillnader mellan könen men störst fokus läggs vid skillnader mellan 
tjejer och killar. Undersökningen utgår på så vis från skillnadshypotesen. 
Resultatet visar att killar med utländsk bakgrund har fler kontakter med 
svenskar och större tillgång till praktikgemenskaper där infödda svenskar 
ingår. Killarna rör sig friare mellan olika grupper och får på så vis större 
kunskap om svenska seder och bruk enligt författarna. Konkret visar det sig 
genom att kickerskillarna, som med kamraterna använder en mer informell 
multietnisk varietet, använder en formell stil i intervjusituationen då de in-
tervjuas av en äldre lärare; kickerstjejerna däremot verkar endast behärska en 
vardagligare stil och kodväxlar inte i samtal med en vuxen.  
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3.1.2 Konstituerande av kön ur etnometodologiskt 
perspektiv 
Tanken att utgå från kön eller genus som något socialt konstituerat är inte ny 
inom den etnometodologiskt influerade samtalsforskningen. West och Zim-
merman (1987) argumenterade för att genus ska förstås som något som rutin-
mässigt konstitueras i vardaglig interaktion, när de lanserade begreppet do-
ing gender. De betonar hur genus skapas situerat, i samspel med andra. Att 
utforska hur genus konstitueras i vardagliga sammanhang är väl förenligt 
med den postmoderna och konstruktivistiska trenden vilket har lett till ett 
uppsving för en etnometodologiskt inspirerad analys av hur kön konstitueras.  

Frith & Kitzinger (1998) har analyserat gruppsamtal ur ett etnometodolo-
giskt perspektiv. Samtalen utspelar sig mellan kvinnliga universitetsstudent-
er på ett brittiskt universitet som har fått i uppgift att prata om erfarenheter 
av att säga nej till sex. De använder emotion work, samtal om känslor, som 
resurs för att framställa män som känslomässiga veklingar och sig själva som 
självständiga individer med stor kunskap om heterosexuella relationer.  

Kitzinger (2002) har även analyserat gruppsamtal med brittiska universi-
tetsstudenter som kommer ut som homosexuella. Att komma ut innebär här 
att en person avslöjar sin homosexualitet i gruppsamtalen för personer som 
inte tidigare kände till den. Kitzinger analyserar hur dessa avslöjanden for-
muleras interaktionellt och vad de leder till för reaktioner. Avslöjandena 
leder till förvånansvärt få reaktioner i samtalen. Kitzinger visar hur person-
erna som kommer ut utnyttjar reglerna för turtagning så att de kommer ut 
inbäddat i en sekvens utan att lämna öppet för en reaktion i direkt anslutning 
till avslöjandet. De undviker därmed att deras sexualitet blir det aktuella 
samtalsämnet genom att inte presentera informationen som en nyhet utan 
som sidoinformation i en övergripande samtalsaktivitet. Genom sin analys 
konkretiserar Kitzinger motstånd mot heteronormativa normer genom att 
analysera hur motståndet kommer till utryck situerat i samtal. 

Forskningen ur ett etnometodologiskt perspektiv har framförallt bidragit 
med redskap för att beskriva hur kön konstitueras i samtal. Forskningen 
inom detta perspektiv har utvecklat en metod för att analysera lokala för-
handlingar om innebörden av kön (och andra identiteter): membership cate-
gorization analysis. Metoden gör det också möjligt att analysera motstånd 
som något lokalt konstituerat och inte som ett abstrakt fenomen.  

Stokoe (2003) har använt MCA för studier av hur kön konstitueras i sam-
tal. Hon har bland annat analyserat relationen mellan grannar, genus och 
moral ur ett etnometodologiskt perspektiv. Syftet med artikeln är att under-
söka grannars förståelse av och resonemang kring identiteter och därmed 
förknippade aktiviteter. Stokoe analyserar deltagarnas beskrivningar av sig 
själva och sina grannar för att komma åt uppkomsten av kulturell kunskap 
som rör kön och för att undersöka hur samtalsdeltagarna konstituerar kön. 
Kön analyseras som en resurs, tillgänglig för deltagarna i deras klagomål och 
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återgivande av konflikter. (För en utförligare sammanfattning av artikeln, se 
6.2.) 

På svenskt område har Evaldsson (2002a&b, 2005, 2007) använt MCA 
för att studera hur tjejer och killar i åldern 7–10 konstituerar kön. Hon har 
följt tjejer och killar med föräldrar med låg inkomst i multikulturella sam-
manhang i grundskolan och på fritidshem. Genom detaljerade etnografiska 
studier av deras sociala organiserande av inbördes relationer har hon visat att 
generaliserande beskrivningar av typiska beteenden för tjejer respektive kill-
ar inte håller empiriskt. (För en utförligare genomgång av Evaldsson 2005 
och 2007 se 6.2.)  

3.2 Ungdomars språkbruk 
På svenskt område har Kotsinas synliggjort och analyserat ungdomars språk-
bruk i en rad studier. Ur ett variationsperspektiv har hon undersökt skillnader 
och likheter mellan olika stockholmsvarieteter (se t.ex. Kotsinas 1991, 1994) 
och visat hur språkliga drag används för att markera olika identiteter. Kot-
sinas forskning kan sägas utgå från skillnadshypotesen i Camerons uppdel-
ning (1992) där skillnader mellan olika grupper av ungdomars språk jämförs. 
Därmed uppmärksammas och uppvärderas ungdomars språkbruk eftersom 
Kotsinas menar att dessa ungdomsvarieteter fungerar som en identitets-
markör och inte som bristande standardspråk. Framförallt har Kotsinas upp-
märksammat och beskrivit den varietet som används av ungdomar med in-
vandrarbakgrund i mångkulturella förorter som ett kamratspråk (1994, 
1988).  

Quist (under utg.) har undersökt stilistiska praktiker hos ungdomar i en 
socialt heterogen gymnasieskola i Köpenhamn. Undersökningen är socio-
lingvistisk och grundar sig på etnografi och undersöker hur identitet skapas 
genom språklig variation. Quist undersöker stilistiska praktiker hos ungdom-
arna och identifierar uttryck för stil, t.ex. musiksmak, kroppstecken och 
slanganvändande. I en kvantitativ del analyseras hur lexikala resurser fördel-
ar sig mellan grupperna. Genom kvalitativa analyser visar Quist hur ung-
domarnas sociala position i gruppen påverkar deras möjligheter till självpre-
sentation i en enskild situation.  

Wirdenäs (2002) analyserar ungdomars argumentationstekniker i grupp-
samtal. Hon visar på sju olika argumentationstekniker, som jämförs beträf-
fande form, funktion, innehåll och angreppspunkt. Utifrån dessa tekniker 
identifierar hon två olika stilar för argumentation; inventeringsstilen och 
punktstilen. Den första kännetecknas av långa och utförliga tekniker, den 
andra av korta och direkta. Inventeringsstilen är vanligare hos personer på 
teoretiskt gymnasieprogram än hos personer som följer ett praktiskt yrkes-
orienterat program. Wirdenäs jämför även tjejers och killars argumentations-
stilar men har då svårt att hitta ett generellt mönster. 
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Liksom inom forskningen om språk och kön har forskningen om ung-
domars språkbruk alltmer antagit en konstruktivistisk hållning och kontext-
ens och identitetens betydelse har lyfts fram. Inom samtalsanalys har man 
studerat hur identitet konstitueras genom diskursiva praktiker. Även följande 
undersökningar av Eriksson (1997) respektive Wooffitt och Widdicombe 
(1995) är etnometodologiskt inspirerade. 

Eriksson (1997) har undersökt ungdomars vardagliga berättande under 
deras vistelse på en sommarkoloni. Ungdomarnas berättelser undersöks ur 
ett strukturellt, interaktivt och funktionellt perspektiv. Eriksson analyserar ur 
ett strukturellt perspektiv hur berättelserna är uppbyggda för att få åhörarna 
att acceptera den version som konstrueras av berättaren. Olika typer av dra-
matiserande drag används för att återge berättelsens innebörd på ett övertyg-
ande och trovärdigt sätt. Ur ett interaktivt perspektiv analyserar Eriksson hur 
berättelsen konstrueras i samspel mellan berättaren och åhörarna. Genom 
framförallt olika typer av evaluerande drag bidrar åhörarna till berättelsen. 
Ur ett funktionellt perspektiv undersöker Eriksson hur berättelserna på ett 
övergripande plan fyller syften som att argumentera eller underhålla. En 
funktion är dock att skapa identitet och reglera sociala relationer inom grup-
pen. Genom berättandet kan händelseförlopp som skildrar problematiska 
handlingar beskrivas och värderas. På så sätt förhandlar ungdomarna om 
vilka normer och värderingar som gäller inom gruppen menar Eriksson. Ge-
nom berättandet gör ungdomarna anspråk på och konstituerar identiteter åt 
sig själva och varandra. 

Wooffitt och Widdicombe (1995) har undersökt hur ungdomar i England 
konstituerar identitet i relation till subkulturer som gother, punkare eller 
skinheads. Wooffitt och Widdicombe analyserar hur ungdomarna diskursivt 
konstituerar, modifierar och förhandlar om identiteter i interaktion. Material-
et består av intervjuer på gatorna i London och på musikfestivaler med ung-
domar, som av utseendet att döma kunde identifieras som medlemmar av 
nämnda subkulturer. Undersökningen visar på den situerade karaktären hos 
ungdomarnas identitet. Under samtalen betonar ungdomarna sin individu-
alitet och använder olika diskursiva strategier för att undvika att identifieras 
med de olika subkulturerna (för en mer specifik genomgång av Wooffitts & 
Widdicombes motståndsstrategier, se 7.1). 

3.3 Konstituerande av etnicitet 
I Sverige har tre avhandlingar på senare år analyserat hur identitet konstitu-
eras av ungdomar i ett mångkulturellt sammanhang: Haglund (2005), Eng-
blom (2004) och Jonsson (2007). 

Den första är en etnografisk undersökning av en multikulturell förort till 
Stockholm. Haglund analyserar där hur ungdomar positionerar sig i och ge-
nom social interaktion. Undersökningen utgår från sociokulturell och post-
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modern teori. Haglund undersöker hur ungdomarna omförhandlar och re-
flekterar kring upplevelser av invandrarskap och minoritetsstatus. Genom 
samtal kan institutionaliserade föreställningar om en stigmatiserad grupp 
därmed utmanas.  

Engblom (2004) har analyserat hur ungdomar konstituerar identitet i en 
multikulturell förort till Stockholm. Engblom utgår från ett interaktionsper-
spektiv och analyserar hur identitet görs relevant i det situerade samtalet som 
i undersökningen utgörs av arrangerade gruppsamtal och ljudupptagningar 
inspelade av ungdomarna själva. Genom detaljerade empiriska analyser visar 
Engblom hur identitet är en resurs för att skapa distans och solidaritet mellan 
deltagarna i samtalen. Hon visar hur ungdomarna relevantgör kulturella 
skillnader i samtalen men också utjämnar dessa skillnader genom omför-
handlingar och interaktionellt motstånd. Ungdomarnas egna inspelningar 
från olika situationer gör det möjligt för Engblom att visa empiriskt att och 
hur etnisk identitet är flexibel och beroende av den aktuella situationen. 

Jonsson (2007) har följt några unga killar i deras skolvardag på högstadiet 
i en mångkulturell förort. Jonsson skildrar hur de iscensätter maskulinitet i 
relation till kategoriseringar av framförallt etnicitet och sexualitet. Han un-
dersöker språkets roll i iscensättandet av manlighet och hur stereotyper som 
invandrarkillen skapas utifrån olika kommunikativa resurser. I avhandlingen 
betonas också hur ”fult språk” konstituerar maskulinitet och stereotypa före-
ställningar. 

Andra undersökningar som visar hur etnicitet görs relevant genom samtal 
har gjorts av Day (1998, 2006). Han har analyserat identifikationsprocesser 
på två svenska arbetsplatser med en hög andel personer med utländsk bak-
grund. Day har framförallt intresserat sig för kategoriseringar av etnicitet, 
vilket innebär att en individ eller samling av individer tillskrivs medlemskap 
i en viss etnisk grupp. Han visar genom näranalyser att etnisk identitet är 
kontextuellt beroende på så sätt att deltagarna kategoriserades utifrån etni-
citet på olika sätt vid olika tillfällen och i samband med olika sociala aktivi-
teter.  

Även inom forskningen om hur etnicitet konstitueras har MCA använts. 
Day (1998) har använt sig av metoden när han har utarbetat interaktionella 
strategier för kategorisering av etnicitet. Han visar där hur en person kan 
pekas ut som medlem av en etnisk grupp vilket kan innebära att personens 
kompetens för den pågående sociala aktiviteten ifrågasätts. Detta leder ofta 
till reaktioner i form av motstånd i samtalen. Day visar på fem olika sätt att 
göra motstånd mot att en persons ursprung relevantgörs.  

I en senare analys (2006) problematiserar Day semantisk forskning om re-
ferens och MCA. Han visar hur kategorisering utifrån etnicitet är beroende 
av den verksamhet samtalet är en del av. I en viss social kontext, t.ex. en 
arbetsplats, är endast vissa kategoriseringar relevanta och accepterade. I 
artikeln analyserar Day hur etnicitet konstitueras med hjälp av lokala och 
globala resurser under fikaraster.  
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Jag ansluter mig i denna avhandling till Day och menar att den sociala 
aktiviteten och verksamheten är viktig för tolkningen av hur identitet kon-
stitueras. Jag inleder därför analysdelen i denna avhandling med en analys av 
de inspelade gruppsamtalen som kommunikationssituation. Även Wooffitt 
och Widdicombe (1995) och Baker (1998) betonar hur intervjuer som social 
aktivitet manifesterar sig i samtalet och påverkar ramarna för hur identitet 
konstitueras.  

3.4 Avslutande kommentar 
Den tidigare traditionella fokuseringen på kvinnor som grupp kan delvis 
motverkas genom att nya grupper av kvinnor analyseras. Genom att låta 
flerspråkiga unga tjejer komma till tals hoppas jag kunna bidra till en mindre 
generaliserande bild av kvinnor som grupp. Unga tjejers och killars bruk av 
olika varieteter har tidigare uppmärksammats och uppvärderats, se ovan. Det 
interaktionella perspektivet har belyst svenska ungdomars identitetsarbete 
och språkliga praktiker. En forskningslucka finns dock när det gäller konsti-
tuerandet av kön i interaktion.  

Etnografisk forskning har visat hur flera olika identiteter samspelar. Flera 
undersökningar (Kitzinger 2002, Wooffitt och Widdicombe 1995, Engblom 
2004 och Day 1998) har visat hur arrangerade samtal i form av gruppsamtal 
eller intervjuer kan analyseras som arenor för identitetsarbete. Studier av 
samtalspraktiker i arrangerade samtal kan därmed komplettera den etnograf-
iskt orienterade forskningen och bidra med empiriska analysredskap för vid-
are analyser av hur identitet konstitueras.  

Hur identitet konstitueras i samspel mellan olika identiteter, den forsk-
ningsinriktning som har utgått från intersektionalitet, har vunnit mark inom 
genusforskningen i stort. Den språkvetenskapliga forskningen om hur iden-
titet konstitueras har med undantag av Evaldsson (2002a&b, 2005, 2007), 
Jonsson (2007) och Nordenstam och Wallin (2002) (se ovan) framförallt 
undersökt en social kategori i taget. Konstituerande av etnicitet i mångkul-
turella områden har undersökts på senare år. Med min undersökning hoppas 
jag kunna bidra med kunskap till det intersektionella perspektivet genom att 
analysera hur identitet konstitueras i samspel mellan kategoriseringarna kön, 
etnicitet och generation.  
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4 Material och materialinsamling 

I följande kapitel beskriver jag hur de olika typerna av material samlades in. 
Jag beskriver framförallt gruppsamtalen som utgör huvudmaterialet men tar 
även upp andra typer av material. Detta trots att vissa av dem inte används 
direkt i undersökningen, eftersom insamlandet av materialet indirekt har på-
verkat ungdomarnas kunskap om och inställning till mig och undersökning-
en. Kapitlet innehåller även en översikt över gruppsamtalens sammansätt-
ning och de vanligaste samtalsämnena. Jag tar även upp etiska överväganden 
och kommenterar konventionerna för transkription.  

4.1 Urval 
Alla deltagare i gruppsamtalen är flerspråkiga. I detta sammanhang innebär 
det att de själva har uppgett i en enkät som delades ut att de behärskar flera 
språk än svenska, som de inte har lärt sig genom skolan. Eftersom den ab-
solut största invandrargruppen under 80-talet i Södertälje utgjordes av assyr-
ier/syrianer har en mycket stor del av de flerspråkiga ungdomarna i ålders-
gruppen assyrisk/syriansk bakgrund. 33 flerspråkiga gymnasieelever från två 
olika gymnasieskolor från alla tre årskurserna har deltagit i inspelningarna.7 
Av dem har 29 assyrisk/syriansk bakgrund.  

Jag har fått kontakt med deltagarna på olika sätt på de olika skolorna. I 
den ena skolan fick jag kontakt med deltagarna genom en lärare. Alla deltag-
are från den skolan går i samma klass första året på naturvetenskapliga pro-
grammet, utom en elev som deltog i ett gruppsamtal i egenskap av kompis 
till deltagarna. Inspelningarna på den skolan var tänkta som pilotinspelningar 
men eftersom de föll så väl ut har jag valt att inkludera dem i materialet. 
Första gången jag träffade klassen var när jag utarbetade enkäten. Jag testade 
enkäten på dem och hade en diskussion kring enkäten i klassrummet. Vid ett 
senare tillfälle deltog elva assyriska/syrianska personer i klassen i tre av 
gruppsamtalen. En tjej intervjuades och två killar gjorde egna inspelningar. 
Vissa deltagare i inspelningarna var rekryterade av läraren. Vissa frågade jag 
själv om de ville vara med. Ytterligare andra rekryterades genom att de som 
skulle vara med tog med kamrater. Under en skolvecka följde jag dessutom 

                                                 
7 Av dem är 18 personer födda i Sverige men har minst en förälder som har invandrat från ett 
annat land. De är alltså andra generationens invandrare enligt Statistiska centralbyråns termi-
nologi. 11 personer har invandrat till Sverige innan 7 års ålder och har alltså gått hela sin skol-
tid i Sverige. För fyra deltagare saknas uppgifter. 
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eleverna i klassen under deras skoldagar. Jag satt med på lektionerna och 
försökte också i så hög grad som möjligt att följa eleverna under raster och 
håltimmar.  

På den andra gymnasieskolan tog jag själv kontakt med eleverna utan 
hjälp från lärarna; detta skedde främst i och med att jag delade ut en enkät 
där eleverna tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i intervjuer. De som 
svarade ja på den frågan lämnade även telefonnummer eller e-postadress. Jag 
kontaktade flerspråkiga elever genom telefon och/eller e-post och frågade 
om de kunde tänka sig att delta i gruppsamtal eller intervjuer. Jag talade om 
för dem att jag skulle befinna mig i skolans cafeteria under tre veckor och att 
de kunde få tag på mig där. De som var intresserade kom fram till mig och vi 
bestämde tid för inspelning av gruppsamtal. Det gjorde några personer, en-
bart tjejer, men de flesta letade jag upp själv i skolan eller sökte genom tele-
fon och frågade igen om de ville vara med. De som ville tog sedan med sig 
kamrater vilket innebär att deltagarna i samtalen känner varandra.  

Materialet består av fem olika typer av material: enkäter, videoinspelade 
gruppsamtal och intervjuer, egeninspelade ljudinspelningar och deltagande 
observationer. Huvudmaterialet är av gruppsamtalen. De andra materialen 
används främst som jämförelse- och bakgrundsmaterial.  

4.2  Gruppsamtalen 
Gruppsamtalen utgår från filmen Jalla!Jalla! som var aktuell vid inspel-
ningstillfällena. Deltagarna fick titta på några scener ur filmen på video och 
ombads att sedan diskutera filmen. Nedan följer en sammanfattning av ut-
draget ur filmen. Utdraget ur filmen är ungefär 10 minuter långt och därefter 
följer 20 minuter diskussion. Inspelningarna inleds när de börjar titta på 
filmen för att få med deras kommentarer till scenerna under tiden de tittar på 
dem. Varje inspelning är alltså ca 30 minuter lång. Innan inspelningen börjar 
ger jag deltagarna en kort muntlig instruktion där jag säger att de ska 
diskutera följande två frågor: ”Vad ger filmen för bild av syrianer och sven-
skar? och kan du identifiera dig med någon person i filmen?” Jag låter dem 
också hitta på fingerade namn åt sig själva vid detta tillfälle, något som de 
flesta tyckte var roligt. De skrev också under papper på att de gick med på 
att delta i undersökningen (4.6). Därefter satte jag på kameran och lämnade 
rummet under inspelningen för att komma tillbaka efter en halvtimme.  

Sammanlagt nio gruppsamtal har spelats in: fyra med enbart tjejer, två 
med enbart killar och tre med både tjejer och killar. I samtalen deltar mellan 
tre och fem deltagare. Tanken var att det skulle vara fyra deltagare i varje 
samtal. Men principen att det ska vara deltagare som känner varandra har lett 
till att det vid två tillfällen har varit fem deltagare eftersom en deltagare som 
jag har haft kontakt med inte har velat utesluta kompisar från inspelningen. 
Vid andra tillfällen har det inte gått att hitta fyra deltagare som kan samtidigt 
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utan inspelningarna har genomförts med endast tre deltagare. Vid ett av 
dessa tillfällen skulle tre tjejer delta men en av dem ville bara titta på (bakom 
kameran). Jag valde då att delta i samtalet vid detta tillfälle. Några inspel-
ningar gjordes under deltagarnas håltimmar, andra under lektionstid. 

Här följer en förteckning över gruppsamtalen. Jag tar endast upp de sam-
tal som föll väl ut i förteckningen, vilket är sju stycken. Ett samtal togs bort 
p.g.a. tekniska problem med ljudet, ett därför att det är för flamsigt och inne-
håller för mycket assyriska/syrianska för att kunna transkriberas och analys-
eras av mig. Samtliga listade samtal är transkriberade i sin helhet.  

Samtal 1. Tjejer. X-skolan. I samtalet deltar Nadja, Natalie, Lucy, Erika och 
Sonja. Tjejerna tillfrågades av mig personligen under de deltagande ob-
servationerna om de ville delta i gruppsamtalen. Samtliga tjejer uppger att 
de har syriansk bakgrund. 

Samtal 2. Tjejer och killar. X-skolan. I samtalet deltar Roberto, Martin, Lucy 
och Maria. Deltagarna rekryterades genom en av sina lärare. Samtliga 
deltagare uppger att de har assyrisk/syriansk bakgrund.  

Samtal 3. Killar. X-skolan. I samtalet deltar Fadi, David och Gabriel. Deltag-
arna rekryterades genom en av sina lärare. Samtliga deltagare uppger att 
de har syriansk bakgrund.  

Samtal 4. Tjejer. Y-skolan. I samtalet deltar Leyla, Julia, Lena och Karolin. 
Ett par av tjejerna anmälde på enkäten att de gärna ville delta i undersök-
ningen. De andra rekryterades av dessa. Leyla och Julia uppger att de har 
libanesisk bakgrund och Lena och Karolin att de har syriansk.  

Samtal 5. Tjejer och killar. Y-skolan. I samtalet deltar Romario, Bobelo, 
Leyla och Julia. Deltagarna rekryterades med hjälp av enkäten. Leyla och 
Julia uppger att de har libanesisk bakgrund. Romario och Bobelo uppger 
att de har syriansk bakgrund.  

Samtal 6. Tjejer och killar. Y-skolan. I samtalet deltar Harry, Patricia, Andy 
och Sima. Deltagarna rekryterades genom enkäten. Harry och Sima upp-
ger att de har syriansk bakgrund. Patricia uppger att hon har chilensk 
bakgrund. Andy uppger att han har palestinsk bakgrund.  

Samtal 7. Tjejer. Y-skolan. I samtalet deltar Besna, Rima och jag själv 
(Linda, i transkriptionerna). Deltagarna tillfrågades under deltagande ob-
servationer när de satt på gräsmattan och hade håltimme. Besna och Rima 
uppger att de har syriansk bakgrund.  

Vissa deltagare deltar i två olika gruppsamtal med olika sammansättningar.  
Jag har valt att uppge deltagarnas etniska bakgrund i denna lista. Jag är 

medveten om att det är problematiskt eftersom jag då relevantgör en möjlig 
identitet hos deltagarna i förväg. Jag anser dock att det är det ärligaste sättet 
att visa mina utgångspunkter på eftersom det är kunskap jag har genom en-
käter och intervjuer vilket innebär att det är en potentiell tolkningsram som 
jag därmed också gör tillgänglig för läsaren.  
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4.2.1 Iscensatta och naturliga samtal 
Inom den samtalsanalytiska traditionen har en diskussion förts kring hur 
materialet påverkas av om de inspelade samtalen är så kallat naturliga samtal 
eller om de är iscensatta av forskaren. Med iscensatta samtal menar man då i 
allmänhet samtal som inte skulle ha förekommit utan forskarens inverkan, 
t.ex. intervjuer och vissa gruppsamtal. Med naturliga samtal menas samtal 
som är en del av en viss verksamhet och som inte har syftet att bidra med 
material till någon typ av undersökning. Kritiken mot iscensatta samtal går 
bland annat ut på att deltagarnas språk har påverkats av den av forskaren 
iscensatta situationen. Enligt min ståndpunkt räcker det med att konstatera 
att situationen som deltagarna befinner sig i under inspelningen påverkar 
materialet såväl vid iscensatta situationer som vid så kallade naturliga sam-
tal. Även situationer som är arrangerade av forskaren kan analyseras utifrån 
sina förutsättningar och hur de påverkar samtalen. Det är dock problemat-
iskt, menar jag, att använda insamlat material som en direkt avspegling av 
verkligheten oberoende av situationen. Den aktuella kontexten och relation-
erna mellan deltagarna, måste tas i beaktande oavsett om den aktuella situa-
tionen är iscensatt som en del av en undersökning eller ej (Baker 1997:136).  

4.2.2 Gruppsamtal  
I gruppsamtalen deltar minst tre personer som inte har utifrån verksamheten 
på förhand förväntade roller sinsemellan, vilket annars är utmärkande för 
institutionella samtal men också för t.ex. intervjuer.  

Deltagarna i gruppsamtalen känner varandra sedan tidigare vilket också 
påverkar samtalen. En fördel med inspelningar i en grupp av deltagare som 
känner varandra är att de inte kan avvika för mycket från sitt vanliga språk-
liga beteende (Eriksson 1997:53). Det påverkar också samtalen genom att 
samtalen är en del av längre relationer mellan de olika personerna vilket t.ex. 
innebär att de har kunskap om varandras erfarenheter som de kan använda 
som resurser i samtalen.  

4.2.3 Den fysiska omgivningen 
Jag har fått kontakt med deltagarna genom skolan och vissa deltagare har 
uppmuntrats av sina lärare att delta i undersökningen. På så vis är undersök-
ningen en del av skolmiljön. Den fysiska ramen för undersökningen är del-
tagarnas vardagliga miljö i skolan. Jag deltar i lektioner och träffar deltagar-
na där de vistas en stor del av dagen, i centralkapprummet, i skolans cafe-
teria och på gräsplanen intill skolan. Gruppsamtalen spelas dock in i lokaler 
där eleverna normalt inte vistas. I den ena skolan är det ett större rum med 
soffor och bord som normalt endast lärarna har tillgång till. Där har eleverna 
inte alls varit tidigare. Rummet är inrett på ett trevligt sätt med gardiner och 
krukväxter. Deltagarna sitter i en hörnsoffa under inspelningarna så att de ser 
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varandra och samtidigt är synliga för kameran. I den andra skolan används 
ett mindre rum som kan användas för undervisning i mindre grupp. De flesta 
deltagarna brukar inte ha undervisning där men några har haft modersmåls-
undervisning eller har gjort prov där om de har missat ordinarie provtillfälle. 
Vid dessa inspelningar sitter deltagarna runt ett bord på stolar under inspel-
ningarna.  

4.2.4 Gruppernas sammansättning 
Jag har velat ha både enkönade samtal och samtal där både tjejer och killar 
deltar. Jag har dock inte uppnått en jämn fördelning mellan samtal med en-
bart tjejer, samtal med enbart killar och samtal med både tjejer och killar. 
Det har varit svårare att rekrytera killar till inspelningarna. Flera tjejer har 
själva tagit kontakt med mig i cafeterian och hjälpt till att arrangera inspel-
ningarna. Killarna har inte på samma sätt varit intresserade av undersök-
ningen. Det har inte orsakat problem i de samtal där både tjejer och killar 
deltar eftersom kontakt då har kunnat ordnas genom tjejerna samt i ett fall 
med hjälp av en lärare. De två samtalen med enbart killar har arrangerats 
med hjälp av lärare. Det ena arrangerades genom att jag berättade för en lär-
are på skolan vad jag höll på med varpå hon tipsade mig om en språkintres-
serad kille som jag bestämde träff med på en av hans håltimmar. Vid detta 
tillfälle gick han och hämtade några kompisar i cafeterian som också hade 
håltimme eller som inte deltog i lektionen. Inspelningarna med killarna blev 
inte heller lika lyckade. I det ena samtalet går det trögt och flyter inte på lika 
spontant som i samtalen med enbart tjejer eller både tjejer och killar. 
Exempel 1 är hämtat ur det samtal med enbart killar som flyter på dåligt. Det 
märks t.ex. på de ovanligt långa pauserna (rad 211, 218, 220, 222) och på 
problemen med att etablera ett gemensamt samtalsämne.  

Exempel 1. Killsamtal som flyter på dåligt. Samtal 3. 
211   (5.0)  
212  Fadi: de har aldrig hänt me syrianer va 
213   eller hur  
214  David: inte va ja vet i alla fall  
215   (0.9)  
216  David: inte att nån har blivit dödad  
217  Gabriel: näe  
218   (2.6)  
219  David: de skulle aldrig hända tror jag  
220   (8.3)  
221  Fadi: (xxx)  
222   (13.0)  
223  David: ja tror också att föräldrarna måste ha  
224   mer kontroll här i Sverige än va dom  
225   hade typ i Turkiet eller Syrien (xxx)  
226  Fadi: ja men 
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227  David: vad barnen gör  
228   (1.1)  
229  Fadi: dedär e ju självklart  
230   (0.6)  
231  Fadi: sen börjar barnen bli lite mer såhär 
232  David: aa  
233   (1.6)  
234  David: lite väst dom tar upp västerländska  
235   idealet  
236   (1.5)  

4.2.5 Sammanfattning av utdraget ur filmen Jalla!Jalla! 
Utdraget inleds med en presentation av de två huvudberättelserna på ett frag-
mentariskt sätt genom att olika rollkaraktärers röster klipps in. Först pre-
senteras de två huvudpersonerna Roro och Måns genom att de pratar om 
Måns impotensproblem. Måns flickväns röst kommer också in med en upp-
maning om att han ska slappna av. I nästa filmsnutt presenteras Roros sven-
ska flickvän som säger att hon vill träffa Roros föräldrar. Direkt efter att Ro-
ro säger att hon ska få göra det kommer en manlig röst som säger att Roro 
ska gifta sig med hans syster. Varpå en kort dialog mellan Roro och den till-
tänkta bruden följer där det framgår att de inte vill gifta sig med varandra 
men ändå säger de att de ska gifta sig till sina familjer, som blir glada och 
upprymda över meddelandet. I nästa mycket korta scen blir Måns piskad av 
sin flickvän i ett desperat försök att pigga upp sexlivet. Scenen slutar med att 
Måns gnäller på att kalsongerna är för tighta. Därmed har huvudkomplika-
tionerna i filmen presenterats, Måns impotens och Roros planerade bortgifte.  

Därefter följer längre scener. I den första hälsar Roro på sin flickvän på 
hennes arbete i en kiosk och ger henne en himlastormande kärleksförklaring. 
I nästa scen sitter Roro och flickvännen och spelar TV-spel när Roros pappa 
ringer på mobilen. Flickvännen gör flämtande ljud i bakgrunden och Roro 
försöker förgäves övertyga sin pappa om att det är Måns som låter i bak-
grunden. Direkt efter samtalet säger Roro att han måste gå hem vilket gör 
flickvännen arg och besviken. Hon säger att Roro måste frigöra sig från sina 
föräldrar. 

I nästa scen ringer Måns på sin egen dörr och låtsas vara granne till sin 
sambo. Han frågar om han får låna lite kaffe varpå hon föreslår att de ska ha 
sex istället. I denna korta version framgår det inte att de är ett par utan de 
deltagare som inte har sett hela filmen tror att de verkligen bara är grannar.  

Därefter är Roro och flickvännen på väg hem till honom. Hon står för-
väntansfull och väntar medan Roro springer upp för att kolla läget. Däruppe 
möts han av vardagsrummet fullt med folk och blir presenterad för Jasmine 
som hans pappa och hennes bror vill att han ska gifta sig med. Roro säger att 
han ska gå ner och parkera sin cykel, vilket leder till en kommentar från 
Jasmines bror, eftersom han inte kör bil.  
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Nu följer en dialog mellan Måns och Roro där de pratar om Måns impo-
tens. Den episoden avslutas med att Roro går in i en sexaffär för att köpa en 
pump mot impotens åt Måns.  

I den sista scenen står Roro och Jasmin framför hennes brors BMW och 
blir fotograferade. Syftet med fotograferingen är att ta en bild som ska an-
vändas till bröllopstårtan. De ser inte glada ut men brodern är mycket enga-
gerad.  

I filmen utgör alltså Måns impotensproblem en lika stor del som Roros 
bortgiftes- och flickvänsproblem men i gruppsamtalen diskuterar ungdomar-
na framförallt Roros olika förehavanden.  

4.3 Samtalsämnen 
I detta avsnitt ger jag en mycket grov översikt över vad deltagarna pratar om 
under gruppsamtalen. Att etikettera ett samtal utifrån vad deltagarna pratar 
om har visat sig vara problematiskt (se t.ex. Melander Marttala 1995) efter-
som innebörden av ett ämne skapas allt eftersom och logiken inte alltid är 
lätt att genomskåda. Dessutom flyter ämnen lätt in i varandra. I denna myc-
ket grova översikt tar jag inte ställning till svårare fall utan exemplifierar en-
dast de ämnen som är mest frekventa och tydligt återkommande i olika sam-
tal. En fullständig kartläggning över hur samtalsämnen används för att kon-
struera kön, etnicitet och generation finns inte med i avhandlingen.  

4.3.1 Vi får inte vara me killar – om normer för föräkten-
skapliga kärleksrelationer 
I samtliga gruppsamtal pratar man om huruvida man tillåts ha pojk- respek-
tive flickvänner för sina föräldrar. Ungdomarna redogör för vad de får och 
inte får göra för sina föräldrar, en aspekt som tas upp i Exempel 2. Samtals-
ämnet berörs ur ett personligt perspektiv. 

Exempel 2. Föräldrars förhållningssätt till föräktenskapliga förhållan-
den. Samtal 2. 

85  Roberto: a men ni får ni ha killar da 
86  Lucy: näe 
87   (0.8) 
88  Lucy: eller [ja tror inte de ja vet inte 
89  Maria:       [inte nu (xx)SKRATTAR 
90   (0.8) 
91  Lucy: asså (.) inte ja tror inte de  du [vet>>  
92  Roberto:                                   [va>>  
93  Lucy: >>min pappa ja vet inte han är ibland>> 
94  Roberto: >>skulle dom göra me dej  
95  Lucy: >>han är ibland säger han såhära 
96   att ja får att (.) ja får ha de  
97   fast egentligen asså ja säger inte 
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98   ja vet inte 
99  Maria: a men så säger [mamma också 
100  Lucy:                [det känns a fast asså dom 
101   säger såhära e istället för att smyga 
102   [å sådära så får du säga till oss 
103  Martin: [a 
104  Martin: ha re öppet 
105  Lucy: men man säger inte asså 
106  Roberto: näe 
107  Lucy: de blir inte så 
108  Maria: [[så säger inte min mamma [asså hon>>  
109   Lucy: [[man går å  
110  Roberto:                           [man går>>  
111  Maria: >>asså hon tror verkligen att ja>>  
112  Roberto: >>å men de där e mina föräldrar dom>> 
113  Maria: >>har nån 
114  Roberto: >>ba hellre att du e framför oss än  
115   att du e bakom oss [rykten 
116  Maria:                    [a alla säger så 
117  Maria: [[inte mina föräldrar 
118  Roberto: [[dom bara de e [därför ja får 
119  Maria:                 [min morsa också 
120  Roberto: förstår du de e därför ja får 
121  Maria: [[mina föräldrar säger du ska varken>>  
122  Lucy: [[dom bara hellre 
123  Maria: >>ha 
124  Lucy: men [ja tror asså om ja skulle komma>>  
125  Maria:     [smyga 
126  Lucy: >>hem me en kille de skulle inte   
127  Roberto: [[de skulle vara shiee 
128  Lucy: [[du vet aa 

I svaret redogör och resonerar tjejerna för hur deras föräldrar skulle förhålla 
sig till eventuella pojkvänner. Både Lucy och Roberto menar att föräldrarna 
egentligen inte vill att de ska ha förhållanden, men att de hellre känner till, 
än hålls utanför kärleksrelationer som pågår i hemlighet. Den distinktionen 
återkommer i dessa diskussioner. Deltagarna skiljer på kärleksrelationer som 
pågår öppet och bakom ryggen. Att vara öppen innebär bland annat man kan 
ta hem sin pojk- eller flickvän och presentera för föräldrarna.  

4.3.2 Man får ju bestämma själv – om bortgifte 
En aspekt i filmen som möter många reaktioner är bortgifte. Filmen aktuali-
serar en föreställning om att invandrare gifter bort sina barn utan att fråga 
efter barnens åsikter. I Jalla!Jalla! är temat dessutom tillspetsat eftersom 
Roro och Jasmine tillfrågas om de vill gifta sig med varandra första gången 
de träffas. Någon aspekt av bortgifte tas upp under samtliga gruppsamtal. I 
Exempel 3 diskuterar deltagarna hur det går till när man gifter sig.  
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Exempel 3. Jalla!Jalla! ger en överdriven bild av bortgifte. Samtal 1.  
88  Lucy: a men i verkligheten så egentligen  
89   [så äre ju (xx)asså man får ju man>>   
90  Nadja: [låtsas att du inte har sett den 
91  ??: [a men amen  
92  Lucy: >>får ju bestämma själv eller  
93   hur  
94  Nadja: a 
95  Lucy: [[i verkligheten 
96  Erika: [[a men de e inte så liksom man 
97  Natalie: nä precis [de va förr i tiden 
98  Erika:           [man behöver inte gifta sej om 
99   man inte  
100  Nadja: kanske förr i [tiden 
101  Natalie:               [att de va för[rut 
102  Erika:                             [förrut  
103   vad de lite  
104  Nadja: a de va om dom va jättefattiga  
105  Natalie: a 
106  Lucy?: mh  
107  Nadja: dom vanliga familjerna va inte så a  
108   dom kunde få tjugo frierier [(.)men>> 
109  Sonja:                             [a  
110  Nadja: >>dom ville inte gifta [sej 
111  Sonja:                        [just precis 
112   de va mer så att de dom [säjer 
113  Nadja:                         [kanske dom 
114   såhär jättefattig familj ja du vet men  
115   asså de e inte så nu  
116   (0.4)  
117  Natalie: [nä nu e re absolut inte så 
118  Lucy: [nä  

I Exempel 3 reagerar deltagarna emot bilden av bortgifte och menar att det 
inte går till så i verkligheten (rad 88 och 95). Deltagarna betonar i detta ex-
empel att bortgifte hör hemma förr i tiden (rad 100), medan man numera får 
välja vem man vill gifta sig med. Nadja menar också att det endast förekom i 
jättefattiga familjer (rad 104).  

4.3.3 Skulle ni kunna ha en svensk tjej – om förhållanden 
med någon med ett annat ursprung 
En annan aspekt som görs relevant i filmen är vara tillsammans med någon 
med ett annat etniskt ursprung. Roro i filmen är tillsammans med en svensk 
tjej och den aspekten tas upp i alla gruppsamtal. Hur deltagarnas föräldrar 
skulle förhålla sig till om deltagarna hade ett förhållande med en svensk tas 
upp i samtliga gruppsamtal.  



 

 49 

I Exempel 4 invänder Nadja, i enlighet med tidigare resonemang om bort-
gifte, mot filmen där Roro förväntas gifta sig med Jasmine för att deras fam-
iljer har bestämt det. Nadja säger att hon får gifta sig med vem hon vill men 
att hennes pappa helst vill att hon gifter sig med en syrian (rad 868).  

Exempel 4. Om att gifta sig med någon med annat ursprung. Samtal 1. 
862  Nadja: fast asså dehär me giftermål liksom  
863   typ att dom tvingar en å gifta sej de 
864   e inte [sant 
865  Natalie:        [nä de e inte sant 
866  Nadja: min pappa han säger du får gifta rej 
867   me vem du vill okey han vill helst 
868   de ska va en syrian ja men asså ja får 
869    välja vem de ska va de enda han   
870   ställer krav liksom att han ska inte  
871   va nån idiot som går å knarkar [asså>>  
872  Sonja:                                [a jo>> 
873  Lucy:                                [mh 
874  Nadja: >>han ska va en bra person  
875  Sonja: >>precis  
876  Lucy: men de vill [alla föräldrar 
877  Nadja:             [a men asså annars väljer ja  
878   själv  

Nadja betonar i Exempel 4 att hon får välja själv vem hon vill gifta sig med 
och bekräftar därmed filmens budskap att det är kärleken som ska få råda. 
Hon säger att hennes pappa utgår från individen och inte från ursprunget.  

Frågan hur föräldrarna skulle reagera om de var tillsammans med en 
svensk tas upp i de flesta samtal. I Exempel 5 frågar Julia och Leyla om de 
andra skulle få ha svenska flickvänner.    

Exempel 5. Om föräldrarnas attityder till kärleksrelationer med sven-
skar. Samtal 5. 

8  Julia: va tycker ni om de ra skulle ni 
9   kunna ha en [såhär en svensk flickvän 
10  Leyla:             [skulle ni kunna ha en                  
11   svensk tjej 
12  Romario: [[ja skulle få 
13  Julia: [[som ni kan ta hem 
14 → Romario: om ja om hon älskar mej ja älskar 
15   henne (.) djupt 
16  Julia: hur skulle dina föräld [föräldrar>>  
17  Leyla:                        [aa reagera 
18  Julia: >>reagera (xxx) 
19  Leyla: dom vill ju att du gifter rej [me>>  
20  Romario:                               [okey  
21  Leyla: >>en syrian 
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22  Romario: alltså man skulle reagera såhär (0.9)  
23   asså vänta 
24   (1.9) 
25  Bobelo: ja tror min fa 
26  Romario: från början skulle rom reagera [asså>>  
27  Leyla:                                [mhmh   
28  Romario: >>dom skulle vänja sig senare 
29  Julia: du skulle göra de iallafall liksom  
30   [trots att 
31 → Romario: [aa om ja älskar henne å hon å hon  
32   älskar mej 
33  Leyla: starkt 
34  Julia: aa de e starkt 

Romario svarar båda på frågan genom att resonera utifrån principen om kär-
leken – om de älskade varandra så skulle det gå bra (rad 14 och 31). Om han 
och hans tjej älskade varandra djupt skulle han trotsa familjens vilja och de 
skulle vänja sig med tiden.  

4.3.4 Då vill ingen ha dom sen – om konsekvenser av att ha 
ett dåligt rykte 
Konsekvenser av att få ett dåligt rykte är ett samtalsämne som inte direkt 
berörs i scenerna ur Jalla!Jalla!. Samtalsämnet är dock vanligt förekom-
mande under gruppsamtalen. I Exempel 6 förknippas värsta ryktet med kon-
sekvensen att inte bli gift: ingen vill ha henne sen (rad 303).  

Exempel 6. Om konsekvenser av ett dåligt rykte. Samtal 1.  
290  Erika: [nej ja tror dom litar på [sina barn>>  
291  Nadja: [asså                     [a men>> 
292  Erika: >>men inte på omgivningen  
293  Nadja: >>liksom såhär  
294  Natalie: a de e de ja menar [omgivningen 
295  Nadja:                    [men liksom sen när 
296   man dom skulle säga gift inte re  
297   me henne hon har vart ihop me kil[lar>> 
298  Erika:                                  [a  
299  Nadja: >>men snälla alla gör [misstag 
300  Erika:                       [de e skitsnack  
301  Natalie: då får dom värsta ryktet då vill>>  
302  Nadja: tänk om man har om man har gjort>>  
303  Natalie: >>ingen ha dom sen 
304  Nadja:  >>ett misstag för tio år sen vaddå ska de  
305   va kvar  

Konsekvensen av ett dåligt rykte tas upp som en förklaring till varför deras 
föräldrar (dom på rad 296) inte låter dem vara tillsammans med killar. En tjej 
som har varit ihop med killar (rad 297) kan få dåligt rykte vilket kan leda till 
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att ingen vill gifta sig med henne. Dessa normer är något som deltagarna i 
gruppsamtalet tar avstånd ifrån. 

4.3.5 Hur skulle re va me redär oskulden – om normer för 
att bevara oskulden 
Oskuldsproblematiken relevantgörs inte heller genom de scener som visas ur 
Jalla!Jalla! men i flera av gruppsamtalen tas vikten av att bevara oskulden 
tills man gifter sig upp. I Exempel 7 skiljer man på killar och tjejer och dis-
kuterar om normerna skiljer sig åt.  

Exempel 7. Om skilda oskuldsnormer för tjejer och killar.  
Samtal 5. 

118  Julia: hur skulle re va me redär oskulden  
119   måste hon va oskuld  
120  Romario: ja  
121  Julia: e de fallet 
122  Leyla: a men självklart 
123  Julia: a men vissa killar tycker inte de e 
124   bara nej de spelar ingen roll  
125   (0.8)  
126  Julia: för de e ju rätt 
127  Leyla: de e klart dom ska 
128  Romario: men måste killar [också vara de 
129  Bobelo:                  [ska båda [ska båda>> 
130  Julia:                            [näe de>> 
131  Bobelo: >>vara de 
132  Julia: >>tycker [ja inte men ja e dubbelmoral>> 
133  Leyla:          [asså dedär e ja har de e >>  
134  Julia: när de gäller sånt  
135  Leyla: >>för klart fa:n i mej tjejen ska va  
136   oskuld men när re gäller killen då e 
137   re liksom 
138  Julia: ja vill att han ska ha gjort allt  
139   innan vi gifter oss me mej 

I Exempel 7 frågar Julia de andra deltagarna om de tycker att tjejer bör vara 
oskuld: måste hon va oskuld e de fallet (rad 118). Leyla tycker att tjejer bör 
vara det. Romario och Bobelo frågar då om killar också bör vara oskuld.  

4.4 Övriga typer av material 
Dessa material redovisas eftersom insamlandet av dem är en del av under-
sökningssituationen och har påverkat de deltagande ungdomarnas intryck av 
mig och undersökningens syfte. Ungdomarnas första möte med mig var, för 
de flesta, när jag delade ut enkäten.  
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4.4.1 Enkäter 
Samtliga enkäter har besvarats på den ena gymnasieskolan där jag först hade 
tänkt genomföra hela undersökningen. Totalt 189 enkäter har samlats in. 
Enkäten delades ut i nio olika klasser enligt följande fördelning av årskurser 
och program. 

− Tre klasser från samhällsvetenskapligt program. 
− Två klasser från samhällsvetenskapligt program med IT-inriktning. 
− Två klasser från samhällsvetenskapligt program med ekonomisk inrikt-

ning. 
− Två klasser från barn- och fritidsprogrammet. 

Enkäten inleds med frågor om deltagarnas bakgrundsförhållanden. De har 
fyllt i vilken klass de går i och i vilket land de är födda. De som inte är födda 
i Sverige har fått fylla i hur gamla de var när de flyttade till Sverige, vilket 
land deras föräldrar kommer ifrån, samt vilka språk de talar som de inte har 
lärt sig i skolan. 

Enkäten innehåller även attitydfrågor. Attitydfrågorna är utformade med 
hjälp av Osgoodskalor med en sjugradig indelning. Om en deltagare har 
ringat in nummer sju innebär det att han eller hon håller fullständigt med om 
påståendet. Om en deltagare har ringat in en etta innebär det att hon eller han 
inte håller med alls.  

Attitydfrågorna är uppdelade i två delar. En av delarna ska alla deltagare 
fylla i. Den andra delen ska endast de flerspråkiga deltagarna fylla i. Attityd-
frågorna syftar till att undersöka deltagarnas språkliga identitet, attityder till 
språk och deras språkliga medvetenhet. De attitydfrågor som endast besvaras 
av flerspråkiga deltagare rör i hur hög grad de är flerspråkiga eller om något 
av språken är mer dominerande i vissa sammanhang.  

Reultaten från enkäten har inte använts i avhandlingen och redovisas inte 
här.8 Enkäten har dock fungerat som en första kontakt. Den har också 
påverkat urvalet eftersom jag där frågade eleverna om de kan tänka sig att 
delta i inspelningar och bad dem fylla i sina kontaktuppgifter.  

4.4.2 Intervjuer 
Fyra intervjuer har genomförts; tre är videoinspelade och en är nedskriven av 
mig samtidigt som jag intervjuar. Intervjuerna har gjorts av mig för att få 
bakgrundskunskap för att lättare kunna tolka det övriga materialet. Intervju-
erna är ostrukturerade på så sätt att de inte utgår från förutbestämda frågor. 
Intervjuerna har inte transkriberats.  

                                                 
8 För resultat från enkäten se istället Kahlin (under utg.). 
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4.4.3 Egeninspelningar 
Sex deltagare har gjort egna inspelningar med hjälp av en walkman och en 
liten mikrofon som man kan fästa på jackan. Metoden har använts av Eng-
blom (2004). Hon visar med hjälp av egeninspelningar hur olika identiteter, 
framförallt utifrån etnicitet, relevantgörs i vardagliga situationer.  

Tre tjejer och tre killar har gjort egna inspelningar. Instruktionen var att 
de skulle ha på sig inspelningsapparaten under en hel skoldag men fråga lär-
arna om det var okey att ha dem på under lektionerna. I praktiken löste olika 
personer uppgiften på lite olika sätt.  

En pojke hade tekniska problem och hans inspelningar går inte att an-
vända. En annan pojke har gått runt med apparaten och ställt frågor till kam-
rater. De tre tjejerna turades om att spela in samtal under raster på separata 
band. Jag sa åt dem att göra så långa inspelningar som möjligt med samma 
person. De har spelat in fyra och en halv timme var under samtal med kam-
rater under raster och efter skolan. En pojke har följt den ursprungliga in-
struktionen och spelat in under en skoldag. Dessa inspelningar är alltså av 
mycket varierande kvalitet och har inte transkriberats i sin helhet. Dessa 
samtal har på grund av tidsbrist inte använts i analyserna men har påverkat 
ungdomarnas inställning till och kunskap om föreliggande undersökning var-
för de redovisas här. De är också en källa till min kunskap om miljön.  

4.4.4 Deltagande observationer 
De deltagande observationerna är inte så omfattande som vid vissa sociolo-
giska studier. De utgörs av en skolvecka på den ena skolan och tre veckor på 
den andra skolan. På den ena skolan följde jag en specifik klass på lektioner 
och raster under en vecka. På den andra skolan satt jag i cafeterian som låg i 
centralkapprummet eller satt utanför skolan när det var fint väder och de 
flesta elever befann sig där. De flesta elever verkade vänja sig snabbt vid att 
jag satt där. Det var också ett bra sätt att få kontakt med deltagare som kom 
fram och frågade vem jag var och vad jag gjorde där. I den skolan har jag 
inte deltagit under några lektioner utan vistats i de miljöer där eleverna be-
funnit sig när de inte har lektioner. Mina anteckningar från de deltagande 
observationerna har använts för att analysera kommunikationssituationen i 
kapitel 5.  

4.5 Inspelningar och transkription 
Gruppsamtalen har spelats in med en liten digital videokamera och en diskret 
mikrofon som ligger på bordet som deltagarna sitter vid. Kameran står upp-
ställd på ett stativ och vid inspelningens början lämnar jag rummet. Deltag-
arna är placerade så att alla syns men vissa gester och miner kan gå förlorade 
då inte en kamera har använts för varje person.  
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Gruppsamtalen har grovtranskriberats i sin helhet från och med när del-
tagarna stänger av videobandet med scenerna ur Jalla!Jalla! till och med när 
jag knackar på dörren efter en halvtimme och kommer in och stänger av ka-
meran. Vissa sekvenser har transkriberats mer detaljerat när behov har upp-
stått under analyserandet. Jag har använt mig av transkriptionsprogrammet 
CLAN. Den skrivna transkriptionen har länkats till ljudfiler från videoinspel-
ningarna, vilket innebär att aktuell inspelning är lätt åtkomlig vid analyser. 
Jag har alltså lätt kunnat skifta mellan skriven transkription och aktuell ljud-
fil. Jag har också använt mig av filminspelningarna för att avgöra vem som 
pratar och för att kunna ta hänsyn till kroppsspråk och gester i analyserna.  

Jag har använt mig av ett transkriptionssystem som är en förenkling av 
det system som utvecklats inom CA av framförallt Gail Jefferson (Ochs, 
Scehegloff & Thompson 1996:461ff.). Se transkriptionsnyckel.  

Jag har i huvudsak använt mig av skriftspråksformer i transkriptionerna 
med undantag för småord som systematiskt återkommer i talspråksform 
(Linell 1994), t.ex. dom, mej, re (det) och e (är). Jag använder också förkort-
ade former, typiska för talspråk, som nån för någon och sen för sedan. Jag 
har mätt pauser med en tiondels sekund och markerar pauser kortare än 0,5 
sekunder med (.).  

Transkriptionerna återges med samma radnummer som i originaltran-
skriptionerna.9 Det går således att avläsa om en sekvens är hämtad från bör-
jan eller slutet på ett samtal.  

4.6 Etiska överväganden 
Alla deltagare som har spelats in under gruppsamtal har skrivit under ett 
papper på att de går med på att delta i undersökningen. Jag har följt Veten-
skapsrådets riktlinjer som säger att ungdomar över 15 år kan ge sitt tillstånd 
utan att målsman tillfrågas. På tillståndet informerar jag dem om att inspel-
ningarna kommer att användas till forskning och garanterar dem att jag inte 
ska visa inspelningarna på video för någon annan än mina handledare. Jag 
informerade dem muntligt om att jag skulle spela upp ljuduppspelningar av 
inspelningarna utan att ange namn på konferenser och seminarier. Jag infor-
merade även om undersökningens syfte och uppgav mitt namn och var jag 
kan nås. Jag garanterade deltagarna att alla namn och annat som kan avslöja 
identiteten byts ut. Deltagarna har själva fått ange vad de vill att de ska kal-
las i transkriptionerna.  

                                                 
9 Radmatningen stämmer dock inte riktigt överens i originaltranskriptionerna i fullängd som 
är gjorda i CLAN. Exemplen i avhandlingen sträcker sig över fler rader än i CLAN-texten. De 
exempel som förekommer i avhandlingen innehåller också fler detaljer. Det gör att numrer-
ingen har viss förskjutming, och att vissa radnummer kan förekomma flera gånger i avhand-
lingstexten i olika exempel om de följer efter varandra i originaltranskriptionen. Den första 
raden i ett exempel stämmer dock alltid med originalet.  
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När det gäller egeninspelningarna har jag inte kunnat få skriftligt tillstånd 
från alla som förekommer. Den som bär inspelningsapparaten har givetvis 
gett skriftligt tillstånd. Enligt riktlinjerna räcker det om en person har gett 
tillstånd. Jag har även instruerat dem som hjälper till att spela in att tillfråga 
de personer som förekommer innan de ger mig banden.  

I enkäterna har namn varit en frivillig uppgift för dem som kunde tänka 
sig att delta i inspelningar. Övriga som har fyllt i enkäten är anonyma. 

Samtliga personer deltar frivilligt och har när som helst kunnat avbryta. 
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5 Gruppsamtalen som samtalssituation  

Kön, etnicitet och generation får i likhet med andra sociala kategorier sin 
mening i relation till en social praktik. Individens möjligheter att konstituera 
kön begränsas av institutionella och ideologiska inramningar (Eckert och 
McConnel 2003:5). Möjligheterna att vara kvinna på olika sätt påverkas av 
såväl föreställningar om kvinnlighet som handlingsmönster som är typiska 
för en viss verksamhet. Detta kapitel syftar till att karakterisera gruppsamtal-
en som verksamhet utifrån analyser av vilka resurser deltagarna använder för 
att åstadkomma meningsfulla och begripliga samtal. Resurserna kan utgöras 
av semantiska uttryck, där ett ord t.ex. används för att relevantgöra en iden-
titet, det eliciterande materialet som resurs för att finna samtalsämnen eller 
tekniker för att fördela turer mellan talare eller för att introducera ett nytt 
samtalsämne. Dessa tekniker kan vara hämtade från andra verksamheter som 
samtalsdeltagarna har erfarenhet av. Under gruppsamtalen befinner sig ung-
domarna i en situation de inte har deltagit i vid något tidigare tillfälle. De vet 
ungefär vad de ska göra, var och när, men inte hur. För att analysera vilka re-
surser ungdomarna använder sig av för att organisera samtalen utgår jag från 
förutsättningar specifika för gruppsamtalen, som en tidigare diskursanalys av 
filmen Jalla!Jalla! och reaktioner från ungdomarna när de olika typerna av 
material samlades in. Jag använder mig av tidigare forskning om fokus-
gruppsamtal. Jag analyserar också hur samtalstekniker för att introducera 
nya ämnen används som resurser för att åstadkomma meningsfulla och sam-
anhängande samtal.  

5.1 Om fokusgruppsamtal 
Det finns gott om referenslitteratur om fokusgruppsamtal inte minst inom 
samtalsanalys (se t.ex. Myers 2004, Puchta och Potter 2004, Wibeck 2002, 
Linell 2001). Fokusgrupper har använts inom framförallt marknadsunder-
sökningar, men också inom sociologiska och psykologiska forskningsområd-
en, för att undersöka känslor, attityder och uppfattningar hos personer ur 
olika målgrupper (Puchta och Potter 2004:4). Fokusgruppsamtal känneteck-
nas av att personer, som i vissa fall känner varandra sedan tidigare, träffas på 
t.ex. en forskares initiativ och diskuterar ett på förhand givet ämne. För att 
hålla sig till ämnet och belysa olika aspekter av det har deltagarna hjälp av 
en moderator som är utrustad med en lista med frågor eller en intervjuguide 
(Puchta och Potter 2004:6).  
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Eftersom ungdomarna som deltar i gruppsamtalen inte har någon tidigare 
erfarenhet av denna specifika typ av verksamhet kan vi anta att de använder 
resurser från andra verksamheter. Enligt Myers (2004:53) kan fokusgrupp-
samtal beskrivas som hybrider av konventioner hämtade från institutionella 
och vardagliga ramar för tolkning. Deltagarna kan använda sig av erfaren-
heter från debatter, klassrumssituationer eller möten. I likhet med dessa 
verksamheter så presenteras deltagarna för ett givet ämne, och har i typfallet 
en moderator som introducerar relevanta topiker, men måste själva tolka, 
justera och hantera turtagning och förvandla ämnet de presenteras för till ett 
dynamiskt samtal. Om de skulle behöva lära sig nya rutiner för denna verk-
samhet skulle samtalen vara en omöjlighet: ”But focus groups rely on rou-
tines that participants already have for talking in groups, routines that they 
have learned from other conversations outside the institutions of marketing, 
education or politics.” (Myers 2004:111.)  

5.2 Gruppsamtalens förutsättningar 
Specifika förutsättningar för fokusgruppsamtal är alltså att deltagarna infor-
meras om att de ska befinna sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. I ett 
regelrätt fokusgruppsamtal träffar de då en moderator som presenterar dem 
för ett eliciterande material att hämta inspiration till samtalen ifrån, t.ex. 
bilder eller frågor. Specifikt för fokusgruppsamtal är också att någon slags 
urvalsprocess, mer eller mindre genomskinlig för deltagarna, har föranlett 
vilka personer som valts ut till varje specifikt samtal. I detta avsnitt kommer 
jag att gå igenom de förutsättningar som är specifika för gruppsamtalen var-
efter vissa kommer att analyseras mer i detalj senare. 

Platsen för inspelningen av gruppsamtalen är skolan, i lokaler som elev-
erna normalt inte vistas i. På den ena skolan spelas de in i ett rum som lärar-
na kan använda för möten eller liknande, i den andra i ett mindre grupprum 
(se 4.2.3). Vid inspelningen av fokusgrupper brukar man sträva efter att an-
vända en så neutral plats som möjligt för inspelningen (Myers 2004:49). 
Myers ifrågasätter dock om det finns en neutral plats som inte väcker associ-
ationer till en viss verksamhetstyp eller där inte vissa grupper av människor 
känner sig mer hemma. Platsen som jag har använt för att spela in gruppsam-
talen kan väcka associationer till skolaktiviteter som grupparbeten av mer 
självständig karaktär.  

Tidpunkten för inspelningarna varierar. Samtalen är i vissa fall inspelade 
på lektionstid, i andra fall under elevernas håltimmar. En del motiveras av att 
slippa en lektion medan andra självständigt söker upp mig under håltimmar 
för att delta i inspelningarna.  

Väl på plats har ungdomarna fått instruktioner av mig, som har en diffus 
roll i skolans värld: i egenskap av utomstående passar jag inte in i de vanlig-
aste kategorierna, lärare eller andra anställda på skolan eller elever. Under 
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samtalen har jag lämnat lokalen och ungdomarna har diskuterat utan närvaro 
av moderator. Det finns alltså ingen person som är ansvarig för att deltagarna 
håller sig till ämnet, att samtalet flyter eller att alla deltagare kommer till 
tals. Vi kan därför kanske förvänta oss att deltagarna använder sig av er-
farenheter från andra typer av situationer för topikhantering och turtagning. I 
5.5 analyseras med hjälp av vilka resurser deltagarna introducerar nya 
ämnen.  

Scenerna ur Jalla!Jalla! utgör en typ av eliciterande material som kan an-
vändas som resurs för att organisera samtalen. I 5.4 analyseras hur deltagar-
na använder sig av scenerna ur filmen Jalla!Jalla! i samtalen.  

I gruppsamtalen deltar endast flerspråkiga elever, vilket påverkar deras 
tolkning av situationen. I 5.3 analyseras vilka identiteter deltagarna erbjuds 
beroende på hur undersökningen är organiserad, framförallt när det gäller 
urval. I detta kapitel analyseras de identiteter som aktualiseras i och med un-
dersökningssituationen. I samtalen relevantgörs även identiteter av deltagar-
na som inte är direkt härledda ur situationskontexten. I kapitel 5 analyserar 
jag dock endast de identiteter som deltagarna erbjuds i kraft av undersök-
ningssituationen medan de identiteter som deltagarna relevantgör under sam-
talens gång analyseras i kapitel 6–8.  

5.3 Vilken grupp representerar deltagarna? Vilka 
identiteter erbjuds de i undersökningssituationen? 
En egenskap som är typisk för fokusgrupper där deltagarna träffas första 
gången är att de försöker lista ut vilken grupp de representerar och vad som 
är deras uppgift att bidra med till undersökningen (Myers 2004:5, Widdi-
combe 1995:85). Vare sig deltagarna känner varandra sedan innan eller inte, 
skapas en grupp och de åsikter som förhandlas fram representerar gruppen 
och inte de närvarande individerna, enligt Myers. I den här undersökningen 
är deltagarna i ett gruppsamtal sammansatta genom självrekrytering så att 
grupperna består av personer som deltagarna själva har valt ut, dvs. kompis-
ar, oftast i samma klass. Det gör grupperna relevanta för identitetsskapande 
även utanför gruppsamtalens ramar.  

En annan typisk egenskap för fokusgruppsamtal är att deltagarna är med-
vetna om att de ingår i ett större sammanhang med ett visst syfte (Myers 
2004:51). De talar därmed alltid för en större publik än den som är fysiskt 
närvarande i rummet. Deltagarnas tolkning av mitt syfte med undersökning-
en är en viktig del av situationen och påverkar de identiteter som deltagarna 
därigenom erbjuds. Indirekt är jag närvarande även under gruppsamtalen i 
och med att samtalen spelas in med anledning av att jag ska analysera dem. 
Kameran finns med som en del av den fysiska miljön. Gruppsamtalen inleds 
genom att jag introducerar de övergripande frågeställningarna: Vad ger 
filmen för bild av syrianer och svenskar? Kan du identifiera dig med någon 
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person i filmen? Med den första frågan gjorde jag gruppidentiteterna 
svenskar och syrianer relevanta för tolkningen av filmen. Genom att ställa 
den frågan förutsätter jag en skillnad mellan dessa grupper och inbjuder till 
en diskussion om dessa skillnader samtidigt som jag uppmanar till identifi-
kation med någon av grupperna. Det hade varit möjligt att göra en annan 
kategorisering relevant. T.ex. kunde jag ha frågat om skillnader mellan killar 
och tjejer eller mellan olika religioner. Den andra frågan ger deltagarna 
möjlighet att placera in sig själva i filmens sammanhang och identifiera sig 
med någon i filmen. Genom att de två grupperna syrianer och svenskar har 
gjorts relevanta och enbart flerspråkiga elever deltar i gruppsamtalen skapas 
en möjlighet för det stora flertalet av ungdomarna att identifiera sig som 
representanter för den syrianska gruppen. De andra erbjuds möjligheten att 
identifiera sig med någon annan, utifrån etnicitet relevant grupp, t.ex. libane-
ser eller araber.  

När jag vistades i skolorna för att samla material undrade ofta elever och 
lärare vad det var jag undersökte. Deltagarna uppfattade på olika sätt att 
undersökningen var inriktad mot de elever som har utländsk bakgrund. Det 
framgick bland annat när jag berättade om undersökningens syfte för elever-
na. När jag presenterade mig för eleverna i olika sammanhang eller när nå-
gon lärare eller elev frågade berättade jag att jag var intresserad av flerspråk-
ighet och identitetsfrågor. Jag sa också att jag var intresserad av hur man 
pratar i olika sammanhang. Elevernas tolkning av att det var de elever med 
utländsk bakgrund som var intressanta framgick av metakommentarer om 
min närvaro i skolan. När jag följde en klass under en vecka var det en elev 
från en annan klass som frågade en elev i den klass jag följde vad jag gjorde 
där. Eleven svarade då att ”Hon ska tala om hur dumma invandrare är”. Vid 
ett annat tillfälle frågade en lärare vad jag gjorde i skolan och en elev svar-
ade att jag var ”intresserad av invandrare”. En kille kom fram till mig i cafe-
terian och sa: ”ej [lystringsmarkör] skriver du om syrianer syrianer är bäst”. 
Kommentarerna är hämtade från etnografiska anteckningar.  

Min närvaro på skolan och de aktiviteter som jag introducerade aktuali-
serade en uppdelning mellan flerspråkiga och svenska personer.10 Uppdel-
ningen aktualiserades genom urvalet då endast flerspråkiga elever deltog i 
gruppsamtalen. Endast flerspråkiga elever deltog också i egeninspelningar 
och intervjuer. Det är alltså troligt att urvalet och syftet leder till att deltagar-
na deltar i gruppsamtalen i egenskap av flerspråkiga, vilket i denna kontext 
ofta tolkades som syrianer. 
                                                 
10 Flerspråkig var den beteckning jag använde efter klassrumsdiskussioner vid två tillfällen 
under enkätstudien. Deltagarna själva tolkar det oftast som syrianer eller invandrare som i 
kommentarerna ovan. Enstaka förekomster av utlänningar och svartskallar förekommer ock-
så. Alla dessa beteckningar innebär problematiska kategoriseringar och jag tolkade elev-
reaktionerna som att flerspråkig skapade minst negativa reaktioner. Flerspråkig är således 
min term medan deltagarna använder olika beteckningar. I begreppet flerspråkig inkluderar 
jag även tvåspråkiga.  



 

 60 

Andra identiteter kan dock upplevas som relevanta för deltagarna utifrån 
situationen. Kön relevantgörs inte direkt genom instruktionen men kan ändå 
påverka situationen. T.ex. har ett par av tjejerna beskrivit gruppsamtalen som 
tjejsnack. En tjej som har deltagit i ett gruppsamtal med enbart tjejer säger 
såhär: ”Du visar väl inte filmen när vi pratar om Jalla!Jalla! för alla det är 
tjejsnack nämligen killar tänker annorlunda.” Inför ett samtal med enbart 
killar säger en deltagare: ”Hur ska vi kunna prata om det här utan tjejer.” 
Samtalen utan tjejer som deltar är också mindre engagerade (4.2.4).  

5.3.1 Metakommentarer om gruppsamtalen 
Hur deltagarna uppfattar uppgiften avspeglas i metakommentarer under 
gruppsamtalen, som ofta används för att återgå till vad de uppfattar som upp-
giften. Direkt innan exemplet diskuterar deltagarna om personerna i filmen 
Jalla!Jalla! är libaneser eller syrianer. 

Exempel 8.  Metakommentar om gruppsamtalen. Samtal 4.  
262  Lena: de va inte skulle de va inte de vi  
263   skulle diskutera  
264  Leyla: diskutera 
265 → Julia: nä just de vi ska diskutera 
266 →  situationen 

I Exempel 8 kommenterar Lena att de diskuterar fel saker efter en ganska 
lång sekvens om huruvida familjen i filmen är syrianer eller libaneser. Julia 
säger då att de ska diskutera situationen (rad 266). En kommentar som tyder 
på att det finns ett överenskommet tema som de ska hålla sig till även om 
exemplet inte säger så mycket om vad det temat innebär. Efter exemplet 
följer en kort sekvens om att det är synd om Jasmine i filmen följd av en 
längre diskussion om i vad mån man blir bortgift i verkligheten. 

På liknande sätt kommenterar deltagarna i Exempel 9 att de talar om fel 
ämnen när de pratar om en rolig scen ur filmen. 

Exempel 9. Metakommentar om gruppsamtalen. Samtal 6. (Patr = 
Patricia). 

94  Harry: han bara grattis tänkte på Jasmine eller  
95   va hon heter 
96  Patri: a okey  
97 → Andy: äh de e kanske inte dehär vi ska snacka  
98   om kanske men SKRATTAR 
99  Harry: SKRATTAR 
100  Andy: just de  
101   SKRATT 
102  Harry: e den på ((knäpper på micken))  
103 → Andy: hur har ni de hemma da  
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Andy säger att det kanske inte var det de skulle prata om (rad 97) och frågar 
en stund senare de andra hur de har det hemma. Andy introducerar på rad 
103 en ny episod genom att fråga de andra samtalsdeltagarna om sina per-
sonliga erfarenheter. En av de saker de ska diskutera är alltså personliga er-
farenheter av att ha pojk- respektive flickvänner. Både Exempel 8 och 9 
tyder på att deltagarna inte tolkar instruktionen eller situationen som att de 
borde hålla sig till filmen som samtalsämne; snarare tyder kommentarerna på 
att de ser de personliga erfarenheterna av de situationer som aktualiseras i 
och med filmen som centrala för aktiviteten. Det finns inga kommentarer 
som tyder på att deltagarna uppfattar det som att de borde hålla sig till dis-
kussioner om filmen i gruppsamtalen. 

I Exempel 10 diskuterar deltagarna synen på giftermål och samboskap i 
olika kulturer när Fadi säger att de inte kan uttala sig om några andra kultur-
er än den syrianska.  

Exempel 10. Metakommentar om gruppsamtalen. Samtal 3. 
198  David: de finns inget som heter sambo på  
199   syrianska  
200   (4.0)  
201 → Fadi: vi snackar ju bara om syrianska vi vet ju  
202 →  ingenting om dom andras  
203   (0.9)  
204 → Fadi: vi kan inte snacka om andra kulturer 
205  Gabriel: nä  

Fadis kommentar visar på en tolkning av situationen som innebär att de ska 
diskutera kulturella skillnader. Han säger att han inte kan uttala sig om några 
andra kulturer än den syrianska.  

Det förekommer inte att deltagarna anknyter direkt till de frågor jag stäl-
ler till dem i introduktionen till samtalen. I Exempel 11 sker dock detta indi-
rekt när Julia kommenterar att de borde prata mer om svenskar.  

Exempel 11. Metakommentar om gruppsamtalen. Samtal 5. 
570 → Julia: nu måste vi dra in svenskarna mer i  
571 →  snacket hon kommer bli trött på oss  
572   [snart SKRATTAR TILL svenskar de e>> 
573  Leyla: [(xx)                                     
574  Julia: >>inte så mycke å säga de e bara stor  
575   skillnad trots att ja har svenska  
576   kompisar å sådär å ja har alltid varit i  
577   svensk krets  

Den ena frågan i introduktionen handlar ju om vad filmen ger för bild av 
svenskar respektive syrianer. I Exempel 10 och 11 verkar det som att deltag-
arna ser det som uppgiften att belysa samtalsämnet ur olika perspektiv iställ-
et för att bidra med personliga erfarenheter, vilket är det vanligaste.  
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Metakommentarerna under gruppsamtalen tyder på att deltagarna ser det 
som sin uppgift att diskutera någon typ av situation utifrån personliga erfar-
enheter av att ha en annan kulturell bakgrund än den svenska, vilket alltså 
kan bero på urval och syfte men också på de identiteter som erbjuds i och 
med scenerna ur filmen. Metakommentarerna visar också hur ungdomarna 
vill göra ett gott arbete och vara mig och undersökningen till lags, vilket 
också påverkar hur gruppsamtalen gestaltas.  

5.3.2 Reaktioner på min närvaro 
Ett av samtalen skiljer sig från de andra genom att jag deltar och därmed 
påverkar samtalen mer direkt genom t.ex. mitt sätt att ställa frågor. Genom 
mina uttalanden och frågor knyts vissa egenskaper till gruppen syrianer vil-
ket leder till reaktioner från deltagarna. I Exempel 12 redogör Rima för att 
hon har stor frihet vilket leder till att jag ställer en följdfråga rörande om hon 
får gå på fester. Senare i exemplet relevantgör jag identiteten som syrian: 
men de finns syrianer som inte får gå (rad 135).  

Exempel 12. Min närvaro under gruppsamtalen. Samtal 7. 
120  Linda:                  [för ja tänker 
121  Rima: a men de e sådär [du dom har fler min  
122   brorsa har också frihet asså typ ja kan  
123   ju säga att ja också e bland dom som har  
124   ganska stor frihet ja får göra praktiskt  
125   taget nästan va ja vill  
126  Linda: som till exempel gå på fes[ter å sånt 
127  Rima:                           [aa 
128  Rima: aa 
129  Linda: a  
130  Rima: [[men 
131  Linda: [[typ skolfester studentskivor å sånt e  
132   re nån [skillnad 
133  Rima:        [ja absolut nej nej nej nej ja  
134   [får 
135 → Linda: [men finns de syrianer som inte får gå 
136 → Besna: [[ja ja får inte gå 
137 → Rima: [[ja absolut men de finns men de finns ju  
138   svenskar som eh som ja får göra mer än va 

Genom att fråga Besna och Rima om gruppen syrianer gör jag dem till repre-
sentanter för den syrianska gruppen. Min fråga om det finns syrianer som 
inte får gå på fest förknippar egenskapen att få gå på fest eller ej till gruppen 
syrianer och inte till deltagarna personligen. Frågan leder till olika typer av 
responser från Rima och Besna. Besna accepterar kategorin syrian genom att 
direkt svara utifrån sig själv (rad 136). Hon använder sig själv som repre-
sentant för gruppen syrianer för att illustrera att det finns syrianer som inte 
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får gå på fest. Hon bekräftar också den egenskap som jag knyter till gruppen 
genom att säga att det finns syrianer som inte får gå på fest. Rima bekräftar 
också mitt påstående men omförhandlar också föreställningen om syrianer 
genom att påpeka att det även kan gälla för svenskar. Hur kategoriseringar 
leder till motstånd och omförhandlingar analyseras vidare i kapitel 7.  

Metakommentarerna om undersökningens syfte och om vad de borde tala 
om under gruppsamtalen tyder på att ungdomarna ser sig som representanter 
för invandrare/syrianer/flerspråkiga i detta sammanhang. De representerar 
denna grupp, och dessa identiteter erbjuds framförallt genom urvalet och 
deras kännedom om vilka i deras omgivning som ombads vara med på in-
spelningar av olika slag. Deras ursprung och personliga erfarenheter av den 
problematik som presenteras i och med scenerna ur filmen Jalla!Jalla! är 
resurser för att organisera samtalen genom att t.ex. erbjuda samtalsämnen 
och möjligheter till personliga ståndpunkter. Det är också möjligt att de ser 
identiteterna som invandrare/syrianer/flerspråkiga som relevanta på grund 
av tidigare erfarenheter. Vid ett par tidigare tillfällen har det gjorts radioin-
slag om assyrier/syrianer i Södertälje och journalister har då besökt den ena 
av de två skolorna. Uppgiften att diskutera ämnen relaterade till filmen är 
något som de flesta deltagare tar sig an med stort engagemang och upplever 
som lustfylld. Samtalen är överlag engagerade och kännetecknas inte av 
någon på-låtsas-känsla där de visar upp olika möjliga åsikter framför kamer-
an, vilket annars är typiskt för fokusgruppsamtal (Myers 2004).  

5.3.3 Deltagarnas inbördes relationer 
Eftersom samtalen saknar moderator finns inga verksamhetsroller definiera-
de utifrån verksamheten. Identiteter relevantgörs istället utifrån faktorer som 
har med undersökningen att göra, t.ex. filmen, urval och syfte. Identiteter 
kan också relevantgöras utifrån det faktum att deltagarna känner varandra 
sedan tidigare. Deltagarna kan ha gemensamma erfarenheter av att ha upp-
levt vissa saker tillsammans och har kunskap om varandras personliga bio-
grafier. Det innebär att vissa fakta kan utelämnas från samtalen. Det påverk-
ar också situationen att samtalen är en del av en längre relation mellan del-
tagarna, vilket t.ex. kan påverka vilket intryck de vill göra på varandra, och 
att de har inbördes relationer att förhålla sig till. 

Att deltagarna känner varandra påverkar gruppsamtalens utformning. De 
kan t.ex. anta saker utifrån kunskap om varandras erfarenheter, vilket sker i 
Exempel 13.  

Exempel 13. Deltagarna känner varandra sedan tidigare. Samtal 2.  
43  Lucy: [känner ni igen er 
44   (0.8) 
45  Lucy: [va 
46  Martin: [(x) 
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47   (0.9) 
48  Roberto: svennighet? 
49   (0.7) 
50  Martin: nej de e inte hundra [procent 
51  Lucy:                      [Roberto ((Pekar på  
52   Roberto)) 
53  Romario: men vänta skulle du kunna ta hem en [brud 
54 → Maria:                                     [men  
55   inte Roberto keh 
56  Lucy: va då ra 
57 → Maria: Roberto känner inte igen sej han har inte 
58  Lucy: känner du inte igen dej 
59  Maria: han har ju faen Susanna hur hur 
60  Lucy: [får du asså 
61  Roberto: [SKRATTAR 
62  Martin: Roberto [han 
63  Lucy:         [du 
64  Roberto: asså ja fick inte förrut 

I Exempel 13 utgår Maria på rad 54 och 57 från att Roberto inte känner igen 
sig i filmens problematik eftersom hon känner till att han har en flickvän. 
Hennes uppfattning om Robertos förhållande till sin flickvän och sin familj 
är att det inte är problematiskt på det sätt som skildras i filmen. Robertos 
erfarenheter av att ha flickvän är något de återkommer till under det samtal-
et. Det påverkar hans positionering i samtalet och de andras reaktioner på 
hans ställningstaganden.  

5.4 Eliciterande material: Jalla!Jalla! som kontextuell 
resurs 
I fokusgruppsamtal är det vanligt med någon form av eliciterande material, 
t.ex. bilder, frågor eller videoklipp att associera till. Dessa presenteras då av 
en moderator som ofta följer upp dem med följdfrågor eller ger deltagarna 
andra typer av ledtrådar till vad materialet kan användas till. I direkt anslut-
ning till gruppsamtalen tittar deltagarna på 10 minuters filmklipp från filmen 
Jalla!Jalla! (Se 4.2.5 för en sammanfattning av scenerna.) Drygt hälften av 
deltagarna har sett filmen på bio, som var aktuell under inspelningsperioden. 
I varje gruppsamtal är det någon som har sett den och det förekommer vid 
flera tillfällen att de återberättar handlingen som inte framkommer i klippen 
för de andra.  

Eliciterande material används ofta med stöd av moderatorn som t.ex. 
ställer följdfrågor som ”vad mer?” eller ”vad får bilden dig att tänka på?”. 
Följdfrågor hjälper då till att organisera samtalet så att t.ex. en lista med 
associationer skapas gemensamt (se t.ex. Myers 2004:63). I gruppsamtalen 
får deltagarna inte denna typ av direkta ledtrådar till hur filmen används som 
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resurs i samtalen. Mina inledande frågor ställs innan filmklippen visas och 
deltagarna anknyter aldrig direkt till dem efter att de tittat klart. I detta av-
snitt analyseras hur filmklippen används för att organisera samtalen. Vad 
används den till för aktiviteter? Vad leder den till för typ av reaktioner? Wi-
beck (2002) har analyserat hur olika aspekter av ett ämne länkas till varandra 
i fokusgruppsamtal. Hon har visat hur topikala aspekter av det övergripande 
ämnet (supertopiken hos Wibeck) ofta introduceras tidigt i samtalen. Senare 
i samtalen återkommer deltagarna till dessa topikala aspekter som Wibeck 
kallar landmärken. Man kan säga att filmen och dess dramatik utgör en slags 
supertopik genom att de olika scenerna inleder samtalen och därmed intro-
ducerar en rad möjliga topiker.  

Eliciterande material kan också användas mer indirekt genom att det leder 
till att en association leder till en annan och erbjuder möjligheter att uttrycka 
åsikter och tankar (Myers 2004:63). Filmen erbjuder en version av att vara 
invandrare i Sverige och erbjuder karaktärer att identifiera sig med. I detta 
avsnitt analyseras därför också hur filmscenerna används som identitets-
skapande resurs under samtalen. Det faktum att alla deltagare är flerspråkiga 
och att filmen anknyter till teman som brukar diskuteras i samband med in-
vandrare aktualiserar tankar och reflektioner kring invandrarskap och skill-
nader mellan svenskar och syrianer. Hur filmens dramatik och erbjudna id-
entifikationsobjekt återspeglas i samtalen kan jag inte direkt avgöra. För att 
analysera hur scenerna ur filmen Jalla!Jalla! kan användas indirekt som 
identitetsskapande resurs i samtalen använder jag mig av Tigervall (2005). 
Hon gör en diskursanalytisk studie av hur invandrare representeras i svensk 
film. Vilka diskurser och motdiskurser reproduceras genom filmen?  

5.4.1 Tigervalls diskursanalys av filmen Jalla!Jalla! 
Filmen Jalla!Jalla! väckte stor uppmärksamhet och uppskattades av kritiker 
när den hade premiär år 2000. Vid denna tid myntades begreppet invandrar-
film med anledning av framförallt Jalla!Jalla!, Vingar av glas och Det nya 
landet som kom ut samma år. Jalla!Jalla! hyllades av kritiker, som ofta 
tyckte att den presenterade invandrare i Sverige på ett icke moraliserande 
eller problemcentrerat sätt. Framförallt tyckte man att filmen var rolig. Jag 
valde filmen för att den är nyanserad och kan tolkas på olika sätt och för-
hoppningsvis leda till varierande associationer. Filmen presenterar positiva 
möten mellan svenskar och invandrare på ett sätt som inte lyfter fram offer-
rollen hos invandrarna.  

Jalla!Jalla! återskapar enligt Tigervall vissa typiska diskurser kring hur 
invandrarskap brukar skildras i media och svensk film medan andra ifråga-
sätts. ”Filmen lyckas således bryta med och utmana delar av vissa rasistiska 
ideologier, samtidigt som den återskapar delar av andra rasistiska och sexis-
tiska sådana. Dominerade diskurser och motdiskurser finns där, sida vid 
sida.” (Tigervall 2005:68)  
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En grundläggande diskurs i filmen är att vägen till lycka går via att själv 
välja kärlekspartner, helst över etniska gränser! Hos det svenska paret i film-
en leder den frigjorda sexualiteten till slentrian och impotens medan Roros 
(libanes) och Lisas (svensk) relation visar på en positiv blandning mellan 
frigjordhet och romantik. I slutet finner också svenske Måns lyckan tillsam-
mans med libanesiska Jasmine. Därmed framförs ett antirasistiskt budskap 
enligt Tigervall, som visar att kärlekspartner ska väljas utifrån kärlek. Att 
låta kärleken styra innebär att individen bestämmer. Denna föreställning för-
knippas med svenskhet i filmen medan kärlek som en familjeangelägenhet 
förknippas med invandrarna.  

En stark diskurs som återskapas är bilden av den starka manliga vänskap-
en. En stark drivkraft i filmen är vänskapen mellan Roro och Måns. Vän-
skapen mellan Roro och Måns bär på ett antirasistiskt budskap. Tigervall 
påpekar dock att det är problematiskt att invandrarnas väg till lycka går via 
att delvis bryta upp med sina rötter och skapa vänskapsband eller kärleksre-
lationer med svenskar. Kärleksrelationerna i filmen är också framgångsrikast 
om kvinnan är passiv i viss mån. Det är också männen i filmen som driver 
handlingen framåt medan kvinnorna efter känt mönster är brickor i spelet, 
enligt Tigervall.  

Vi känner igen flera stereotypa invandrarkaraktärer i filmen (Tigervall 
2005) som den patriarkaliske fadern som försöker bestämma vem sonen ska 
gifta sig med, den kontrollerade dottern som hotas av familjen om hon inte 
gifter sig med den man familjen valt ut och den kvinnoförtryckande store-
brodern. Karaktärerna är dock mer sympatiska och flerdimensionella än den 
stereotypa bilden. Pappan visar på humor och stort rättspatos och dottern 
framställs inte som ett offer vars högsta önskan är att bli så svensk som möj-
ligt. Brodern nyanseras dock inte och framstår som trångsynt och osympat-
isk. Ett undantag från det stereotypa persongalleriet utgörs av att huvudper-
sonen Roro är vanlig och strävsamt arbetande och ingen kriminell gäng-
medlem.  

Tolkningen av de stereotypa karaktärerna kompliceras dock av filmens 
komiska karaktär. Filmen kan också upplevas som ett överdrivet sätt att 
framställa svenskarnas syn på invandrares liv och problem, vilket motverkar 
stereotyper eftersom vi erbjuds att tolka dem ironiskt. Överdrivna beskriv-
ningar kan hjälpa oss att få syn på just stereotyper och skratta åt dem. Igen-
känning bygger dock på att stereotyper återskapas. Tigervall (2005:73) på-
pekar att detta problem hänger ihop med samma språkliga paradox som vi 
brottas med när vi forskar om kön och etnicitet. Vi måste använda språkliga 
kategorier som människor känner igen och vet vad de innebär, samtidigt som 
man då återskapar en kategori och diskurs som man önskar hade mindre 
betydelse. Om vi däremot helt undviker att använda begrepp som kvinnor, 
invandrare eller syrianer riskerar dessa grupper att osynliggöras och det blir 
svårt att visa på t.ex. orättvisor. Kanske är just humor ett sätt att både skildra 
stereotyper samtidigt som de ifrågasätts.  
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Tigervall (2005:73) konstaterar slutligen att: ”filmen uttrycker en mängd 
traditionella föreställningar om kvinnor och män, svenskar och ’invandrare’. 
Det sätt på vilket föreställningarna uttrycks tyder dock (delvis) på en med-
vetenhet om dem, och en lust att driva med såväl föreställningarna själva 
som människors fördomar om svenskar och ’invandrare’. Detta är ett tydligt 
exempel på hur tolkningen är beroende av det tolkande subjektets utgångs-
punkter.”  

5.4.2 Referenser till filmen under gruppsamtalen 
Filmen leder till både positiva och negativa reaktioner från ungdomarna. 
Dels kan den leda till igenkänning och få personer att känna sig utvalda som 
särskilt insatta i händelseutvecklingen i Jalla!Jalla! Dels kan den leda till 
protester mot att filmen ger en felaktig eller överdriven bild av den egna 
gruppen. Exempel 14 visar hur Roberto identifierar sig med invandrarper-
spektivet i filmen och ser det som en positiv kompetens att kunna känna igen 
sig i och skratta åt filmen.  

Exempel 14. Referens till Jalla!Jalla!. Samtal 2.  
13  Roberto: (XXX) man e överlägsen fall man e  
14   invandrare på bio skrattar före alla  
15  Martin: eller hur SKRATTAR 

Roberto identifierar sig i Exempel 14 som invandrare, och visar på sin för-
måga att kunna skratta åt och förutsäga de komiska situationerna eftersom 
han har en kännedom om den grupp som framställs i filmen.  

I Exempel 15 skapas en slags lista över saker i filmen som leder till igen-
känning på ett sätt som är typiskt för hur eliciterande material används i 
gruppsamtal. Exemplet visar också på en positiv igenkänning och skapar 
gemenskap mellan deltagarna utifrån gemensamma erfarenheter.  

Exempel 15. Jalla!Jalla! som resurs för att organisera samtalet. Samtal 4. 
320  Julia: ja men ja tror re har gått en halvtimme  
321   nu eller va tycker ni flickor  
322  Leyla: de tror ja också  
323   ((K+L tittar på sina klockor)) 
324   SKRATT  
325  Leyla: ska vi leka lite  
326   SKRATT  
327  Julia: öhöh  
328  SKRATT  
329  Julia: a men va va re mer vi kan ta upp (.)  
330   redär me gubben hans pappa att han har på  
331   sig just dendär=  
332  Leyla: =va har han på sig= 
333  Julia: =de e så jävla typiskt (x) asså [såhär 
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334  Lena:                                 [aha  
335   ren[där  
336  Julia:    [visst e re typiskt å typiskt me  
337   sånhär mage 
338  Karolin: magen 
339  Julia: nog inte för att min [pappa har de>> 
340  Leyla:                      [å hår som>> 
341  Julia: >>men ja massor av släk[tingar har de>>  
342  Leyla: >>sticker upp          [aa 
343  Julia: >>dom ser ut sådär 
344  Leyla: ja å hemmet som dom levde i de va liksom 
345  Julia: nämen de e [ju de 
346  Karolin:            [typiskt  
347  Leyla: de e så re ser ut hemma hos [alla  
348  Julia:                             [aa ungefär 
349  Lena: av oss alltså 
350  Julia: typ såhär kors lite här å där å= 
351  Leyla: =matterna=  
352  Julia: lite 
353  Leyla: matterna tänkte jag på direkt 
354  Julia: å sofforna a men asså typ ja TVn å rendär  
355   typiska hyllan [som finns me en massa>>  
356  Leyla:                [ja ja 
357  Julia: >>såhär ramar [å kort å  
358  Leyla:               [exakt exakt 
359  Leyla: å sen hade rom skinnsoffer  
360  Julia: nej de såg jag inte 
361  Leyla: [bruna 
362  Julia: [de va ganska mörkt  
363  Leyla: bruna skinnsoffor   
364  Lena: de e typiskt 
365  Julia: [[å just de dedär ämnet hörde ni när>> 
366  Leyla: [[ja har skinnsoffer du har skinnsoffer 
367  Julia: >>han sa 
368  Lena: varför då  
369  Julia: vaddå cyklar han fortfarande ska han inte  
370   ha bil äh ja ska köpa bil åt honom  
371   [redär e också ganska typiskt  
372  Karolin: [ja 
373  Lena: [ja 
374  Leyla: eller hur 
375  Karolin: ja 
376  Lena: ja 
377  Julia: typ de e tjejens föräldrar tänker på hans  
378   ekonomi 

I Exempel 15 används filmen som resurs för att organisera samtalet, och 
deltagarna skapar gemensamt en slags lista över saker i filmen som leder till 
igenkänning. Det är typiskt att deltagarna anknyter till filmen när samtalet 
riskerar att ebba ut. Se också Exempel 17 där deltagarna anknyter till filmen 
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då ett samtalsämne tagit slut. På så vis använder de filmen som en supertopik 
som alltid är ett möjligt samtalsämne genom kotextuell anknytning. I listan 
tas ytliga saker upp som pappan (rad 329–338), släktingarna (rad 343) och 
hemmet (rad 344–364). De tar också upp en typisk kommentar om den till-
tänkte makens ekonomi (rad 365–378).  

I och med att scener ur filmen visas för deltagarna möter de överdrivna 
gestaltningar av den grupp de förväntas identifiera sig med i situationen. 
Filmen kan på så vis skapa negativa reaktioner och upplevas leda till ytter-
ligare fördomar om invandrare. Trots den humoristiska framställningen ham-
nar deltagarna därmed i viss mån i försvarsposition, vilket kan vara bak-
grunden till att deltagarna i samtliga gruppsamtal utom ett, beskriver filmen 
som överdriven. Den vanligaste reaktionen på filmen är att, som i Exempel 
16, säga att filmen ger en överdriven version av verkligheten.  

Exempel 16.  Reaktion på Jalla!Jalla! som överdriven. Samtal 7.  
26 → Rima: ja tror inte de brukar va sådär som i  
27   filmen asså att han inte vågar sådär  
28   överdrivet  
29  Besna: nä 
30  Rima: ja tror inte de 
31  Besna: inte numera  
32 → Rima: aa ja tror inte de har varit så sådär  
33   jätteöverdrivet nån gång (.) ja tror inte  
34   de 
35   (2.1)  
36  Besna: men de e svårare för tjejer  
37  Rima: nä (.)  ä de beror på (.) i vilken (.)  
38   religion de gör å vilka vilka traditioner  
39   å hos syrianer är re  
40  BORTTAGEN DISKUSSION OM ÅLDER OCH GIFTERMÅL  
46  Besna: men min brorsa han e tjugo och han e  
47   tillsammans me en chilenare dom e  
48   förlovade [och min andra brorsa han e>> 
49  Linda:           [mh  
50  Besna: >>tillsammans me en svensk också 
51  Linda: mh 
52  Besna: så asså de går förstår du va ja menar  
53  Linda: aa 
54  Besna: de e inte dedär e tycker ja filmen visar  
55   så dåligt (.) de e typ numera asså de e  
56   så fritt numera inte sådära [jättefritt>> 
57  Linda:                             [mh  
58  Besna: >>förstår du men vi får gifta oss me okey  
59   om inte muslimer men nån annan förstår du  

I Exempel 16 är Rima och Besna överens om att filmen ger en överdriven 
bild när den visar att Roro inte vågar ta hem sin flickvän till familjen. Besna 
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säger att det kanske var så förr i tiden men illustrerar med sina bröder som 
båda har flickvänner som inte är syrianer att det inte är så längre. Hon anläg-
ger därmed ett utvecklingsperspektiv och förpassar normer om att hålla sig 
till den egna gruppen till historien genom att visa hur det är numera (rad 55). 
Deltagarna resonerar i Exempel 16 utifrån en diskurs som är drivande i film-
en enligt Tigervall, nämligen att äktenskapspartner ska väljas utifrån kärlek 
oavsett ursprung.  

5.5 Samtalstekniker för att att intoducera samtalsämen 
som resurs för att organisera samtalen.  
I detta avsnitt karakteriseras gruppsamtalen utifrån vilka tekniker som an-
vänds för att introducera nya ämnen. Är de hämtade från institutionella verk-
samheter som deltagarna har erfarenhet av eller använder ungdomarna sig av 
tekniker hämtade från mindre organiserade vardagliga sammanhang? Syftet 
är att analysera vilka språkliga resurser som används för att organisera sam-
talet på ett meningsfullt sätt till sammanhängande enheter. I institutionella 
samtal finns ofta inbyggda funktioner för att styra vad man pratar om. En 
lärare, en ordförande eller en domare har formella tekniker att ta till för att 
styra ämnesutvecklingen och ofta en agenda att hänvisa till. I fokusgrupp-
samtal är det moderatorns uppgift att se till att deltagarna håller sig till äm-
net, ofta med stöd av en lista med frågor eller lämpliga aspekter av det över-
gripande ämnet. I vardagliga samtal är det dock prefererat att ämneshanter-
ingen sker stegvis och omarkerat genom att ett ämne leder till ett annat utan 
formella markörer (Sacks 1992). Det ena behöver dock inte utesluta det 
andra. Milles (2003) har visat hur interaktionen inom interna arbetsmöten 
hanteras i första hand med hjälp av vardagliga praktiker som ämnesglidning.  

Enligt Myers (2004:93) kännetecknas fokusgruppsamtal av en spänning 
mellan förutbestämda samtalsämnen och en strävan att uppnå ett avslappnat 
samtal där deltagarna kan uttrycka sig fritt. Samtalsämnena är å ena sidan 
noggrant planerade, å andra sidan har de en förmåga att leva sitt eget liv och 
dra iväg enligt deltagarnas intressen. I gruppsamtalen deltar ju ingen mode-
rator som introducerar delaspekter eller ser till att deltagarna håller sig till 
ämnet. Deltagarna har inte heller fått någon instruktion om att beta av ett 
visst antal topiker. Vi skulle därför kunna anta att deltagarna använder sig av 
mer vardagliga tekniker för ämneshantering.  

Analyser av topikstruktur har ofta koncentrerats till gränserna mellan äm-
nen (Melander Marttala 1995, Svennevig 1999). Det gör även Korolija och 
Linell (1996:145–146) när de identifierar topikala episoder. Korolija och 
Linell (1996) använder termen topikal episod som enhet för att studera sam-
talsämnen både utifrån innehåll och aktion. En topikal episod definieras som 
en ”bounded sequence, a discourse event with a beginning and an end sur-
rounding a spate of talk, which is usually focused of some ’problem’, ’issue’ 
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or ’topic’” (Linell 1998:183). Vad som är en topikal episod bestäms både av 
vad episoderna handlar om och genom interaktionsmönstret. Episoder och 
topiker behöver inte samvariera men gör ofta det så att en episod är topikalt 
koherent (Korolija & Linell 1996). De identifierar ämnesgränser med hjälp 
av fyra kriterier: 
− En ny episod handlar om nya referenter i nya situationer. 
− En ny deltagarstruktur skapas, t.ex. genom att en ny deltagare blir huvud-

talare. 
− Den föregående episoden har ebbat ut. Tecken på att en episod har ebbat 

ut är: pauser, responsiva yttranden, repetitioner, frånvaro av talarbyten, 
sammanfattningar, innehållslösa yttranden.  

− Den nya episoden initieras med hjälp av nya kontextuella resurser.  

Ämnesgränser kan också identifieras med hjälp av formella markörer (Me-
lander Marttala 1995:8).  

Jag kommer att beskriva ämnesutvecklingen genom att visa hur episoder 
och ämnen introduceras och avslutas. Först kommer exempel på tydliga och 
mindre tydliga gränser mellan olika episoder att analyseras. Jag kommer 
också att analysera formella markörer för introducerande av en ny episod. 
Hur ämnen knyts till varandra genom ämnesglidning kommer också att ana-
lyseras. Jag kommer också att analysera det vanligaste sättet att introducera 
en ny episod, nämligen att ställa en fråga om personliga erfarenheter. Frågor 
om personliga erfarenheter är ett vanligt sätt att organisera gruppsamtalen.  

5.5.1 En episod ebbar ut 
Ett relativt enkelt sätt att se när en ny episod inleds är att leta efter ämnes-
gränser där föregående ämne har ebbat ut. I Exempel 17 är det tydligt att den 
föregående episoden har ebbat ut.  

Exempel 17. En topik ebbar ut. Samtal 2. 
60  Maria: eller hur de går inte för [Rima 
61  Lucy:                           [nä de går inte  
62   hon e  lite såhära mammaaktig hon håller  
63   på å [tjatar 
64  Roberto:      [ja ja har  re bra ja SKRATTAR de e  
65   skönt 
66 →  (1.0) 
67  Roberto: näe 
68 → Maria: aa så har vi de 
69 →  (1.3) 
70 → Roberto: tyvärr  
71 → Maria: men han ja fattar inte i filmen va han e  
72   rädd för 
73   (0.8) 
74  Lucy: [men han e ju de e samma sak 
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Episoden visar flera tecken på att den ebbar ut. Roberto skämtar om sin egen 
situation, pauserna (rad 66 och 69), det innehållslösa yttrandet (rad 67), de 
sammanfattande yttrandena på rad (68 och 70). På rad 71 inleder Maria en 
ny topikal episod som anknyter till filmen. Därefter handlar samtalet om 
Roro i filmen.  

Det är inte så vanligt att gränser mellan gamla episoder och topiker är 
tydligt markerade. När en episod ebbar ut är det vanligt att nästa episod in-
leds genom att man anknyter till någon aspekt i filmen eller genom en fråga 
om deltagarnas personliga erfarenheter av någon aspekt i filmen.  

5.5.2 Formella markörer för ämnesbyten 
Nya topiker kan också markeras genom formella markörer för ämnesbyte 
(Melander Marttala 1995:8) eller explicita kommentarer om ämnesinrikt-
ningen på samtalet.  

Exempel 18. ”Men de ja tänkte också”. Formell markör för ämnesbyte. 
Samtal 5.  

213  Leyla: men de ja tänkte också tjejen i filmen  
214   hur gammal e hon ungefär  

Exempel 19. ”Sen så”. Formell markör för ämnesbyte. Samtal 5.  
69  Julia: sen så e våra killar mer såhär  
70   känslosamma mer såhär gr  

Exempel 20. ”De va inte de vi skulle diskutera”. Formell markör för 
ämnesbyte. Samtal 4.  

262  Lena: de va inte skulle de va inte de vi  
263   skulle diskutera  
264  Leyla: diskutera 
265  Julia: nä just de vi ska diskutera 
266   situationen 

Exempel 21. Formell markör för ämnesbyte. Samtal 4. 
329  Julia: a men va va re mer vi kan ta upp redär  
330   me gubben hans pappa  

De formella markörerna är inte heller så vanliga utan det vanligaste är att 
topiker knyts till varandra utan märkbara gränser eller markörer. Exempel 20 
är ett mer allmänt sätt att kommentera ämnesutvecklingen i samtalet.  

5.5.3 Episoder strukturerade av frågor 
Eriksson skriver att en fördel med gruppsamtal där inte forskaren är närvar-
ande är att deltagarna har samma möjligheter och skyldigheter att introdu-
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cera nya ämnen (Eriksson 1997:53). Det stämmer för gruppsamtalen med 
undantag för det samtal där jag deltar. I det samtalet fungerar jag bitvis som 
en moderator genom att introducera nya delaspekter och topiker. I detta sam-
tal är det relativt vanligt att jag introducerar nya aspekter av ämnet genom att 
ställa en fråga som i Exempel 22.  

Exempel 22. Jag agerar moderator genom en fråga. Samtal 7. 
89  Linda: men dina brorsor då har de vart jobbigt  
90   för dom på nåt sätt å ha flickvänner som  
91   inte e [syrianer  

Det är vanligt att frågor initierar nya episoder även i de gruppsamtal där jag 
inte deltar. I Exempel 23 inleder Romario en ny episod genom att fråga 
Martin om han skulle kunna ta hem en brud.  

Exempel 23. Personlig fråga introducerar en ny episod. Samtal 2. 
51 → Roberto: men vänta skulle du kunna ta hem en [brud 
52 → Maria:                                     [men  
53   inte Roberto keh 
54  Lucy: va då ra 
55 → Maria: Roberto känner inte igen sej han har inte 
56  Lucy: känner du inte igen dej 
57  Maria: han har ju faen Susanna hur hur 
58  Lucy: [får du asså 
59  Roberto: [SKRATTAR 
60  Martin: Roberto [han 
61  Lucy:         [du 
62  Roberto: asså ja fick inte förrut 
  ((borttagen sekvens där de pratar om  
  Roberto)) 
63 → Lucy: du ra Martin 
64   (1.2) 
65  Martin: ja vet inte ja 
  ((Borttagen sekvens där de pratar om  
  Martin)) 
85   (0.8) 
86  Martin: men om du har en ja skiter i de ja har  
87   öppet 
88   (2.0) 
89 → Roberto: a men ni får ni ha killar da 

I Exempel 23 förs frågan vidare tills alla deltagare har bidragit med sina 
personliga erfarenheter, se rad 51, 66 och 89. Frågan ställs inledningsvis till 
Martin. Att det är Martin som frågas framgår eftersom han är den ende möj-
liga killen och jag utgår från att deltagarna utgår från heterosexuell kod 
(Søndergaard 1994:63). Frågan bollas dock direkt över till Roberto genom 
ett påstående från Maria (rad 52 och 55). Detta kan jämföras med berättelse-
rundor där olika personer bidrar med en berättelse (Norrby 1998). 
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Frågor om ifall de övriga deltagarna tillåts ha pojk- respektive flickvänner 
är vanliga i inledningsfasen av gruppsamtalen. Fyra av gruppsamtalen inne-
håller en liknande fråga i inledningen av samtalen. Det är då vanligt att flera 
personer berättar om sina personliga erfarenheter. Samtalen är personliga på 
ett sätt som skulle kunna vara relevant för undersökningen och inte på ett sätt 
som t.ex. innehåller skvaller om gemensamma bekanta eller berättelser om 
vad deltagarna gjorde i helgen.  

5.5.4 Ämnesglidning 
En topik kan glida över i en annan utan ett identifierbart slut genom ämnes-
glidning (topic shading) (Schegloff & Sacks 1973:305). Det innebär att en 
ny topik inleds genom att nästa yttrande relateras till det föregående men 
ändrar fokus. På så vis kan ett ämne glida över i ett annat utan att topikerna 
avslutas. Enligt Sacks (1992) är det prefererat att topikväxlingar sker stegvis 
och inte genom att ett ämne ebbar ut och ett nytt påbörjas. I gruppsamtalen 
är det vanligt med denna typ av ämnesglidning mellan olika topiker och to-
pikala aspekter som är typisk för vardagliga mer ostrukturerade samtal.  

Exempel 24 är hämtat från slutet på ett samtal när ungdomarna har slutat 
att diskutera filmen och istället har gått över till vad man skulle kunna kalla 
ett vardagligt samtal. Exemplet visar på typiska ämnesglidningar mellan 
olika ämnen.  

Exempel 24. Ämnesglidning. Samtal 5. 
763  Bobelo: spanska ja e trött på spanska tre år nu  
764  Leyla: habla espanol 
765  Romario: si 
766  Leyla: ja tycker de e jätteläckert asså spanska  
767   å italienska (x)dom de har [språken har>>  
768  Julia:                            [franskan har  
769   >>en kraft  
770  Julia: >>(xx)  
771  Romario: franska dom säger att grammatiken 
772  Julia: nej 
773  Julia: [franska 
774  Leyla: [a men (xxx) 
775  Bobelo: bögspråk 
776  Julia: glöm de när ja lyssnade igår på TVn på  
777   reklam när hon snacka franska 
778  Leyla: (xxx) 
779  Julia: ja blev helt  
780  Bobelo: de e bögspråk faen 
781  Julia: de e fint 
782  Leyla: killar [tycker inte heller om de e>>  
783  Julia:        [franska  
784  Leyla: >>bögspråk för killar [för tjejer dom>>  
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785  Bobelo:                       [italienska 
786  Leyla pratar 
787  Julia: nej asså när ja kommer ihåg när vi va i  
788   Frankrike när vi träffa killar du ser  
789   såhär som värsta  hiphoparen såhär asstor  
790   så kommer han[å börjar prata franska>>  
791  Leyla:              [ja 
792  Julia: >>de blir liksom såhär du han>>  
793  Bobelo: SKRATTAR 
794  Romario: SKRATTAR 
795  Julia: >>borde ju liksom kunna engelska slang 
796  Leyla: ja ja  
797  Romario: var 
798  Julia: de e ganska tufft 
799  Romario: var ni i Frankrike  
800  Leyla: a 
801  Julia: ja en hel vecka 
802  Romario: me klassen  
803  Julia: [[franskagruppen 
804  Leyla: [[me franskagruppen [i oktober 
805  Bobelo:                     [vi kommer aldrig gå  
806   ut nånstans [italienska 
807  Leyla:             [spanska  
808  Romario: och franska går alltid ut 
809  Leyla: nej [italienska går spanska går aldrig 
810  Romario:     [spanska går aldrig ut 
811  Bobelo: nej om vi ska såhär prata om de ska ja  
812   försöka 
813  Leyla: ni har ingen skola därför italienska hade  
814   ju ingen resa asså vi har ju en skola där  
815   som vi typ e (.) såhär håller kontakten  
816   me  
817  Romario: typ såhär 
818  Julia: a 
819  Romario: dom kom hit 
820  Julia: a 
821  Leyla: a  
822  Julia: vi kanske får åka nästa år också 
823  Leyla: ja 
824  Julia: vi som har valt fördjupning franska va  
825   kul vi hade 
826  Leyla: ja asså ja svär en hel vecka de va liksom  
827   de va  party  

På rad 763 svarar Romario på en fråga om vad han gick ifrån för lektion för 
att vara med på inspelningen. Därefter glider ämnet in på hur olika språk 
låter varpå de börjar prata om franska. Julia ger ett exempel på en kille hon 
träffade i Frankrike varpå de börjar prata om när Julia och Leyla var i Frank-
rike med franskagruppen.  
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En ämnesanalys över Exempel 24 skulle kunna ge en lång lista av ämnen: 
spanska, italienska, TV-reklam, bögspråk, skolresa med franskagruppen osv. 
De skulle också kunna sammanfattas under t.ex. aspekter av skolspråk. Olika 
personer som analyserade sekvensen skulle föreslå olika lösningar. Frågan 
för deltagarna är dock inte vad samtalsämnet består av utan den lokala kon-
textuella anknytningen: vad som kan följa efter vad. Sekvensen känneteck-
nas av att ett delämne knyts till ett annat utan avbrott eller formella ämnes-
byten. En sådan kedja av ämnen skulle kunna avbrytas av en moderator som 
skulle kunna anse att deltagarna kommit för långt bort från ämnet.  

5.5.5 Kontextuell anknytning  
När topiker skiftar genom ämnesglidning är den kontextuella anknytningen 
till föregående samtal ofta stark. Ett tecken på det är när den kontextuella 
anknytningen inte fungerar vilket då leder till reaktioner från de andra del-
tagarna. Innan exemplet har Julia sagt att hennes kusiner skulle bli ledsna om 
hon gifte sig med en svensk eftersom de inte vill att hon ska fastna i Sverige. 

Exempel 25. ”Du sa att”. Reparation av kontextuell anknytning.  
Samtal 5. 

52  Leyla: ja tror 
53 → Romario: Sverige e ett bra land 
54   (1.0) 
55  Romario: tycker ja 
56   SKRATT 
57  Julia: [[ja skulle inte kunna tänka mej 
58 → Romario: [[asså om du asså du sa att att fastna i  
59   Sverige de 
60  Julia: ja men asså ja men vi vi en inte en hel  
61   familj här de e ja å mina föräldrar  
62   [de e därför 
63  Leyla: [men samma sak ja kommer inte bo här usch 
64   (1.9) 

Exempel 25 visar på ett problem som uppstår när de andra deltagarna inte 
uppfattar den kontextuella anknytningen. På rad 53 anknyter Romario till 
Julias yttrande strax innan transkriptionen börjar. Men den kontextuella 
kopplingen är oklar för de andra deltagarna och yttrandet följs av en paus 
och skratt varpå Romario reparerar genom att explicit anknyta till Julias 
tidigare yttrande (rad 58). 

5.6 Sammanfattning 
En utgångspunkt för analysen av gruppsamtalen som kommunikationssitua-
tion är att de i likhet med fokusgruppsamtal utgör hybrider mellan vardagliga 
och institutionella samtal. Samtalen uppvisar flera likheter med fokusgrupp-



 

 77 

samtal. Det eliciterande materialet, klippen från Jalla!Jalla!, används som 
kontextuell resurs på ett sätt som är typiskt för fokusgruppsamtal. Det an-
vänds för att introducera nya topiker och som utgångspunkt för personliga 
skildringar från verkligheten som reaktioner på filmen som överdriven.  

En annan likhet med fokusgruppsamtal är att deltagarna tolkar situationen 
utifrån vilka personer som är utvalda och drar slutsatser om vilken grupp de 
representerar. Urvalet relevantgör identiteter som här framförallt utgörs av 
sociala kategorier utifrån etnicitet. Etniciteten och personliga erfarenheter 
inför den problematik som Roro ställs inför är viktiga resurser för samtalen. 
Analyser av metakommentarer som rör gruppsamtalen och undersökningen i 
stort visar hur deltagarna tolkar situationen som att de representerar fler-
språkiga eller invandrare, vilket i de flesta av samtalen innebär att de ser det 
som sin uppgift att berätta om hur det är att vara syrian i Södertälje.  

Metakommentarerna visar hur ungdomarna är ambitiösa samtalsdeltagare 
som anstränger sig för att åstadkomma meningsfulla samtal som kan vara an-
vändbara för mig i undersökningen. Något som också kan härledas ur situa-
tionen, och skulle kunna vara typiskt för fokusgruppsamtal, och som skiljer 
denna typ av situation från t.ex. när samma personer pratar om personliga 
erfarenheter av pojkvänner eller liknande i cafeterian eller under lunchen. De 
samtalsämnen som aktualiseras genom scenerna ur Jalla!Jalla! intresserar 
ungdomarna, och relationer och kärleksproblem är ett vanligt samtalsämne 
även utanför gruppsamtalen enligt mina etnografiska anteckningar. Detta 
kanske är en av förklaringarna till att de allra flesta av gruppsamtalen flyter 
på bra och inte kännetecknas av någon på-låtsas-känsla som brukar vara typ-
isk för fokusgruppsamtal.  

Den främsta skillnaden jämfört med fokusgruppsamtal är frånvaron av 
moderator. Vid vissa tillfällen under samtalen tar ungdomarna själva på sig 
rollen som moderator och ställer frågor till varandra om personliga erfaren-
heter. Ofta går dessa frågor runt så att flera personer efter varandra bidrar 
med personliga erfarenheter. Detta kan också jämföras med vad Norrby 
(1998) kallar berättelserundor, där fler personer i vardagliga samtal mellan 
vänner efter varandra berättar om någon liknande situation utifrån ett visst 
tema. Samtalstekniken finns således förankrad både i vardagliga samtal och i 
samtal organiserade av t.ex. en moderator eller intervjuare som fördelar 
ordet.  

En annan skillnad jämfört med typiska fokusgruppsamtal är att deltagarna 
känner varandra sedan tidigare. Gruppsamtalen är exempel på samtal mellan 
vänner, och hur de agerar är en del av att upprätthålla denna vänskap. Del-
tagarnas olika ståndpunkter i diskussioner kan också vara en del av deras 
kunskap om varandras tidigare åsikter i diskussioner. 

Det är inte ovanligt att nya ämnen introduceras genom ämnesglidning 
vilket är typiskt för vardagliga samtal. Detta kan bero på frånvaron av mode-
rator men också på att ungdomarna känner varandra väl och är vana att prata 
med varandra i vardagliga sammanhang.  
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Den uppdelning mellan flerspråkiga och svenska elever som skapas i och 
med undersökningens syfte och upplägg är den förutsättning som avspeglar 
sig starkast i ungdomarnas tolkning av undersökningssituationen. Deras per-
sonliga erfarenheter som syrianer, chilenare, araber eller libaneser utgör vik-
tiga resurser för att introducera samtalsämnen och för att positionera sig i 
diskussionerna. Detta leder till att deltagarnas etniska identitet ofta görs rele-
vant under gruppsamtalen. Detta sker dock i ett komplext samspel med andra 
identiteter, vilket analyseras i kapitel 6.  

Att deltagarna är representanter för personer med utländsk bakgrund gör 
att de positionerar sig på olika sätt i förhållande till hur personer med ut-
ländsk bakgrund presenteras. Det märks dels på deras reaktioner på filmen 
som överdriven, dels på de starka reaktioner mina kategoriserande uttalan-
den om hur det är att vara ung syriantjej bemöts i det samtal där jag deltar. I 
kapitel 7 analyseras hur detta leder till omförhandlingar av innebörden av att 
vara invandrare och hur det föder motstånd mot att kategoriseras som in-
vandrare.  

Den grundläggande kategorisering mellan flerspråkiga och svenska per-
soner som finns inbyggd i undersökningens syfte bidrar också till att deltag-
arna fokuserar på skillnader mellan olika grupper i diskussionerna. De till-
frågas också om vad filmen ger för bild av svenskar respektive syrianer när 
jag introducerar dem för uppgiften. Hur deltagarna diskuterar skillnader mel-
lan olika grupper och reagerar på att själva positioneras inom olika katego-
rier kommer att studeras närmare i kapitel 7, liksom andra identiteter som 
relevantgörs när unika identiteter konstitueras i relation till kulturella före-
ställningar.  
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6 Hur identiteter etableras genom 
kategorisering  

I detta kapitel analyseras hur kategorier som svennar, utlänningar, tjejer och 
killar används och konstitueras av ungdomarna i gruppsamtalen. Dessa 
kategorier är kulturellt tillgängliga sätt att benämna personer (Baker 1997) 
och uttrycker delade värderingar och föreställningar om de grupper av 
personer som utgör kategorierna. ”Participation in a community of practice 
involves learning the fields that are salient in the community, and all the 
knowledge centred around categorizations”. (Eckert & McConnell 2003: 
239) I samtal positionerar vi oss i relation till olika sociala kategorier. Bero-
ende på vilket sammanhang vi befinner oss i tillskrivs vi olika identiteter i 
form av kategoribeteckningar (Sacks 1992:40). En och samma person kan 
beskrivas som morfar, hundägare, gotlänning eller cyklist. Hur en person 
kategoriseras påverkar hur vi uppfattar hans eller hennes beteende. En pappa 
som hämtar på dagis klockan tre kan t.ex. uppfattas av personalen som mer 
omtänksam och omhändertagande än en mamma som utför samma handling.  

Den moraliska innebörden av att tillhöra en kategori kan tas för givet och 
behandlas interaktionellt som sant och självklart, t.ex. i yttranden som: men 
svenskar dom får ju deras föräldrar bjuder ju hem kille å tjej flickvän pojk-
vän. I realiteten är innebörden av en kategoribeteckning som svensk eller 
syrian inte statisk utan under ständig omförhandling, något som betonas 
inom den CA-inspirerade forskningen om kategorisering (se 2.2 och 2.3). I 
detta kapitel är membership categorization analysis (MCA), utarbetad av 
Sacks (1974, 1992) en central metod. Metoden beskrivs mer utförligt i 2.3. I 
MCA betraktas kategorier som en effekt av ett interaktionellt arbete (Day 
1998, Antaki & Widdicombe 1998). Innebörden hos en kategori kan inte tas 
för given utan är beroende av den aktuella situationen. Enligt en strikt CA-
tolkning av MCA konstitueras innebörden av en kategori som deltagarna i ett 
samtal orienterar sig mot och tillskriver vissa egenskaper här och nu (in situ) 
(Scegloff 1997).  

Jag menar att den strikta tolkningen blir problematisk och menar att vi 
inte kan bortse från de kulturellt delade aspekterna av kategorier som gör att 
de trots sin dynamiska karaktär blir meningsfulla resurser som används flit-
igt i samtal. Enligt Joseph (2004) kan identitet inte konstrueras enbart här 
och nu utan vi förutsätter alltid en viss delad kunskap om olika grupper så att 
en persons handlingar alltid riskerar att förklaras utifrån medlemskap i en 
viss kategori. Han använder begreppet konstruerad essentialism för den kun-
skapsbank av tidigare erfarenheter som vi använder i vår förförståelse av 
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medlemmar av olika grupper.11 Jag menar således att innebörden av en kate-
gori konstrueras i ett komplext samspel mellan det situerade användandet 
och kulturellt delade förväntningar.  

Ett vanligt sätt att konstituera identitet är att gruppera människor i termer 
av vi och dom (Joseph 2004:39). Joseph menar att förmågan att dela in män-
niskor i vi och dom kan förklaras av ett grundläggande behov hos människor 
att kunna tolka beteenden och intentioner hos personer i omgivningen.  

Kontrasteringen mellan vi och dom kan bygga på lokala grupperingar i ett 
visst sammanhang, t.ex. vi som var med på en resa och återberättar för dom 
andra som lyssnar, men kan också utgöras av generiska kategorier som vi 
svenskar eller vi män (Engblom 2004). Ett generiskt vi kan också beskrivas i 
termer av kategoriseringar som kön, generation eller etnicitet. Ambjörnsson 
(2004) har analyserat hur femininitet konstitueras hos gymnasietjejer i rela-
tion till motpoler i form av icke attraktiva identitetspositioner. Hos Am-
björnssons gymnasietjejer konstitueras den egna självbilden i relation till 
föreställningar om invandrare, okvinnliga tjejer, tjejer på yrkesinriktade 
program eller lössläppta tjejer (horor). Det innebär att den egna självbilden 
konstitueras i relation till ett generiskt dom. Uppdelningen i vi och dom är en 
central del av identitetsprocesser både när det gäller vilka attribut vi för-
knippar med generiska kategorier och vad en mer lokalt förankrad kategori-
sering innebär. Mer lokalt används vi och dom för att uppnå diskursiva alli-
anser och avståndstaganden. Tidigare analyser av kategoriserande i grupp-
samtal (Day 1998, Engblom 2004) har visat hur kategoriseringar är viktiga 
för organiserandet av samtalet. Ett centralt diskursivt syfte med kategoriser-
ingarna är att deltagarna kan använda dem för att liera sig med eller ta av-
stånd från varandra i diskussionerna, det vill säga ett mer lokalt organiser-
ande i vi och dom.  

I detta kapitel analyseras hur sociala kategorier konstitueras och används 
som resurser i etablerandet av identitet. En frågeställning rör hur lokalt för-
ankrade allianser konstitueras i relation till generiska kategorier. På vilket 
sätt används de sociala kategorierna i identitetsarbetet? I några exempel 
studeras hur olika egenskaper och aktiviteter förknippas med kategorier och 
därmed konstituerar innebörder av framförallt kön, etnicitet och generation. 

Vilka egenskaper som är förknippade med varje kategori skulle kunna 
analyseras diskursanalytiskt utifrån innehållsliga teman för att avtäcka de 
praktiker och föreställningar som etableras och återetableras. En sådan ana-
lys syftar ofta till att visa hur det som tas för givet som självklart och sant i 
själva verket är kulturellt åstadkommet. Syftet med den följande analysen är 
i första hand inte att dekonstruera de diskurser som konstitueras utan att ana-
lysera hur kategoriseringsprocessen går till.12 Fokus ligger således på hur 

                                                 
11 Se också  2.2 om konstruerad essentialism.  
12 Diskurs kan definieras på många olika sätt. Här menar jag olika sätt att språkligt strukturera 
betydelse ur ett bestämt perspektiv (jfr Fairclough 1992:3). Ett exempel kan vara medicinsk 
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identitet konstitueras snarare än på vilka diskurser som produceras och re-
produceras eller vad som förknippas med de olika kategorierna. 

Syftet är att analysera interaktionella och kulturella resurser som används 
för att konstituera identiteter utifrån framförallt kön, etnicitet och generation. 
Utgångspunkten är att analysera hur kön och etnicitet konstitueras av deltag-
arna själva under samtalen. Jag anlyserar både med hjälp av vilka resurser de 
sociala kategorierna konstitueras och hur de sociala kategorierna i sig är 
resurser i identitetsskapandet.  

De språkliga resurser som används för att konstituera de sociala katego-
rierna kan utgöras av argumentativa strategier för att maximera skillnader 
mellan olika kategorier så att kontrasten mellan dem betonas. Kategorier eta-
bleras med hjälp av mer specifika språkliga redskap. I diskussionerna är 
associationer mellan kategorier och specifika aktiviteter och egenskaper kul-
turella resurser för konstituerande av identitet. Dessa aktiviteter och egen-
skaper är kategoribundna attribut (Sacks 1992). Att nämna ett sådant attribut 
kan göra en kategori relevant. De kategorier som görs relevanta kan delvis 
härledas ur situationen (se kap. 5), vilket jag kommenterar i 6.1. I 6.2 går jag 
igenom några tidigare undersökningar av kategoriseringsprocesser. I 6.3 
analyserar jag hur olika kategoriseringar används vid etablerandet av lokalt 
förankrade relationer. I 6.4 visar jag hur olika kategorier samspelar med var-
andra så att identitet kan konstitueras i överlappningen mellan t.ex. kön och 
etnicitet. I 6.5 analyserar jag några mer specifika språkliga redskap som an-
vänds för mobiliserandet av kategorier. I 6.6 fokuseras hur identiteten liba-
nes konstitueras som någit essentiellt. I 6.6.1 analyseras hur den kontroller-
ade invandrartjejen konstitueras genom olika kategoribundna attribut.  

6.1 Att representera invandrare 
I gruppsamtalen är den etniska identiteten ofta central och beteckningar uti-
från ursprung är en vanlig kategoribeteckning som ofta fungerar som minsta 
gemensamma nämnare (jfr Engblom 2004). Beteckningen syrian används 
t.ex. 137 gånger i det inspelade materialet och beteckningen svensk används 
175 gånger.  

En relevant fråga för personer som deltar i en undersökning är varför de 
har blivit utvalda till att delta i undersökningen (Widdicombe & Woofitt 
1995:85). Som deltagare i en intervju eller undersökning utgår deltagaren 
från att man är utvald för att representera en grupp (Myers 2004:207ff.). I 
kapitel 5 framgår att undersökningens upplägg och deltagarnas tolkning av 
undersökningssituationen bidrar till en kategorisering av deltagarna som 
representanter för sitt ursprung, som i de flesta fall syrianer men också t.ex. 
libaneser eller chilenare, eller för sin situation som andra generationens 
                                                                                                                   
eller feministisk diskurs. En diskurs manifesteras i språket genom diskursiva praktiker, dvs. 
bestämda sätt att använda språket.  
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invandrare i Södertälje. Urvalet av flerspråkiga elever i en gymnasieskola i 
Södertälje, mitt syfte med undersökningen och presentationen av filmen 
bildar en ram där deltagarna triggas att representera sin kultur eller sitt 
invandrarskap. Den etniska identiteten kan sägas utgöra en utgångspunkt 
som andra kategorier som generation, klass och kön relateras till.  

6.2 Några tidigare undersökningar av kategoriserings-
processer 
Day (1998) har undersökt kategorisering av etnicitet på två svenska arbets-
platser. Han har analyserat motstånd mot att etnifieras som medlem av en 
etnisk grupp i motsats till den lokalt dominerande etniciteten, i detta sam-
manhang svensk. Att etnifieras kan innebära att personens deltagande i den 
pågående aktiviteten ifrågasätts. Widdicombe (1998) har studerat ungdomars 
motstånd mot att kategoriseras som medlemmar av en viss subkultur, t.ex. 
punkare. Jag kommer att gå närmare in på dessa analyser av motstånd i 
kapitel 8.  

Engblom (2004) har studerat hur etnicitet kategoriseras i samtal mellan 
ungdomar i en svensk multikulturell förort. I Engbloms gruppsamtal rele-
vantgörs följande komponenter i kategoriserandet av etnicitet: lokalt terri-
torium, språk, religion, kultur och släktskap. Hon visar hur förhandlingen av 
etnicitet pågår parallellt med andra identiteter, självbilder och relationer be-
roende av den pågående situationen. Engblom framhåller hur en etnisk iden-
titet etableras situationellt och att en persons etniska identitet inte kan fast-
ställas på förhand utan måste göras relevant på bekostnad av andra möjliga 
identiteter. Engbloms analys visar också hur olika kategorier görs relevanta i 
relation till varandra. T.ex. konstituerar ungdomarna i Engbloms undersök-
ning kategorier som varandras motsatser. 

Stokoe (2003) har använt MCA för att analysera genusbestämda katego-
riseringar i konflikter mellan grannar och därmed den bakomliggande sociala 
och moraliska ordningen. Materialet består av medlingssamtal och konflikt-
fyllda samtal mellan grannar i talkshows på TV. Stokoe använder Bakers 
analysmodell (1997:142–143). I första steget lokaliseras då de centrala kate-
gorierna, antingen genom beteckningar för kategorier eller genom omnämn-
andet av kategoribundna attribut. I det andra steget lokaliseras de kategori-
bundna aktiviteter och egenskaper som förknippas med kategorierna. I det 
tredje och sista steget utvärderas förhållandet mellan kategorier, aktiviteter 
och egenskaper för att förstå den sociala ordningen: ”descriptions of how 
categories of actors do, could or should behave” (Baker 1997:143). Stokoe 
visar hur konflikterna organiseras utifrån kön genom kategorisering av kvin-
nor. Kategorisering av en god mor används som försvar mot en grannes 
klagomål på hög ljudnivå. Moderskap som resurs används också för att 
framställa en kvinna som en dålig mor genom att lyfta fram frånvaron av 
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aktiviteter som konventionellt förknippas med en god mor, t.ex. att vara 
hemma med sina barn, att kontrollera sina barn och att stanna hemma med 
sina barn på kvällarna. Ensamstående kvinnor är en annan relevant kategori i 
konflikterna. En kvinna kategoriserar sig själv som en ensamstående kvinna 
som kunde ha försvarats av en man och då hade varit mindre hotad av sin 
granne. En annan kvinna kategoriserar istället sig själv som hot mot en gift 
kvinna, med potential att fresta grannkvinnans man. Stokoe kan utifrån kate-
goriseringarna visa på en moralisk ordning med goda kvinnor och mödrar 
hierarkiskt överordnade dåliga och ensamstående mödrar och kvinnor som 
ägnar sig åt aktiviteter som inte konventionellt förknippas med kvinnor i 
samtalen. Människors lokala sammanhang som grannar och dynamiska kon-
stituerande av kategorier kan således ge kunskap om samhällets reglerande 
funktioner och människors vardagliga erfarenheter.  

Evaldsson (2007) undersöker med hjälp av MCA hur tjejer förhandlar om 
sociala och moraliska normer och vilka språkliga och kulturella resurser som 
används för att reglera sociala relationer och ställa varandra till svars. 
Evaldsson visar hur tjejerna använder medlemskategorier som bra kompis 
och dålig kompis som resurser i reglerandet av sina inbördes relationer. I 
samtalen mellan tjejerna hänvisar de till opassande beteenden och upprätt-
håller därmed maktrelationer och rättfärdigar uteslutning av en tjej ur kam-
ratgruppen. I processen ställs tjejen till svars för negativa aktiviteter som att 
prata bakom ryggen, lögner och utnyttjande av andra. De konstituerar där-
med inte en traditionell kvinnlighet som värnar om och lyfter fram värden 
som jämlikhet, omtanke och ansvarsfullhet, vilket brukar anses vara typiskt 
för kvinnor och tjejer.  

I en annan studie analyserar Evaldsson (2005) istället pojkars sociala 
organiserande. Evaldsson analyserar vilka språkliga resurser och aktiviteter 
som används för att förolämpa någon. Förolämpningarna konstitueras genom 
att den utsatta pojken tillskrivs negativa egenskaper som brist på ägodelar 
eller bristande kunskaper i svenska. På så vis uppstår en lokal norm för hur 
pojkar bör bete sig. Den normativa manligheten byggs upp utifrån sociala 
kategorier som klass, genom tillgång till kläder och ägodelar, eller etnicitet, 
genom t.ex. bristande kunskaper i svenska. 

6.3 Etablerandet av gemenskap genom kontrastering 
mot generiska kategorier dom (andra) 
Engblom (2004) gör en analys av hur pronomenet vi kan användas för att 
relevantgöra olika identiteter beroende på vilken grupp talaren inkluderar sig 
själv i genom användandet av vi. Genom att systematiskt undersöka vilka 
som inkluderas undersöker hon hur deltagarna i hennes gruppsamtal orient-
erar sig mot gemensamma identiteter eller kontrasterar sig emot varandra 
(2004:74). Engblom (2004:65) gör en distinktion mellan situationellt och ut-
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byggt användande av vi. I den situationella användningen av vi ingår per-
soner som är närvarande i samtalssituationen, medan den utbyggda använd-
ningen av vi inkluderar talaren och personer utanför samtalssituationen. Det 
utbyggda användandet kan vara generiskt, vilket innebär att en kategori eller 
grupp av människor relevantgörs. Ett exempel på generisk referens från Eng-
bloms undersökning är vi tjecker eller vi svenskar. Engblom påpekar att den 
generiska referensen avser en situerad innebörd som relevantgörs indexikalt i 
samtalen och inte behöver ansluta till en abstrakt definition av kategorierna. 
Innebörden i en viss kategori blir relevant både på mikroplanet i samtalen 
här och nu och som en del av en större konstruktion, giltig även på makro-
planet, enligt Engblom. Engblom visar hur ett generiskt användande av vi 
eller explicita beteckningar av kategorier, t.ex. svenskar, tjejer eller invand-
rare, kan användas för att organisera identiteter i förhållande till varandra. 
Kategoriseringarna används för att uppnå solidaritet respektive distans mel-
lan deltagarna i förhållande till varandra och olika grupper i samhället. Eng-
blom (2004:107) visar hur kategorin invandrare används i ett gruppsamtal 
som en sammanhållande faktor för att framhäva likheterna mellan deltagare i 
ett gruppsamtal genom att fungera som minsta gemensamma nämnare. Där-
med fungerar etnicitet som en solidaritetsskapande resurs i kontrast till sven-
skar utanför samtalssituationen.  

I följande exempel analyserar jag hur inbördes relationer mellan deltagare 
i gruppsamtalen organiseras i termer av vi och dom i kontrast till generiska 
kategorier som sträcker sig utanför samtalets ramar. Solidaritet mellan ung-
domarna som deltar i samtalen uppnås i det aktuella samtalet genom kon-
trasteringar till kategorier som kön, generationstillhörighet, familjeposition 
och etnicitet.  

6.3.1 Kontrasteringen gentemot föräldrar och killar 
I Exempel 26 etablerar tjejerna en kontrast mellan den egna gruppen gente-
mot de kontrasterande grupperna föräldrar och killar. Sekvensen präglas av 
solidaritetsstrategier som ytterligare förstärker solidariteten mellan samtals-
deltagarna.  

I detta samtal deltar fem tjejer. Fyra av tjejerna, Lucy, Nadja, Sonja och 
Natalie går i samma klass och umgås flitigt under den vecka jag följer deras 
klass. Jag får också intrycket att de umgås på fritiden. Den femte tjejen, 
Erika, går i en annan klass men är kompis med de andra. I detta samtal är 
gruppen bildad av deltagarna själva och deltagarna kan beskrivas som ett 
kompisgäng. Jag använder här Coates (1997) analysredskap för att beskriva 
hur deltagarna minskar sociala skillnader och uppnår solidaritet och jämlik-
het. Coates har använt dessa redskap för att analysera hur kvinnlig vänskap 
konstitueras i samtal. De språkliga strategier för att visa solidaritet som Coa-
tes tar upp för att göra vänskap (doing friendship) är typiska för detta samtal. 
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Exempel 26. Den egna gruppen i kontrast mot föräldrar och killar. 
Samtal 1. 

224  Lucy: men hallå vet visst är re egentligen  
225 →  (0.5) så (.) får brukar killarna få vara  
226 → Erika: a killarna brukar få vara 
227  Sonja: aa (xx tyst) 
228  Natalie: killarna får 
229  Erika: även ifall föräldrarna får [reda på re>>  
230  Natalie:                            [näee  
231  Erika: >>dom säger inget inget liksom 
232   ingenting [sluta me sånt eller  
233  Natalie:           [de va  
234  Lucy: här va re att killen inte liksom  
235   (0.8)  
236  Erika: nämen dedär tycker ja va lite [överdrivet 
237  Sonja:                               [men de de  
238   e sant men de e sant 
239 → Natalie: ja har hört flera gånger typ om nån kille  
240   har haft en flickvän eller nåt liksom å  
241   föräldrarna har 
242   [(hört de dom säger ingenting) 
243 → Nadja?: [men kolla de e okey 
244 → ??: [nä men dom ler bara 
245 → Sonja: [dom tycker de e kul för sina söner 
246  ??: [dom tycker att de e festligt 
247  Lucy: dom bryr sig inte nej (.) asså dom bryr  
248   asså  
249   (0.8)  
250 → Lucy: dom bara skämtar [om de 
251 → Natalie:                  [dom skämtar om de 
252 → Erika: men hade re vare en tjej dom ba öh 
253  Nadja: nämen vet du varför för liksom tjejer typ  
254   om folk får veta a hon har varit me den  
255   då vill inte [dom gifta sej me henne sen 
256  Sonja:              [då vill ingen ha henne sen  

Flera av Coates språkliga drag för hur vänskap konstitueras finns i den första 
turen: visst ä re egentligen (0.5) så (.) får brukar killarna få vara (rad 224). 
Yttrandet är formulerat som en fråga genom att visst används som fundament 
i den första turkonstruktionsenheten (SAG 4:110). Den andra turkonstruk-
tionsenheten är formulerad med frågeordföljd. Att formulera något som en 
fråga kan vara ett sätt att uppnå gemenskap och kontrollera att konsensus 
råder inom gruppen (Coates 1997:252). Yttrandet innehåller också de gard-
erande uttrycken visst och egentligen. Egentligen markerar här skillnaden 
mellan det skenbara, filmens version, och det verkliga (SAG 4:121).13 Gard-

                                                 
13 Vilket också utgör huvudfunktionen hos egentligen i Nilsons undersökning (2005) av 
gruppsamtal mellan ungdomar.  
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eringar är multifunktionella och kan användas för att uttrycka osäkerhet, 
undvika att ”leka expert”, undvika att såra andra personers känslor eller för 
att leta ord (Coates 1997:249). Uttrycken visst och egentligen appellerar 
också till intersubjektivitet och betonar gruppens gemensamma åsikt. Frågor 
och garderingar kan bidra till att uppnå en gemensam röst (jfr collaborative 
floor) enligt Coates. Det innebär att gruppen prioriteras så att flera talare ge-
mensamt agerar som en enskild talare genom överlappande tal, gemensamt 
formulerade yttranden, skratt och samtalsstöd (Coates 1997:253). Det inne-
bär att samtalet ger röst åt gruppen snarare än åt individen, vilket bidrar till 
att uppnå gemenskap. Deltagarna i detta samtal använder sig på flera sätt av 
en gemensam röst vilket kan vara ett sätt att göra vänskap. Sekvensen i 
Exempel 26 innehåller upprepningar på rad 225–226 och 250–251, vilket är 
ett sätt att bekräfta den gemensamma beskrivningen (Coates 1997:252).  

Överlappande tal, vilket används frekvent under denna sekvens, är i detta 
sammanhang ytterligare ett tecken på intimitet och samarbete.14 Nadjas 
yttrande på rad 239 om att hon känner till flera killar som har förhållanden 
som föräldrarna känner till leder till en anhopning av samtidiga yttranden, 
innan hon har hunnit avsluta turen. Transkriptionen avspeglar dåligt hur flera 
deltagare engagerat bryter in och hur ljudnivån höjs. Deltagarna gör en sam-
tidig, gemensam beskrivning över hur situationen ser ut för killar i kontrast 
till tjejer. Detta görs med höga, skrattande röster. På så sätt byggs en kon-
trasterande beskrivning upp av hur tjejer respektive killar behandlas på olika 
sätt av föräldrarna. De olika solidaritetsstrategierna betonar gemenskapen in-
om gruppen och bidrar därmed indirekt till kontrasteringen emot killar re-
spektive föräldrar.  

I beskrivningen av skilda villkor för tjejer respektive tjejer används illu-
strationer av typiska föräldrar. Illustrationerna bygger på gemensamma erfar-
enheter, se t.ex. den direkta anföringen av föräldrarnas reaktion: men hade re 
vare en tjej dom ba öh (rad 252). Vad dom (föräldrarna) säger återges endast 
med ett öh. Återgivningen kan analyseras som att föräldrarnas reaktion inte 
behöver illustreras mer utförligt eftersom alla känner till den. En funktion 
hos ba är att introducera olika typer av expressiva ljud som i sin tur används 
för att uttrycka personens känslor (Eriksson 1997:160–161). Öh kombinerat 
med röstläge och kanske miner och kroppsspråk kan användas för att 
illustrera dels föräldrarnas attityd vid det aktuella tillfället, dels talarens atti-
tyd till föräldrarnas agerande. Utifrån de gemensamma erfarenheterna pro-
testerar tjejerna gemensamt mot föräldrarnas starkare negativa reaktioner på 
döttrar som har pojkvänner medan de inte reagerar eller till och med reagerar 
positivt om deras söner har flickvänner. De gemensamma erfarenheterna 
används därmed för att göra motstånd mot dessa normativa förställningar. 

                                                 
14 Överlappande tal fyller givetvis olika funktioner och kan t.ex. också vara ett tecken på att 
talarna är oense och strider om ordet.  
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Coates (1997) har beskrivit hur samtal mellan vänner är en viktig arena för 
gemensamt motstånd.  

I denna korta sekvens ser vi hur kön relevantgörs när tjejerna illustrerar 
hur föräldrar agerar på olika sätt gentemot tjejer respektive killar. Beskriv-
ningen av föräldrarnas agerande används för att etablera en kontrast mellan 
hur tjejer respektive killar bemöts av föräldrar. Etablerandet av solidaritet 
mellan samtalsdeltagarna byggs upp kring skilda könspositioner i familjen. 
Därmed relevantgörs de sociala kategorierna kön och gnerationstilhörighet 
när tjejerna etablerar en gemensam gruppidentitet. Gemenskapen bygger så-
ledes på kontrasteringar emot icke närvarande grupper: dels killar, dels 
föräldrar.  

6.3.2 Skillnaden mellan svenskar å oss liksom – att 
mobilisera skillnader mellan olika etniska grupper  
Vi kan fråga oss om etnicitet relevantgörs i Exempel 26. I detta samtal deltar 
enbart tjejer som identifierar sig som syrianer. Även om tjejerna inte använd-
er explicita beteckningar för etnicitet här är det möjligt att de utgår från att 
föräldrarnas agerande är kopplat till deras gemensamma ursprung, dvs. att 
tjejerna beskriver just syrianska föräldrar. En sådan analys innebär att för-
äldrarnas agerande utgör kategoribundna aktiviteter för just syrianska för-
äldrar och inte för föräldrar i allmänhet. Att på detta sätt ”läsa in” etnicitet i 
deltagarnas yttranden är givetvis riskfyllt och jag menar att detta exempel 
illustrerar svårigheten att avgöra när en viss etnicitet är relevantgjord eller ej. 
I detta sammanhang förknippas dock liknande agerande från föräldarnas sida 
som något kopplat till etnictet i filmen och det förknippas i de flesta av sam-
talen med de egna föräldrarna i motsats till det svenska. Utifrån kotexten är 
det därmed en rimlig tolkning.  

I Exempel 27 etablerar deltagarna en gemensam identitet i motsats till för-
äldrarna när de svarar på Robertos fråga om varför svenskar men inte syrian-
er får ta hem tjejer (rad 219). Strax innan Exempel 27 har Lucy berättat om 
hur det gick till när hennes syster var tillsammans med, och senare gifte sig 
med, en svensk kille. Av berättelsen framgår att det var problematiskt för 
systern att ha en svensk pojkvän. Detta leder till en jämförelse med svenska 
ungdomar som, enligt Roberto, inte stöter på detta problem.  

Exempel 27. Skillnader mobiliseras utifrån etnicitet, generation och 
kön. Samtal 2.  

216  Roberto: de vart de hade egentligen varför e re så  
217 →  som att de e[skillnaden mellan svenskar>> 
218  Martin:             [ska ja säga ska ja sä 
219 → Roberto: å oss liksom [dom får ta hem tjejer dom>>  
220  Martin:              [ska ja säga varför  
221  Roberto: >>får va me tjejer= 
222  Martin: =ja tror ja vet varför de e så för att 
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223 →  typ vi syrianer här vi e inte så många 
224   eller hur asså vi e inte precis som  
225   svenskarna vi e inte såhära miljoner hur  
226   många e vi vi e max fyrtio (.)tusen och  
227 →  om en om vad heter det du vet ju va dom 
228   snackar dom här [dom här äldre 
229 → Roberto:                 [de e mycke snack 
230  Martin: å och om en tjej går ut me en svensk då  
231   då morsan egentligen det skulle gå bra  
232   [(.) men hon vill för hennes dotters>>  
233  Maria: [mh 
234  Martin: >>skull sen i framtiden att hon ska kunna  
235   gifta sej me syrian för dom de snackas om  
236 →  henne [(.) hon kommer [inte kunna gifta>>  
237 → Roberto:       [mh             [inte kunna gifta>>  
238  Lucy:       [mh                                          
239  Roberto: >>sej 
240  Martin: gifta sej [de e därför då om hon>>  
241 → Lucy:           [de e sant                                
242  Martin: >>snackar asså för [morsan gör de för>>  
243  Lucy:                    [fast de e inte  
244  Martin: >>för barnets skull hon vill vad heter  
245   det hon vill inte att hon ska gå ut me en  
246   svensk eller hon vill inte att dom ska  
247   strula runt [för då kommer hon få dåligt 
248  Lucy:             [mh 
249  Roberto:             [hon kommer få en stämpel  
250   [förstår du 
251  Lucy: [som äcklig  
252  Martin: [[de e mycket stämpel   
253  Roberto: [[de e såhära va man än gör de snackas  
254   [direkt 
255  Maria: [om man inte öppnar dörren så rymmer man  
256   ut genom fönstret 
257  Martin: men de e tyvärr så (.)tyvärr 
258 → Roberto: man kan om man e kär i nån de går inte å  
259   stoppa de spe de bara är så 
260  Lucy:  mh de e sant 

I Exempel 27 kontrasteras svenskar i motsats till oss (rad 217). Med oss 
menas i detta sammanhang vi syrianer (rad 223). Det kategoribundna attribut 
som används för att etablera skillnaden är om den yngre generationen tillåts 
ha förhållanden eller ej.  

I exemplet etableras dessutom, liksom i Exempel 26, ett gemensamt vi 
utifrån den äldre generationens attityder till sina barns kärleksrelationer. 
Även här bygger beskrivningen på gemensam kunskap om den äldre genera-
tionens beteende: du vet ju va dom snackar dom här dom här äldre (rad 
227). Den äldre generationen syrianer betecknas dom, vilket positionerar 
samtalsdeltagarna i kontrast till föräldragenerationen vilket i sin tur relevant-
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gör en gemensam identitet hos samtalsdeltagarna som syrianska döttrar och 
söner. Gemensamma identitetspositioner betonas således i kontrast till gen-
eriska dom (föräldrar och svenskar) som inte finns representerade i samtals-
situationen. I bägge fallen utgörs ett kontrasterande dom av föräldrarna. I Ex-
empel 26 relevantgörs också en skillnad till de frånvarande killarna. I Exem-
pel 27 relevantgörs en skillnad till de icke närvarande svenskarna. I inled-
ningen av Exempel 27 (rad 219) utgår Roberto från ett killperspektiv när han 
säger att svenskar får ta hem och va me tjejer. Martins förklaring utgår från 
en tjejs position, vilket relevantgör tjejer som extra kontrollerade. I dessa ex-
empel används kategoriseringar utifrån generation, kön och etnicitet dess-
utom för att etablera solidaritet inom gruppsamtalen genom att man fokus-
erar på gemensamma erfarenheter mellan samtalsdeltagarna och ställer dem 
emot kategorier som sträcker sig utanför gruppen. Vi syriandöttrar är ett im-
plicit vi som etableras i Exempel 26 medan vi syriandöttrar och söner fun-
gerar som ett implicit vi i Exempel 27. Dessa identiteter etableras genom att 
deltagarna fokuserar på identitetskategorier som de har gemensamt, i bägge 
exemplen som barn till syrianska föräldrar.  

En likhet mellan Exempel 26 och 27 är solidaritetsstrategierna och an-
vändandet av en gemensam röst som illustrerar föräldrarnas agerande, se de 
e mycke snack (rad 229), det överlappande samstämmiga inte kunna gifta sej 
(rad 236 och 237) och den instämmande uppbackningen de e sant (rad 241).  

I slutet av sekvensen samlas också deltagarna kring ett beklagande av 
situationen och menar att det är synd och att det viktigaste borde vara kärlek-
en oberoende av ursprung: om man e kär i nån de går inte å stoppa (rad 
258). Även här samlas således deltagarna kring ett motstånd mot föräldrar-
nas agerande och attityder. Som resurs för motstånd används en företällning 
om kärlek som något etniskt gränsöverskridande, vilket också är en central 
diskurs i filmen Jalla!Jalla! Samtidigt som deltagarna identifierar sig som 
döttrar och söner till syrianer och t.ex. betecknar svenskarna med dom, reso-
nerar de själva på ett sätt som förknippas med svenskar när de menar att kär-
leken går över etniska och kulturella gränser. Därmed ifrågasätts indirekt 
dikotomin mellan svenskar och syrianer. 

6.3.3 Nyansering av den egna gruppen genom kontrast-
ering mot muslimer 
I Exempel 28 etableras solidaritet mellan deltagarna i samtalet, utifrån 
religion när kristna kontrasteras mot muslimer.  

Exempel 28. Nyansering av den egna gruppen genom kontrastering 
mot muslimer. Samtal 4. 

283 → Leyla: å ja tror att även e re så att dom  
284 →  föräldrarna gifter bort sina barn då e re  
285   liksom de e muslimer mer  
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286  Julia: ja: de [e re 
287  Leyla:        [inte kristna 
288  Julia: nej 
289  Lena: näej [gud nej 
290 → Julia:      [muslimer har ju fortfarande  
291   [redär ja menar åker ru till egypten>>  
292 → Leyla: [dom har ju fortfarande redär   
293 → Julia: >> eller vad fan de e  
294 → Leyla: ja å åker typ (.) a nånstans utom[lands 
295  Julia:                                  [typ  
296 →  Saudiarabien har dom fortsatt fatta  
297 →  [kvinnorna har ingen rösträtt ännu  
298  Leyla: [men de e liksom   
299 → Leyla: ah typ gå ut å shoppa för ett äktenskap  
300 →  de e så dom gör när dom åker=  
301  Julia: =jaa ja asså han får ju knappt se tjejen  
302 →  hon har ju såhär svart [över hela sej>>  
303  Lena:                        [a  
304  Leyla:                        [a 
305  Julia: >>så ser man ögonen a visst ja e kär i  
306   dej  
307   SKRATT 
308  Leyla: å gud va hemskt tänk om ja hade fötts i  
309   en sån å levt i en sån [miljö åh 
310  Julia:                        [jaa ja  
311  Leyla: åh= 
312 → Julia: =de e liksom bara tacka gud [att vi e>>  
313  Leyla:                            [[asså ja>>  
314  Julia: >>kristna 
315  Leyla: >>skulle kunna begå självmord lätt[(.) 
316  Julia:                                    [ja  
317  Leyla: ja menar va e meningen me livet   
318   när ru lever som asså värre än djur 
319  Julia: mh  
320  Lena: jo 
321  Leyla: de e fan sjukt  

I Exempel 28 nyanseras den äldre generationens kontroll av sina döttrar 
genom att deltagarna kontrasterar kristna mot muslimer. Vi (rad 312) är 
förmodligen ett situationellt inkluderande vi som innefattar deltagarna i sam-
alet, även om det möjligen skulle kunna inkludera den egna vänskapskretsen 
eller familjen. Dom (rad: 283, 300) används generiskt om gruppen muslimer. 
Med gruppen muslimer förknippas aktivitetsbundna aktiviteter som har med 
kvinnoförtryck att göra: De gifter bort sina barn (rad 284), shoppa för ett 
äktenskap (rad 299) och tjejen hon har ju såhär svart över hela sej (rad 302) 
och de muslimska kvinnorna har ännu ingen rösträtt (rad 297). Denna 
kontrastering är starkare markerad än kontrasteringarna i Exempel 26 och 
27, genom att den är starkt värdeladdad och deltagarna tydligt visar sin pre-
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ferens för den egna gruppen. Kontrasteringen fungerar som ett avståndstag-
ande till arrangerade äktenskap som förknippas med den icke närvarande 
gruppen muslimer. En negativ egenskap som riskerar att förknippas med den 
egna gruppen, bl.a. genom Jalla!Jalla!, förknippas istället med muslimer. 
Den kristna identiteten fungerar som en positiv motpol: tacka gud att vi e 
kristna (rad 312). Polariseringen markeras i detta exempel tydligt med värd-
erande yttranden, se t.ex. näej gud nej (rad 289). Sekvensen sammanfattas 
med så starka avståndstaganden från de handlingar som deltagarna förknip-
pat med muslimer, att Julia tackar gud för att de är kristna och att Leyla säg-
er att hon skulle ta livet av sig om hon var muslim eftersom de muslimska 
kvinnorna lever värre än djur. Det sammanfattas också som sjukt (rad 321). 

Deltagarna använder kategorin muslimer för att nyansera de kvinnoför-
tryckande handlingar som förknippas med syrianska, kristna föräldrar. Det 
gör de genom att hänvisa till en allmän utveckling bort från kvinnoförtryck 
där andra grupper har kommit längre, t.ex. genom det upprepade använd-
andet av begreppet fortfarande (rad 290 och 292). En annan markering 
gentemot detta beteende är fatta (på rad 296), en diskurspartikel som här an-
vänds som fokuserare, en slags markering av att nu kommer något upp-
seendeväckande (som används av Julia fyra gånger under samtalet).  

Skeggs (1999) visar hur det borgerliga kvinnoidealet har vuxit fram med 
bilden av andra sorters kvinnor som motpoler; t.ex. har den smutsiga mer 
sexuellt utlevande arbetarkvinnan använts som motpol i föreställningen om 
den dygdiga borgarkvinnan. I en svensk kontext har Fanny Ambjörnsson 
(2004:237ff.) analyserat hur gymnasietjejer konstituerar sig själva som 
normala i relation till den icke jämställda invandrartjejen. Den icke jäm-
ställda invandrartjejen bidrar till att fylla kategorin svensk tjej med ett posi-
tivt innehåll. Föreställningen om den förtryckta invandrartjejen bidrar till 
tjejernas konstituerande av sig själva i motsatt position som frigjorda, jäm-
ställda och moderna. I mina exempel använder tjejer, som själva riskerar att 
positioneras som icke jämställda invandrartjejer, samma strategi genom att 
kontrastera sig i motsats till muslimer.  

Ett sätt att markera sin identitet som kristen är att uttrycka sig oprecist om 
den andra gruppen. Julia uttrycker sig oprecist och tar därmed avstånd från 
denna typ av kunskap genom att säga att muslimer har redär (rad 292) och 
åker till egypten eller va faen de e (rad 293). Det oprecisa intrycket förstärks 
av Leylas ännu mer ospecifika nånstans utomlands (rad 294). De distanserar 
sig därmed från muslimer och låter dem utgöra motpol i konstituerandet av 
den egna självbilden. De konstituerar sig därmed inte som personer med 
kulturell kunskap om bortgifte och undviker därmed att göras till represent-
anter för en kultur som de förknippar med bortgifte och kvinnoförtryck. 
Detta är intressant i jämförelse med Exempel 26 där den gemensamma iden-
titeten konstitueras genom stor och delad kunskap om motpolen i kontrasten, 
föräldrarnas agerande.  
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6.3.4 Sammanfattande om kontrastering 
I exemplen ovan etableras gemenskap mellan deltagarna i samtalet genom 
kontrastering mot sociala kategorier som kön, generation, familjeposition, 
religion och etnicitet. Dessa sociala kategorier fungerar som resurser för att 
skapa gemenskap mellan ungdomarna som deltar i samtalen. Gemenskapen i 
samtalsituationen blir möjlig genom kontrasten till dom andra icke närvaran-
de: föräldrar, killar, muslimer eller svenskar. Sammansättningen av grupp-
erna och insamlandet av material just i Södertälje skapar, i de flesta av 
gruppsamtalen, förutsättningar för att deltagarna kontrasterar syrianer (vi) i 
motsats till svenskar (dom) återkommande under gruppsamtalen. Det innebär 
att en gemensam identitet konstitueras utifrån etnicitet som betonar skillnad-
en till svenskarna i detta sammanhang. Så är det inte i Days (1998) och Eng-
bloms (2004) undersökningar av etnifieringar i multikulturella kontexter. De 
har undersökt sammanhang med personer med olika ursprung vilket innebär 
att relevantgörandet av en persons ursprung riskerar att fungera uteslutande 
ur gruppgemenskapen. I gruppsamtalen är etniciteten tillgänglig som grund 
för gemenskap eftersom gruppmedlemmarna i flertalet av samtalen identi-
fierar sig som syrianer. Ett undantag är dock det gruppsamtal som analyseras 
i Exempel 28. I det gruppsamtalet deltar Leyla och Julia som identifierar sig 
som libaneser och Lena och Karolin som identifierar sig som syrianer. De 
kontrasterar sig i exemplet mot muslimer och fokuserar därmed på den ge-
mensamma identiteten kristna (med ursprung i Mellanöstern).  

I kontrasteringen mellan vi och dom används de sociala kategorierna som 
resurser. De används i det lokala sammanhanget för att betona gemenskap, 
och delade kulturella föreställningar om sociala grupper av människor rele-
vantgörs därmed samtidigt som innebörden av dem förhandlas. 

De kategoribundna attributen är också resurser för skapandet av vi och 
dom. Genom att ta avstånd från aktiviteter och åsikter som föknippas med 
dom andra förstärks gemenskapen mellan ungdomarna som deltar i samtal-
en. Genom att ta avstånd från andra gruppers beteende skapas en positiv 
självbild för den egna gruppen. I typfallet förknippas då egenskaper som 
ungdomarna tar avstånd ifrån med dom andra medan ungdomarna värderar 
de kategoribundna attribut som är förknippade med den egna gruppen posi-
tivt (jfr Exempel 28). Sambandet kan dock vara mer komplext än så. Det 
förekommer nämligen att en aktivitet eller åsikt som förknippas med motsatt 
grupp kan anammas av den egna gruppen utan att dikotomin mellan katego-
riseringarna ifrågasätts. I Exempel 27 kan deltagarna sägas återskapa skill-
naden mellan syrianer och svenskar genom att beskriva hur syriantjejers 
sexualitet kontrolleras på ett sätt som ungdomarna inte förknippar med sven-
skar under samtalen. Deltagarna själva resonerar dock i enlighet med de 
principer som förknippas med svenskar, och argumenterar för en friare syn 
på kärlek. Detta görs genom en kontrastering mellan den äldre och den yngre 
generationen syrianer. Deltagarna återskapar därmed föreställningar om ka-
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tegorin äldre men positionerar sig själva i opposition som en grupp som re-
sonerar mer modernt. På så sätt skapas mer komplexa realtioner mellan de 
olika kategorierna där flera kontrasteringar är relevanta samtidigt, vilket 
kommer att analyseras närmare i nästa stycke. Detta visar också hur katego-
rierna på samma gång är både statiska och dynamiska. Kategorierna fungerar 
som statiska utgångspunkter för resonemang om skillnader samtidigt som 
deras innebörd förhandlas fram situationellt.  

Andra resurser som används för att skapa gemenskap mellan deltagarna är 
gemensamma erfarenheter. Upplevelsen av att ha gemensamma erfarenheter 
förstärks genom solidaritetsstrategier som upprepningar, samkonstruktioner 
och överlappande tal. Dessa strategier bidrar ytterligare till att framhäva ge-
menskapen mellan deltagarna.  

Konstituerandet av identitet sker samtidigt på flera nivåer och påverkar 
individernas självbilder, samspelet mellan deltagarna i samtalen och vilka 
egenskaper och aktiviteter som förknippas med kategorierna. I kontrasteran-
det mellan olika grupper uppstår en arena för förhandling, värdering och 
eventuellt motstånd mot dessa identiteter. Kategorierna får situationell rele-
vans genom att de bidrar till gemenskap mellan deltagarna. Samtidigt åter-
skapas skillnader mellan kategorierna och skillnaderna mellan kategorier av 
människor förstärks. Ungdomarna uttrycker missnöje mot att killar och 
tjejer, svenskar och invandrare behandlas på olika sätt på samma gång som 
de återskapar dessa skillnader. En paradox som vi som forskare inte heller 
kan undvika.  

6.4 Identiteter konstitueras i samspel med varandra 
Kategorier är inte relevanta en i taget under samtalet, utan flera samtidigt. En 
av de allra viktigaste utgångspunkterna för denna undersökning är att kate-
gorier samspelar med varandra när identitet konstitueras (kap. 1 och 2.5). I 
tidigare exempel (framförallt exempel 26–28) har vi sett hur olika kategorier 
samspelar. I detta avsnitt fokuserar jag särskilt på hur kategorier och kate-
goribundna attribut görs relevanta och samspelar i det lokala sammanhanget 
och hur MCA kan bidra med konkreta verktyg för att se hur intersektionalitet 
realiseras i praktiken genom samtalande.  

Exempel 29 är hämtat ur ett gruppsamtal mellan Patricia, som har sitt 
ursprung i Chile, Harry och Sima som identifierar sig som syrianer och Andy 
som identifierar sig som arab med ursprung i Palestina. Detta samtal kan 
således karaktäriseras som mer mångkulturellt än de övriga gruppsamtalen. I 
Exempel 29 relevantgör Patricia såväl kön som etnicitet och generation i sin 
redogörelse för hur sträng hennes familj är. Hon etablerar en kontrast mellan 
en vanlig svensk familj (rad 240) och hennes egen mer stränga familj. Hen-
nes egen identitet jämförs också med en den hos vanlig svensk tjej (rad 261).  



 

 94 

Exempel 29. Etnicitet, kön och generation konstitueras i samspel med 
varandra. Samtal 6. (Patr = Patricia). 

236  Patr: nej de ska man inte (.)nej men okey ja  
237   kan ju säga att ja har haft en ganska tur  
238 →  me min familj vi har varit ganska vi e  
239   ganska stränga ändå strängare än en  
240 →  vanlig svensk familj jämfört me liksom om  
241   man jämför [(.) som när min syster va i>>  
242  Harry:            [mhmh    
243  Patr: >>min ålder då va ju min bror på henne  
244   hela tiden vem va re ru prata men vem va 
245   de å sådär [helt sträng sådär fast hon>>  
246  Andy:            [SKRATTAR TILL 
247  Patr: >>hade ju killar hon hade ju svenska 
248    pojkvänner å så men hon fick inte liksom  
249   prata me dom hela tiden han e jätteavund- 
250 →  sjuk min bror såhär svartsjuk på att hans 
251   småsyster e ihop me nåra men nu har re  
252   blivit för mej har re blivit han har  
253   hunnit skaffa barn å såhär då              
254   [spelar ju hans familj då e re hans>>  
255  Harry: [han orkar inte bry sej SKRATTAR 
256  Patr: >>familj som spelar roll å å  
257 →  eftersom min pappa va ren stränga å han  
258   försvann ju förra året så då har ja haft  
259   mer frihet [liksom så mej ja lever>>   
260  Andy:            [aa  
261 → Patr: >>som en sv vanlig svensk tjej me min  
262 →  syster gjorde ju inte de de vart mycke  
263   strängare när hon va i min ålder  
264  Harry: mh mh 
265  Andy: sen tror ja re beror på också vilka man  
266   umgås me [å såna där grejer också  
267  Harry:          [a 
268   (1.5) 
269  Andy: så om man går (1.2) om till exempel en  
270 →  invandrartjej umgås mycke me svenskar som  
271   hon går ut me å allting de e klart hon  
272   vill göra samma sak som dom bli  
273   tillsammans me killar inte för att de e  
274   nåt fel me de eller nåt sånt där de  
275   tycker ja inte  

Patricia jämför sin egen familj (rad 238) med en vanlig svensk familj (rad 
240). Genom att hon etablerar en kontrast mellan den egna familjen och en 
svensk familj relevantgörs etniciteten som en faktor. Etnicitet utgör i sam-
manhanget en naturlig samling (Sacks 1992) vilket leder till att den egna 
familjens ursprung i Chile relevantgörs enligt konsistensregeln (Sacks 1992). 
Konsistensregeln innebär att när en kategori ur en viss samling är relevant är 
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andra kategorier ur samma samling också relevanta. En central kontrast ut-
görs av skillnaden mellan en vanlig svensk tjej (rad 261) och tjejer med 
annat etniskt ursprung, se t.ex. invandrartjej (rad 270). Kategorin invandrare 
kan i detta samtal fungera som ett paraplybegrepp som innefattar både syri-
aner, araber och chilenare som finns representerade i detta gruppsamtal. I 
detta exempel redogör Patricia för sin egen familjesituation jämfört med 
Harrys situation, som syriansk kille, strax innan exemplet.  

Identiteten konstitueras intersektionellt, så att innebörderna av de sociala 
kategorierna kön, generation och etnicitet, överlappar varandra och skapar 
nya innebörder som är beroende av varandra. Försöker vi analysera exemplet 
enbart utifrån kön missar vi en viktig del av betydelsen. Patricia jämför sin 
situation med den hos en vanlig svensk tjej, inte i första hand med en annan 
möjlig kontrast, t.ex. killar. Försöker vi därmed analysera det enbart utifrån 
etnicitet missar vi att det är tjejernas, eller döttrarnas, situation som står i 
fokus, inte chilenare jämfört med svenskar i allmänhet. Men det räcker inte 
med dessa två kategorier. Ytterligare en kategorisamling är relevant för att 
analysera denna sekvens, nämligen familjen. Flera kategorier ur denna sam-
ling aktualiseras i exemplet: bror (rad 250), pappa (rad 257) och syster (rad 
262). Det är skillnader mellan förhållningssätt i familjer av olika ursprung 
som diskuteras. Detta görs ur döttrarnas perspektiv. Patricia positionerar sig 
gentemot de andra familjemedlemmarna och jämför sig med svenska döttrar. 
Det innebär att såväl position inom familjen och generation är relevanta för 
hur Patricias självbild konstitueras i exemplet.  

I Exempel 30 utnyttjar Leyla föreställningar om etnicitet och kön när hon 
illustrerar hur det skulle bli om hon gifte sig med en svensk man.  

Exempel 30. Kategorisering av ”våra killar” gentemot ”svenska killar”. 
Samtal 5. ”Gr” på rad 70 sägs samtidigt som Julia gör en 
klösande rörelse med handen. 

69 → Julia: sen så e våra killar mer såhär  
70 →  känslosamma mer såhär gr [svenskar>> 
71  Romario.                          [SKRATTAR 
72  Bobelo:                          [SKRATTAR de  
73 → Julia. >>svenskarna [e så [jävla kalla 
74  Bobelo: >>tror ja inte     [de e tvärt 
75  Leyla:                    [svenskar e lite såhär  
76 →  mesiga 
77  Bobelo: ja tror de e tvärtom 
78  Julia: näe [nä faktiskt inte 
79  Bobelo:     [men syrianer v agör dom dom går  
80   till eh va säger man nady 
81 → Leyla: våra e värsta macho man ((man med  
82   engelskt uttal)) 
83  Romario: okey [båda har nackdelar 
84  Julia:      [ja men våra e liksom [mer asså 
85  Leyla:                            [eller hur 
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86  Leyla: [[dom e såhära ma 
87 → Julia: [[ja tycker dom e läckrare dom e mer  
88 →  man[liga manligare än svenskar=  
89  Bobelo:    [manliga  
90  Leyla: =manliga ja: manliga 
91  Julia: aa [de e just de 
92 → Leyla:    [svenska killar dom kan va mesiga  
93   i ett förhållande 
94  Romario:SKRATTAR 
95  Bobelo: SKRATTAR   
96  Julia: ja 
97  Leyla: om ja skulle ha ett förhållande me en  
98   svensk kille å vi skulle bråka ja skulle  
99   vinna jämt 
100  Romario: SKRATTAR 
101  Bobelo: SKRATTAR 
102  Julia: ja eller hur [eller hur 
103  Leyla:              [han skulle [ja lovar ja>>  
104  Julia:                          [ja  
105 → Leyla: >>skulle va mannen i [förhållandet  

I Exempel 30 kontrasteras svenska killar med killar från den egna gruppen, 
våra killar (rad 69 och 81), när Leyla och Julia förklarar varför de inte skulle 
kunna vara tillsammans med en svensk man. Exemplet visar tydligt hur olika 
egenskaper förknippas med de aktuella kategorierna. I jämförelsen förknipp-
as svenska killar med en rad mindre manliga egenskaper som att vara mesiga 
(rad 76 och 92) och kalla (rad 73) medan killarna från den egna gruppen 
(våra killar) förknippas med att vara mer manliga, värsta macho man (rad 
81), mer såhär gr (rad 70), mer känslosamma (rad 70), mer manliga (rad 88) 
och läckrare (rad 87). Således konstitueras skilda manligheter här utifrån 
etnicitet. De egenskaper som förknippas med våra killar stämmer kanske 
mer överens med en stereotyp manlighet, men här konstitueras manlighet 
utifrån etnicitet vilket leder till en kontrastering mellan olika typer av man-
lighet. Exemplet visar därmed hur kategorier i praktiken samspelar inter-
sektionellt. Kontrasten mellan de två kategorierna fyller flera syften. Situa-
tionellt kan detta kategoriserande fungera som smicker eller flirt eftersom 
Romario och Bobelo kan identifieras som medlemmar av kategorin våra 
killar som beskrivs fördelaktigt i jämförelsen med de mesiga svenska kil-
larna. Kategoriserandet fungerar också som en förklaring till varför det inte 
skulle fungera att vara gift med en svensk man. Genom att förklara varför 
undviker tjejerna att välja sin blivande man enbart utifrån ursprung. Det 
finns en förklaring till varför det enbart skulle fungera att vara gift med en 
man med samma ursprung.  

De kategoribundna attributen som förknippas med svenska killar (mesig-
het och lägre grad av manlighet) utnyttjas av Leyla när hon säger att hon 
skulle vara mannen i förhållandet (rad 105) om hon var tillsammans med en 
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svensk. En stereotyp bild av män utnyttjas här dels för att jämföra svenska 
och libanesiska män, dels för att illustrera hur Leyla skulle vinna bråken i 
relation till en svensk man. Föreställningar om etnicitet trumfar här ut före-
ställningar om kön så att en libanesisk tjej blir manligare än en svensk man. 
Leyla vänder därmed på den heterosexuella koden (Søndergaard 1994:63), 
som säger att kvinnan i en parrelation är svagare och mer passiv, när hon 
visar på sin egen styrka i relation till en svensk man.  

Genom att se hur olika sociala kategorier och kategoribundna attribut görs 
relevanta ser vi hur intersektionalitet inte bara är en utgångspunkt utan något 
som realiseras konkret i samtalen. Sociala kategorier från olika naturliga 
samlingar används i Exempel 29 och 30 för att konstituera positiva själv-
bilder för talarna. Dessa sociala kategorier bygger på en förväntan om vad 
det innebär att vara kvinna, man, svensk eller chilenare samtidigt som dessa 
innebörder förhandlas just genom interaktionen. I nästa avsnitt kommer jag 
att visa på olika språkliga redskap som används för att konstituera dessa so-
ciala kategorier.  

6.5 Språkliga redskap som används i samband med 
kategorisering 
Syftet med 6.5 är att föreslå några språkliga redskap som används av ung-
domarna i samtalen för att etablera kulturellt förankrade föreställningar som 
rör generation, kön och etnicitet i interaktionen. I 6.3 och 6.4 visade jag hur 
de sociala kategorierna i sig utgör resurser för ungdomarna när de position-
erar sig i relation till sociala kategorier. I detta avsnitt vill jag visa på några 
resurser som används för att etablera sociala kategoriseringar som generiska 
beskrivningar av sociala grupper.  

6.5.1 Extremfallsformuleringar 
Extremfallsformuleringar (på engelska: extreme case formulations) är be-
skrivningar eller värderingar som uttrycks med hjälp av semantiskt extrema 
uttryck som varje, alla, ingen, bästa, perfekt eller absolut som används för 
att rättfärdiga, ifrågasätta eller försvara en ståndpunkt (Pomerantz 1986). 
Den extrema formuleringen ska inte tolkas i absolut mening, som en faktisk 
utsaga om verkligheten, utan visar på talarens investering i sin utsaga 
(Edwards 2000). Edwards har visat (2000:352) hur extremfallsformuleringar 
kan användas för att förstärka talarens poäng genom att visa vilka grunder 
för delad förståelse som deltagarna ska förhålla sig till i samtalet. Det inne-
bär att utsagan behandlas av deltagarna som sann i det specifika samman-
hanget och fyller andra syften än att erbjuda träffsäkra beskrivningar. Att an-
vända extremfallsformuleringar är ett effektivt sätt att maximera eller mini-
mera beskrivningar så att innebörden i ett yttrande förstärks (Potter 1996a: 
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187–194). I detta sammanhang används tekniken för att maximera skillnaden 
mellan två kategorier så att en kontrast åstadkommes. I Exempel 29 beskriv-
er Patricia sin situation genom att jämföra med sin systers situation. Jämfört 
med systern lever Patricia som en vanlig svensk tjej (rad 261). Beskrivningen 
av systerns situation är flerfunktionell då den också illustrerar en jämförelse 
med en vanlig svensk familj. Patricias beskrivning av systerns situation inne-
håller två extremfallsformuleringar: som när min syster va i min ålder då va 
ju min bror på henne hela tiden (rad 241) och men hon fick inte liksom prata 
me dom hela tiden (rad 248). Uttrycket hela tiden maximerar kontrasten 
mellan systerns situation och svenska tjejers situation, vilket också förstärker 
innebörden av att Patricia lever ett friare liv än systern. Uttrycket förstärker 
också innebörden av berättelsen om systern genom att bidra till att innehållet 
konstrueras generiskt (8.5) och visar på ett typiskt handlingsmönster.  

I Exempel 31 diskuterar deltagarna äktenskap utifrån aspekterna när det är 
lagom att gifta sig och utifrån vilka grunder man ska gifta sig. I exemplet 
etableras en kontrastering mellan hur svenska tjejer kan tänkas resonera 
kring temat och deras egen situation.  

Exempel 31. ”Hon går bara efter sina känslor”. Extremfalls-
formulering. Samtal 5.  

225  Julia: en svensk tjej skulle kunna säga ja: ja  
226 →  gifter mej me dej hon går bara efter sina  
227 →  känslor hon skiter i allt annat liksom  
228   vill hon vill hon inte ha honom sen så e  
229 →  re bara å skilja sej [men för oss e re>>  
230  Romario:                      [mhmh 
231  Julia: >>liksom typ vi får ju inte skilja oss  
232   heller 

Svenska tjejer illustreras med en generisk konstruktion en svensk tjej (rad 
225). Julia etablerar i Exempel 31 en kontrast mellan en svensk tjej som kan 
skilja sig och den egna gruppen, oss (rad 229). Beskrivningen av den typiska 
svenska tjejen konstitueras med hjälp av extremfallsformuleringarna: bara 
(rad 226 och 229) och allt annat (rad 227).15 De bidrar därmed till kontrasten 
gentemot den egna situationen genom att med Potters terminologi (1996a) 
maximera skillnaden till den egna situationen. Genom att beskriva andra 
utomstående gruppers resonemang och situation som extrem betonas det log-
iska och självklara i det egna ställningstagandet. De svenska tjejerna åter-
skapas generiskt som kontrast till den egna gruppen. Extremfallsformuler-
ingar gör det diskursiva arbetet att framställa en kategori av människors 
beteende som extremt. Detta mönster är återkommande i samtalen när en 
generisk föreställning av en utomstående grupp konstitueras.  

                                                 
15 Bara på rad 229 skulle också kunna vara en diskursmarkör som används för att ge emfas åt 
efterföljande fras (jfr Kotsinas 1994). 
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Exempel 32. ”Strular me alla”. Extremfallsformulering. Samtal 2. 
856  Maria: de e ju så att killar också vill ju ha  
857   sin tjej oskuld 
858  Lucy: mh  
859  Maria: så om inte hon e de så 
860 → Lucy: men kolla han går går runt å strular me  
861 →  alla  

Exempel 33. ”Inte en enda tjej i x-skolan”. Extremfallsformulering.  

427  Maria:       ⌈asså de försvinner de försvinner  
428   ju men de blir ändå såhär värre å värre  
429   för kolla (.) hur många liksom (0.7) de  
430 →  finns inte en enda tjej i x-skolan 
431  Roberto: mh 
432  Maria: som inte har haft pojkvän (.) syriantjej 

I Exempel 32 visas den typiske killens handlingsmönster genom den extrema 
formuleringen strular me alla (rad 861). Exemplet är hämtat från ett samtal 
där enbart tjejer deltar och de kontrasterar sin situation gentemot killars 
situation. Lucy konstituerar den typiske killen genom ett generiskt han (rad 
860) som strular me alla. På detta sätt etableras en mer generell kategori. 

I Exempel 33 illustrerar Maria en poäng om att arrangerade äktenskap 
håller på att försvinna genom en kategorisering av tjejer i den gymnasie-
skola, som även har yrkesutbildningar, där ungdomarna i det här samtalet 
inte själva är elever. Hon illustrerar ett typiskt mönster genom en generisk 
formulering av en typisk tjej på den skolan kombinerat med en extremfalls-
formulering; de finns inte en enda tjej i X-skolan (rad 430). Även här an-
vänds formuleringen i en jämförelse mellan en kategori talaren själv kan id-
entifiera sig med, tjejer i Y-skolan och en kategori som inte finns represent-
erad i samtalssituationen, tjejer i X-skolan.  

I Exempel 34 raljerar de kvinnliga deltagarna över föräldrarnas friare 
attityd till killarna. I slutet av exemplet använder Leyla en överdriven slut-
kläm för att illustrera kontrasten mellan föräldrarnas attityd till killar respek-
tive tjejer.  

Exempel 34. ”Vi e rom här oskyldiga änglarna”. Extremfalls-
formulering. Samtal 4. 

154 → Julia: men föräldrarna tänker a men de e ju så 
155   de e ju logiskt att att en kille ska få 
156 →  [(.) göra vad han vill [asså 
157  Leyla: [mhmh                  [de e inte  
158   logiskt=  
159  Julia: =jo men ja tycker de men asså att dom e 
160   mer oroliga å såhär håller rom off mer 
161   [(.) för att de e ju vi som har rendär>> 
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162  Leyla: [ja  
163  Julia: >>[oskuldsgrejen 
164 → Leyla:   [men vi vi e rom här [oskyldiga aa 
165  Julia:                        [å vi                       
166  Julia: oskyldiga änglarna 

I exemplet illustreras föräldrarnas attityd gentemot killar genom att han får 
göra vad han vill (rad 156). Genom att beskriva killarnas frihet med en över-
driven formulering, vad han vill, som extrem visar Julia på ett för föräldrar 
typiskt sätt att resonera. Exemplet avslutas med en samkonstruerad över-
driven beskrivning av dem själva i kontrast till killarna: men vi vi e rom här 
oskyldiga oskyldiga änglarna (rad 164–166). Genom att använda en extrem 
eller överdriven kontrastering etableras en skämtsam eller ironisk poäng som 
illustrerar skillnaden mellan hur tjejer och killar behandlas (jfr Edwards 
2000:365). 

6.5.2 Ju som redskap för att etablera en kategorisering  
Uttrycket ju kan användas för att etablera föreställningar om kategorier som 
självklara och delade. Grundbetydelsen hos ju är att hänvisa till en källa som 
lyssnaren har tillgång till (SAG 4:114). Det är vanligast, enligt SAG, att ju 
används för att hänvisa till lyssnarens tidigare erfarenhet och bygger på slut-
satsen att både talaren och lyssnaren utifrån tidigare erfarenheter kan dra 
slutsatsen att det som sägs är sant. Anward (2005:223) har visat hur ju an-
vänds som en markör för delad kunskap för att anknyta till en gemensam 
tradition.  

Ju kan anknyta till tidigare yttranden i samtalet och därmed markera en 
slutsats av vad som tidigare sagts. Men ju kan också anknyta till en delad 
bild av en kategori av människor som behandlas som delad kunskap om den-
na grupp. I Exempel 34 används ju (rad 154): men föräldrarna tänker a men 
de e ju så de e ju logiskt att att en kille ska få göra va han vill. Här hävdar 
Julia en delad förståelse mellan föräldrar genom att använda ju. På så sätt an-
vänder deltagarna ju i kategoriserandet av muslimer i Exempel 28, muslimer 
har ju fortfarande redär (rad 290, 292) och har får ju knappt se tjejen hon 
har ju såhär svart över hela sej (rad 301). Ju används här för att etablera en 
känsla av att ”vi vet ju hur muslimer är”.  

På detta sätt används ju relativt frekvent vid generaliserande beskriv-
ningar av kategorier av människor. Se följande exempel: 

Exempel 35.  Ju för att hänvisa till gemensam kunskap. Samtal 1. 
430  Nadja: såhär svennar dom e såhär mer liksom om  
431   dom ser en tillsammans a: re här vem e re  
432   här liksom [dom frågar direkt [när du>> 
433  Lucy:            [mh 



 

 101 

434  Natalie.                               [mhmh  
435  Nadja: >>ä mä han frågar rom liksom a vem e  
436   rehär ra såhär=  
437  Erika: =[men för dom för dom de e vanligt dom>>  
438  Lucy:  [de e 
439  Sonja:  [de e rakt på sak 
440  Erika: >>liksom [(.) för de mesta dom sprider>>  
441  Nadja:          [a 
442  Sonja:          [a 
443  Natalie:          [precis 
444  Erika: >>inte rykten [för att för dom de e så>>  
445  Nadja:               [mhmh 
446  Erika: >>vanligt å [öppet 
447  Nadja             [men asså de e inte de e inte 
448   för dom anses de inte de e inte som nåt  
449   rykte liksom 
450  Erika: nä 
451  Sonja: nä 
452 → Erika: de e bara (xxx) 
453 → Nadja: de bara är 
454  Erika: helt vanligt 
455 → Erika: men de finns dom dom får i alla fall inte  
456  Nadja: a men dom går väl å ligger med[me vart>> 
457  Sonja:                               [a 
458  Nadja: >>enda en 
459  Sonja: a exakt  
460  Erika: a men 
461  Nadja: som domdära[tjejerna 
462 → Sonja:            [men svenskar dom får ju  
463   deras föräldrar bjuder ju hem 

I Exempel 35 illustreras svenskars förhållande till att sprida rykten om var-
andra. Deltagarna säger att svenskar inte behöver rykten för att kontrollera 
förhållanden eftersom förhållanden inte är något uppseendeväckande för 
svenskar, de bara är (rad 452, 453). I inledningen beskrivs svenskar gener-
iskt som grupp på ett generellt plan men på rad 455 inleds en partikulari-
sering som inleder en mer nyanserad förhandling om vilka normer som verk-
ligen gäller och utifall de verkligen gäller alla. Den generella nivån på kate-
goriseringen omförhandlas och nyanseras. Som förklaring till svenskarnas 
mer frigjorda sexualitet anges att de tillåts ha förhållanden, men svenskar får 
ju deras föräldrar bjuder ju hem (rad 462). Denna utsaga är inte en slutsats 
utifrån tidigare resonemang utan sakförhållandet som förklaringen bygger på 
formuleras med ju som en självklar delad föreställning om svenskar. Se 
också Exempel 27 (rad 227, du vet ju vad dom snackar dom här äldre).  

Referenser till kunskap om andra grupper på en generell nivå görs ofta i 
kombination med extremfallsformuleringar som i Exempel 36, när dom vill.  
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Exempel 36. Ju och extremfallsformulering bidrar till generalisering. 
Samtal 3. 

123  Fadi: typ svenskar dom får dom får ju skilja  
124   sig när dom vill typ  
125  David: svenskar dom skiljer sig direkt  

Ju används frekvent i samband med kategorisering under gruppsamtalen. En 
central funktion hos ju är att etablera en överenskommelse att deltagarna ge-
mensamt kan dra en viss slutsats, antingen utifrån det tidigare samtalet eller 
utifrån en annan gemensam kunskapskälla, t.ex. en kulturellt delad före-
ställning.  

6.5.3 Active voicing 
I samtalen används direkt anföring för att illustrera hur olika kategorier av 
människor resonerar. Direkt anföring brukar anses vara ett vanligt drag i 
ungdomars tal (Eriksson 1997, Kotsinas 1994, Nordberg 1985). Direkt an-
föring har traditionellt ansetts vara mer eller mindre autentiskt återgivet tal. I 
sin avhandling visar Eriksson (1997:180–190) på exempel där anföring inte 
utgör ordagrann återgivning av tidigare yttranden. Under gruppsamtalen an-
vänds direkt anföring i generiska sekvenser som exempel på hur det brukar 
låta och i hypotetiska sekvenser för att visa hur någon skulle kunna ha sagt i 
en viss situation. Wooffitt och Hutchby (1998:225) använder begreppet acti-
ve voicing för när talare formulerar information så att det kan uppfattas som 
direkt anföring när det i själva verket är mindre troligt eller helt omöjligt att 
talaren utryckte sig på det sättet.16 Active voicing markeras ofta, i likhet med 
annan direkt anföring, med en förändring i röstkvalitet och intonation.  

I Exempel 37 illustrerar Leyla hur föräldrar resonerar genom en typisk 
replik. Repliken är inte ett autentiskt återgivet citat utan ett sätt att illustrera 
hur den typiska föräldern brukar säga.  

Exempel 37. Active voicing illustrerar en typisk förälder. Samtal 4. 
169  Julia: [[va har vi mer  
170 → Leyla: [[å så kör rom me denhär ursäkten vi  
171   litar på er men vi litar inte på  
172   omvärlden  
173  Julia: [[a eller hur eller hur de där e så>> 
174  Karolin: [[de e exakt så min pappa säger  
175  Julia: >>[jäkla typiskt ja litar på dej ja vet>>  
176  Karolin:   [de e liksom bra  

I Exempel 38 illustrerar Rima skvaller, genom att med tillgjord röst återge 
hur det kan låta.  
                                                 
16 Jag använder den engelska termen eftersom jag inte har funnit någon lämplig term på 
svenska. 
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Exempel 38. Active voicing illustrerar skvaller. Samtal 7.  
337  Rima: men om man går såhär mitt i stan å såhär  
338   bara går å käkar midda eller fikar såhär  
339   [typ e me varandra å sådär de e klart a>>  
340  Linda: [mhmh 
341  Rima: >>dom e tillsammans bla bla bla de e nåt  
342   på gång 

Genom att använda en replik som är typisk för en grupp av människor karak-
teriseras gruppen (jfr Kitzinger 1998:313). Tekniken är också ett sätt att refe-
rera till gemensamma erfarenheter och igenkänning av hur en representant 
för gruppen brukar låta.  

6.5.4 Rättfärdigande/förklarande av kategoriseringarna  
Ett centralt förhållningssätt inom diskursiv psykologi är att människor görs 
ansvariga för och kan ställas till svars för sina handlingar. En konsekvens av 
detta är att vi anger skäl eller förklaringar som rättfärdigar åsikter eller hand-
lingar i samtal. Rättfärdiganden (accounts på engelska) definieras av Buttny 
(1993:1) som: ”talk designed to recast the pejorative significance of action, 
or one’s responsibility for it, and thereby transform, others’ negative evalu-
ation”. Huvudfunktionen hos rättfärdiganden är enligt Buttny att omför-
handla negativt värderade handlingar eller åsikter. Potter och Edwards 
(1992:133–136) analyserar t.ex. hur skäl och motiv till en avskedsansökan 
gör att en avskedsansökan framstår logisk och beroende av omständigheter 
som inte personen rår över. Inom samtalsanalys är det välkänt att en talare 
ofta anger ett skäl eller en förklaring i samband med disprefererade respons-
er som avvisanden eller ursäkter (Pomerantz 1986). En förklaring kan såled-
es omvänt tyda på en tidigare möjlig källa till problem i interaktionen, t.ex. 
en anklagelse eller konfrontation.  

Några turer innan Exempel 39 inleds konstaterar deltagarna att svenskar 
får ta hem flick- respektive pojkvänner: dom får ta hem tjejer dom får va me 
tjejer (rad 218). Syrianska föräldrars negativa reaktioner på att deras barn 
har relationer med någon som inte är syrian i likhet med temat i filmen, har 
tidigare förknippats med gruppen syrianer, något som deltagarna värderat 
negativt. Detta faktum beskrivs som en skillnad mellan grupperna svenskar 
och syrianer (för en utförligare analys av kontrasteringen i samma sekvens, 
se Exempel 27). Men i Exempel 39 nöjer sig deltagarna inte med att enbart 
konstatera denna skillnad mellan de två identiteterna som något självklart 
utan konstaterandet leder till en förklaring till varför det är så utifrån olika 
omständigheter. Förklaringen fungerar som ett rättfärdigande som gör för-
äldrarnas agerande mer begripligt.  
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Exempel 39. Rättfärdigande av föräldrars kontrollerande av sina 
döttrar. Samtal 2. 

222 → Martin: =ja tror ja vet varför de e så för att  
223   typ vi syrianer här vi e inte så många  
224   eller hur asså vi e inte precis som  
225 →  svenskarna vi e inte såhära miljoner hur  
226 →  många e vi vi e max fyrtio (.) tusen och  
227 →  om en om vad heter det du vet ju va dom 
228   snackar dom här [dom här äldre 
229  Roberto:                 [de e mycke snack 
230  Martin: å och om en tjej går ut me en svensk då  
231   då morsan egentligen det skulle gå bra  
232   [(.) men hon vill för hennes dotters>>  
233  Maria: [mh 
234  Martin: >>skull sen i framtiden att hon  
235   ska kunna gifta sej me syrian för dom de  
236   snackas om henne [(.) hon kommer [inte>>  
237  Lucy:                  [mh                       
238  Martin: >>[kunna gifta sej [de e de e därför då>> 
239  Roberto:   [mh              [inte kunna gifta>>  
240  Lucy: sant 
241  Martin: >>sej om hon snackar de e asså för  
242 →  [morsan gör de för för barnets skull>> 
243  Lucy: [fast de e inte  
244  Martin: >>hon vill vad heter det hon vill inte  
245   att hon ska gå ut me en svensk eller hon  
246   vill inte att dom ska strula runt>> 
247  Lucy: mh 
248  Martin: >>[för då kommer hon få dåligt 
249  Roberto:   [hon kommer få en stämpel [förstår du>>   
250  Lucy:                             [som äcklig 
251  Martin: >>de e de e  
252  Roberto: mycket stämpel  

Att Martins yttrande är en förklaring, som fungerar som ett rättfärdigande av 
föräldrarnas attityd ser vi på inramningen: ja tror ja vet varför de e så (rad 
222). Som bakgrund till förklaringen anges ett faktum bortom de individ-
uella föräldrarnas kontroll: skillnad i gruppernas storlek, som konstrueras så 
att skillnaden maximeras; notera uttrycken miljoner jämfört med max fyrtio 
tusen. Ytterligare en bakgrundsfaktor anges: vi vet ju va dom snackar dom 
här dom här äldre (rad 227). Därefter illustrerar han med ett typfall hur 
syrianska föräldrar resonerar (rad 242). Han framhåller moderns goda inten-
tioner genom att betona att hon gör det för barnets skull (rad 242) utifrån 
omständigheten att ett dåligt rykte ska undvikas. Ett dåligt rykte leder i sin 
tur till att dottern inte kan gifta sig med en syrian. Föräldrarnas beteende rätt-
färdigas därmed genom omständigheter utanför deras kontroll.  
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I Exempel 40 förklarar deltagarna varför utländska tjejer inte är tillsam-
mans med svenska killar. Julia och Leyla identifierar sig vid upprepade till-
fällen som libaneser, se bl.a. Exempel 41. 

Exempel 40. Rättfärdigande utifrån omständigheter. Samtal 4. 
440 → Julia: jo de jo i och för sej de kanske e så men  
441   de e kanske bara för (.) vi tänker ju  
442 →  såhära att våra regler e romhär å de e ju  
443   bara våra killar som fattar de [ja>>  
444  Lena:                                [aa 
445  Julia: >>menar en svensk kille o inte du ska ha  
446   sex [me honom [efter typ ja sex>> 
447  Lena:     [a 
448  Leyla:               [ja 
449  Julia: >>månader= 
450 → Leyla: =då dumpar han dej= 
451   Julia: =då tar re ju slut 
452  Karolin: [ja  
453  Lena: [ja ja 
454 → Julia: men våra killar accepterar dom vet precis  
455   vilka  regler dom försöker liksom till å 
456   me hjälpa oss smita ut å [liksom komma>>  
457  Lena:                          [mh 
458  Julia: >>me förklaringar säg de säg de 
459 →  [dom e rädda om vårt rykte lika mycke 
460  Leyla: [men ändå 
461  Lena: [[mhmh 
462  Leyla: [[ja mer 
463  Julia: för dom vet hur de e dom har ju egna  
464   systrar å sådär så att de e väl där[för 
465  Lena:                                    [mh 
466  Leyla: ja 
467  Julia: antagligen  

Sekvensen utgår från en tidigare kategorisering som innebär att utländska 
tjejer oftare är tillsammans med utländska killar än med svenska. I Exempel 
40 rättfärdigar deltagarna varför de helst skulle vilja vara tillsammans med 
killar från den egna gruppen. Julia anger flera omständigheter och förklar-
ingar till varför det är så: de egna killarna känner till tjejernas regler (rad 
454–459), en svensk kille dumpar en tjej som inte vill ha sex (rad 450) och 
de egna killarna är rädda om tjejernas rykte (rad 459). Därmed rättfärdigar 
Julia varför det är mer logiskt att vara tillsammans med en libanesisk kille. 

Kategorierna svenska killar och våra killar (libaneser) etableras genom 
skillnader i kunskap om de libanesiska tjejernas regler. Regelsystemet eta-
bleras som något stabilt och givet: våra regler e romhär å de e ju bara våra 
killar som fattar de (rad 442) och dom vet precis vilka regler (rad 454). Att 
skillnaden mellan svenska killar och våra killar leder till förklaringar och 
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rättfärdiganden antyder samtidigt att kategorierna är föränderliga och flexib-
la i och med att de behöver förklaras och rättfärdigas.  

6.6 Konstruerad essentialism 
Analyserna ovan (6.3–6.5) visar hur identiteter konstitueras i nära samband 
med den lokala kontexten och ramarna för samtalet. Faran med en alltför 
konstruktivistisk analys av identitet är dock att vi missar centrala funktioner 
hos identiteter eftersom en viktig egenskap hos identiteter är att de kan 
behandlas som om de vore stabila och essentialistiska (Joseph 2004:90). En-
ligt Joseph behöver vi inte förutsätta förekomsten av absoluta kategorier med 
en fast uppsättning egenskaper och aktiviteter som förutsätter medlemmar-
nas beteende. Däremot missar vi en viktig poäng hos identitetsprocesser ge-
nom att bortse från att identiteter konstitueras som stabila och essentialistis-
ka. I följande exempel analyseras hur en kategori kan användas essentialist-
iskt, som om innebörden av en kategori vore sann och självklar.  

I Exempel 41 konstituerar Leyla och Julia essentiella identiteter som liba-
neser. Bakgrunden är att Leyla och Julia berättar för Romario och Bobelo 
om när de var på skolresa i Frankrike. Killarna i den franska skolan hade för-
utfattade meningar om de svenska tjejerna som skulle besöka skolan och 
klassade alla svenska tjejer som horor (rad 844).  

Exempel 41. Konstituerande av en essentiell libanesisk identitet. 
Samtal 5. 

844  Julia: men de värsta e de e att dom klass dom  
845   klassar dom klassar ju också alla svenska  
846   tjejer som horer 
847  Leyla: ja  
848  Romario: [[dom gör de dom gör de 
849  Julia: [[så att vi [va ju liksom stämplade>>  
850  Leyla:             [asså ni anar [inte  
851  Romario:                           [(xx) 
852  Julia: >>horor ända från början asså fattar ru  
853   så att då re gick ju inte å övertala rom  
854   om att vi e inte [såna men ja>>  
855  Leyla:                  [ja å Julia  
856  Julia: >>tror rom märkte lite [skillnad på oss>>  
857  Leyla:                        [ja men till slut 
858  Julia: >>[libaneserna asså franska killarna 
859  Leyla:   [asså ni vet ju 
860  Leyla: de va ju dom bodde ju hos oss å vi bodde  
861   hos dom asså renhär fransmannen som ja  
862   hade han va typ asså i slutet han bad om  
863   ursäkt asså han gjorde re för asså han  
864   bara ja hade fått helt fel uppfattning om  
865   dej [för dom tänker såhär hon bor i>>  
866  Romario:     [shit 
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867  Leyla: >>Sverige hon e typ ja bara ja e inte ens 
868   född där han bara de spelar ingen roll du 
869 →  har bott där mer än halva ditt liv du e  
870 →  liksom svensk de sa han till mej i början  
871 →  ja bara okey ja e svensk ja e svensk  
872   visst du ska se hur svensk ja är[såhär>>  
873  Julia:                                 [SKRATTAR 
874 → Leyla: >>bevisade hur osvensk man va liksom till  
875   slut bara såhär [ba han om ursäkt bara>>  
876  Julia:                 [så fort dom kommer   
877 → Leyla: >>du e libanes  
878  Romario: (xxx) 
879  Leyla: ja dom asså dom 
880 → Julia: men de va skönt när dom kom hit så rom  
881   fick se hur de egentligen låg till 
882  Leyla: aa  
883 → Julia: de e klart man e ju vild när man åker  
884   utomlands liksom skulle ru ha sett den  
885   bilden av oss sådär skulle vi aldrig  
886 →  hålla på här [(.) man e ju aldrig ute>>  
887  Leyla:              [nä 
888  Julia: >>här (.) nånting 

I Exempel 41 återger Leyla, med hjälp från Julia, hur hon bevisade hur 
osvensk man va (rad 874) eftersom den fransman som först träffade henne i 
Frankrike och sedan besökte henne i Södertälje tillskrev henne en svensk 
identitet. Leyla och Julia etablerar en libanesisk identitet med hjälp av olika 
språkliga redskap. Ett redskap utgörs av formuleringar som pekar mot en sta-
bil libanesisk identitet. Leyla återger hur hon och fransmannen inledningsvis 
hade olika uppfattningar om vilken hennes sanna identitet är. Se du e liksom 
svensk (rad 870) och hur han senare övertygades att ändra uppfattning till: du 
e libanes (rad 877). Identiteten uttrycks också på flera ställen som något man 
är (rad 871 och 877). Ytterligare en formulering som pekar mot en stabil li-
banesisk identitet är att Leyla bevisar (rad 874) hur osvensk hon är. Uttryck-
et egentligen utgör ytterligare en resurs för att orientera sig mot en essentiell 
libanesisk identitet: men de va skönt när dom kom hit så rom fick se hur de 
egentligen låg till (rad 880–881). På ett mer övergripande plan etableras den 
libanesiska identiteten i kontrasten mellan hemmiljön i Södertälje och till-
varon på skolresa i Frankrike: de e klart man e ju vild när man åker utom-
lands (rad 883). Det vilda beteendet förknippas med när man är utomlands i 
kontrast med hur de lever i sin hemmiljö sådär skulle vi aldrig hålla på här 
man e ju aldrig ute här nånting (rad 886). Att inte gå ut bidrar till att etab-
lera libanesisk tjej som kategori. Att det visar på ett generellt mönster etab-
leras med hjälp av extremfallsformuleringarna: aldrig (rad 885) och nånting 
(rad 888). 

Att vara libanes etableras som en positiv motpol mot att vara svensk. Tjej-
erna återberättar hur de bevisade sin libanesiska identitet och därmed mot-
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bevisade fransmännens förutfattade meningar om dem. Att åberopa en liba-
nesisk identitet är i detta sammanhang strategiskt eftersom de då undviker en 
problematisk kategori som svensk tjej, vilket situationellt innebär att vara 
hora. Kategorimedlemskapet som libanes gör därmed ett situationellt viktigt 
jobb. Exemplet visar också på dubbelheten hos kategoriseringar eftersom 
kategoriseringen samtidigt är med och återskapar föreställningar om skill-
nader mellan grupperna. Identiteterna libanesiska kontra svenska tjejer rele-
vantgör föreställningar om kategorierna som egentligen inte omförhandlas i 
sekvensen. Tjejerna argumenterar istället för att de ska bli identifierade som 
libaneser vilket därmed etableras som deras sanna identiteter.  

6.6.1 Kategoribundna attribut i konstituerandet av 
kategorin den kontrollerade invandrartjejen 
I Exempel 41 kontrasteras svenska tjejer mot libanesiska tjejer. De liba-
nesiska förknippas då med att vara mindre lössläppta och vilda (rad 882). 
Kategoribundna aktiviteter och egenskaper bygger på en gemensam kulturell 
förståelse och används som resurser i konstituerandet av identiteter i sam-
talen. I gruppsamtalen används svenska tjejer som motpol i i relation till 
kategorier av tjejer med annat etniskt ursprung, t.ex. invandrartjejer, liba-
nestjejer eller syriantjejer. I Exempel 29 kan vi se invandrartjejer konsti-
tueras i motsats till svenska tjejer, som hårdare hållna av stränga familjer. Se 
t.ex.: om till exempel en invandrartjej umgås mycke me svenskar som hon 
går ut me å allting de e klart hon vill göra samma sak som dom va tillsam-
mans me killar (rad 269, Exempel 29). I Exempel 35 ser vi hur svenskar 
framställs som oberoende av ryktets verkan eftersom de tillåts större sexuell 
frihet och deras föräldrar t.ex. bjuder hem och därmed accepterar eventuella 
flick- eller pojkvänner. Den kontrollerade invandrartjejen etableras också i 
kontrast till killarnas större frihet, se Exempel 26, där tjejerna illustrerar för-
äldrarnas fria attityd till killarna.  

Ett återkommande attribut i etablerandet av den kontrollerande invand-
rartjejen är begreppet rykte. I Exempel 26 utgör ryktet ett kategoribundet att-
ribut till att vara tjej i kontrast till att vara kille: nämen vet du varför för lik-
som tjejer typ om folk får veta a hon har varit me den då vill inte dom gifta 
sej me henne sen (rad 253, Exempel 26). I Exempel 35 används ryktet för att 
kontrastera syrianer och svenskar: för dom de e så vanligt de e inte de e inte 
för dom anses de inte de e inte som nåt rykte (rad 437–449).  

Ryktet förknippas framförallt med kontroll av den kvinnliga sexualiteten 
för att tjejer inte ska få en stämpel på sig och senare i livet få problem att 
hitta en lämplig person att gifta sig med (jfr Björklund 1980:95). I Exempel 
27 förklarar Martin att föräldrar inte vill att det ska snackas om deras döttrar 
för då kan döttrarna inte gifta sig med syrianer senare i livet (rad 234–239). I 
Exempel 27 berättar deltagarna att en tjej kan få ett dåligt rykte genom att 
strula runt (rad 247) eller vara tillsammans med en svensk. I Exempel 42 
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redogör deltagarna för hur ryktet fungerar. Även här förknippas ryktet med 
tjejer. Innan Erikas yttrande (rad 291) beklagar deltagarna att föräldrar inte 
litar på sina barn och tillåter dem att ha pojkvänner.  

Exempel 42. Ryktet som kategoribundet attribut. Samtal 1. 
291  Erika: [nej ja tror dom litar på [sina barn>>  
292  Nadja: [asså                     [a men>> 
293  Erika: >>men inte på omgivningen 
294  Nadja: >>liksom 
295  Sonja: a de e de ja menar [omgivningen 
296  Nadja:                    [men liksom sen när  
297 →  man dom skulle säga gift inte rej me  
298 →  henne hon har vart ihop me killar[(.)>> 
299  Erika:                                  [a  
300  Nadja: >>men snälla alla gör [misstag 
301  Erika:                       [de e skitsnack  
302 → Natalie: då får dom värsta ryktet då vill ingen>>  
303  Nadja: tänk om man har om man har gjort ett>> 
304  Natalie: >>ha dom sen 
305  Nadja: >>misstag för tio år sen vaddå ska de va  
306   kvar  
307  Natalie: mh 
308  Sonja: men vissa liksom  
309   (0.6) 
310 → Sonja: de finns ju dom som skapar rykten om sej  
311   själva [förstår ru 
312  Nadja:        [aha 
313   (1.5) 
314  Lucy: mhmh 
315  Erika: de e sant 
316  Sonja?: de e ju  
317 → Sonja: å sen liksom finns [det massa föräldrar>>  
318  Erika:                    [nä å så finns  
319  Sonja: >>som hör om dom tjejerna 
320 → Lucy: å så håller dom på å skvallrar 
321  Sonja: aha 
322 → Lucy: å sen ba blir re ett rykte 
323  Nadja: a 
324  Natalie: a ryktet går fort 
325  Lucy: när rom håller på å snackar 
326  Sonja: men förut så va re inte liksom de va inte  
327   så mycke rykten nu ä re mer  
328 → Nadja: men de e [tjejer skapar rykten på>>  
329  Sonja:          [man vågar inte ens 
330  Nadja: >>varandra  
331  Natalie: a 
332  Lucy: a 
333 → Sonja: a mest liksom man kan inte ens nästan gå  
334   å prata me nån kille såhära typ eller om  
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335   man sitter me den personen ofta så börjar  
336   rom [redan [babbla på å 

I Exempel 42 återger Nadja hur ett rykte kan uppstå: dom skulle säga gift 
inte rej me henne hon har varit ihop me killar (rad 297–299). Att vara ihop 
med killar kan leda värsta ryktet (rad 302) vilket kan leda till att ingen vill ha 
dom sen (rad 302). I Exempel 42 säger Sonja att det finns ju dom som skapar 
rykten om sej själva (rad 310). Vilket kan leda till att det sprider sig så att 
massa föräldrar hör (rad 317), å så håller dom på å skvallrar (rad 320), å 
sen ba blir re ett rykte (rad 322).  

I exemplet återger Sonja mer specifikt vad som kan orsaka rykten: man 
kan inte ens nästan gå å prata me nån kille såhära typ eller om man sitter 
me den personen ofta så börjar rom redan babbla på (rad 333–336). Ytt-
randet visar på ryktets kontrollerande kraft och illustrerar vad Berg (1994: 
201) kallar sexualitetens efterhängsna frånvaro. Med det menar han att tjej-
ers relationer till killar tolkas enbart i sexuella termer oavsett hur de själva 
tolkar situationen. Frisell (1996:28) lyfter också fram hur den noggranna 
granskningen av tjejer sänder tvetydiga signaler. Å ena sidan förväntas de 
vara kyska. Å andra sidan riskerar alla kontakter med killar att tolkas i sexu-
ella termer.  

En aspekt av ryktesspridning är vem som skapar rykten. Ovan ser vi att 
det kan vara personen själv som skapar rykten. Evaldsson (2005) visar hur 
tjejer i en konfliktsituation kategoriserar en av tjejerna som dålig vän genom 
att bland annat hänvisa till att hon pratar bakom ryggen. Att sprida rykten 
eller skvallra är ett beteende som värderas negativt även av deltagarna i 
gruppsamtalen. Tjejer förknippas också med att skapa rykten om varandra i 
Exempel 42 (rad 328). Men det är framförallt föräldrar eller äldre som för-
knippas med rykten och skvaller.  

Ryktet i sin tur förknippas med andra egenskaper och aktiviteter i sam-
band med tjejer med libanesisk eller syriansk bakgrund. Ryktet är en anled-
ning till att tjejerna inte tillåts ha pojkvänner eftersom de då riskerar att inte 
kunna gifta sig med någon från den egna gruppen. Dessa aspekter påverkar 
givetvis även killarnas situation, vilket t.ex. filmen belyser när Roro kämpar 
emot att bli bortgift och inte vågar presentera sin svenska flickvän för familj-
en men det är framförallt tjejernas situation som diskuteras under gruppsam-
talen. En annan återkommande aspekt i kontrasteringen mellan tjejer med 
libanesiskt eller syrianskt ursprung och svenska tjejer är oskulden. I Exempel 
34 ser vi hur oskulden förknippas med libanesiska tjejer: men vi har ju ren 
här oskuldsgrejen (rad 161) som används för att förklara att killarna har 
större frihet. Indirekt hänger även oskulden samman med ryktet. En miss-
tanke om att någon inte är oskuld kan leda till rykten.  

De kategoribundna aktiviteter och egenskaper som förknippas med kate-
gorin invandrartjej i samtalen stämmer också överens med flera tidigare 
undersökningar av ungdomar och sexualitet i mångkulturella miljöer (Frisell 
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1996, Sjögren 1993, Forsberg 2005, Andersson 2004) och undersökningar av 
assyrier/syrianer (Deniz & Perdiskaris 2000). Föreställningar om invandrar-
tjejer som vi känner igen från offentliga sammanhang återskapas således i 
gruppsamtalen men leder också till nyanseringar och omförhandlingar, något 
som kommer att analyseras i kapitel 8.  

6.7 Sammanfattande diskussion 
I kapitel 6 har jag visat hur kategoriseringar etableras genom några olika 
typer av resurser på olika nivåer. En typ av resurser är sociala kategorier. 
Under gruppsamtalen positionerar sig ungdomarna i relation till sociala kate-
gorier som syrianer, tjejer eller kristna. I (6.3) analyserar jag hur ungdomar-
na skapar kontraster mellan den egna gruppen och dom (andra). Dom andra 
utgörs av generiska kategorier: föräldrar (Exempel 26 och 27), muslimer 
(Exempel 28), killar (Exempel 26) eller svenskar (Exempel 27). Därmed 
relevantgörs framförallt skillnader mellan de sociala kategorierna kön, 
generationstillhörighet och etnicitet men också religion. Genom kontraster-
ing mot generiska kategorier framhävs det positiva i den kategori som del-
tagarna i det aktuella samtalet har gemensamt t.ex. barn till syrianska för-
äldrar eller kristna döttrar med ursprung i Mellanöstern.  

En annan typ av resurser som används för att etablera sociala kategoriser-
ingar är kategoribundna attribut. Jag visar i detta kapitel hur ungdomarna 
framhäver skillnader mellan olika kategorier under gruppsamtalen. Genom 
att betona kontraster mellan olika grupper och förknippa kategoribundna att-
ribut med olika sociala grupper återskapas normativa förväntningar på hur 
medlemmar av de olika sociala grupperna beter sig. Dessa föreställningar 
uppfinns inte enbart här och nu av ungdomarna men är på något sätt rele-
vanta här och nu i de aktuella samtalen. I denna specifika situation liksom i 
andra mer vardagliga situationer använder vi sociala kategoriseringar för att 
organisera och förstå verkligheten (jfr Joseph 2004). Ungdomarna position-
erar sig i relation till dessa stereotyper under de inspelade gruppsamtalen 
liksom i samtal i andra kontexter vare sig de återskapar dem, försöker und-
vika dem eller nyanserar och förnekar dem. Att relevantgöra skillnader lokalt 
mellan olika kategorier av människor lokalt är en av de många sätt som an-
vänds för att iscensätta kön. Genom upprepade mikrohandlingar t.ex. i sam-
tal åstadkommer vi illusioner av män och kvinnor som bidrar till normativa 
förväntningar på hur vi som individer agerar (Butler 1993). Dessa förvänt-
ningar är exempel på stereotyper och fördomar om olika grupper av män-
niskor. Företeelser som vi kan uppleva som problematiska eftersom vi ofta 
motsätter oss att som individer vara förutsägbara utifrån vilken social grupp 
vi identifieras med (Widdicombe & Woofit 1995). Diskussionerna om skill-
nader mellan olika sociala kategorier under gruppsamtalen leder dock också 
till möjligheter att på mikroplanet omförhandla de kulturellt delade förvänt-
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ningarna. I samtalen tar ungdomarna avstånd från vissa kategoribundna attri-
but och förknippar andra mer önskvärda med den egna gruppen. De kan där-
med bemöta fördomar och nyansera bilden av den ena gruppen. Interaktio-
nellt motstånd mot sociala kategoriseringar analyseras framförallt i kapitel 7.  

Ytterligare en typ av resurser är mer specifika språkliga redskap som an-
vänds för att etablera eller förhandla om identiteter. I 6.5 har jag visat på 
några sådana redskap. Jag visar hur de sociala kategorierna etableras genom 
t.ex. kontrastering mellan olika kategorier. För kontrasteringen utgör extrem-
fallsformuleringarna resurser som framförallt används för att minimera eller 
maximera skillnaden mellan kategorierna. Jag visar också hur de sociala 
kategoriseringarna etableras genom att ett typiskt agerande eller en typisk 
åsikt hos en generisk kategori illustreras med hjälp av framförallt extrem-
fallsformuleringar och actice voicing. Jag återkommer till active voicing som 
redskap i kapitel 7. Ytterligare ett sätt att etablera sociala kategoriseringar är 
att relevantgöra de kategoribundna attribut som är förknippade med dem. För 
att etablera kunskap om kategorierna som gemensam, används uttrycket ju 
för att etablera en överenskommelse om att samtalsdeltagarna gemensamt 
kan dra en viss slutsats. Ungdomarna förklarar och rättfärdigar också katego-
ribundna attribut som kan värderas negativt. Rättfärdiganden och förklar-
ingar bidrar till att etablera kategoribundna attribut samtidigt som de antyder 
att något inte är självklart eftersom sambandet behöver förklaras eller rätt-
färdigas på något sätt. 

 I 6.6 visar jag hur identiteten som libanes behandlas som självklar och 
hur innebörden av att vara libanes framställs som något essentiellt. I samtal 
behandlas innebörden av en kategori ofta som något självklart och det kan 
utnyttjas strategiskt för att uppnå olika argumentativa mål. I ett sammanhang 
kan det vara strategiskt att vara libanes, i ett annat kan det kanske vara strate-
giskt att vara svensk. Vi har dock inte total frihet att bestämma vilka före-
ställningar som är förknippade med dessa kategorier. Tjejerna som deltar i 
undersökningen måste i såväl undersökningssituationen som i sin vardag be-
möta föreställningar om kontrollerade invandrartjejer, vilket kan innebära att 
de förknippas med oskuldnormer och ryktet som kontrollerande faktor.  

I 6.4 visar jag hur olika kategorier samspelar med varandra. Analysen av 
samspelet mellan olika kategorier visar på vikten att använda sig av ett inter-
sektionellt perspektiv. I analyser av empiriska exempel relevantgörs inte en 
identitet i taget utan kategorier ur olika samlingar parallellt och samtidigt. 
Man kan då fråga sig vilka identiteter som prioriteras. Vilka kategorimed-
lemskap som prioriteras har delvis att göra med olika kontextuella faktorer. 
Den aktuella situationen som deltagarna befinner sig i när de deltar i en 
undersökning och blir inspelade när de samtalar i grupp relevantgör deras 
kategorimedlemskap som invandrare eller flerspråkiga (5.3). En del av 
situationskontexten utgörs av de scenerna som visas ur Jalla!Jalla!. Scen-
erna aktualiserar samtalsämnen som har med kärlek och relationer mellan 
personer från olika kulturer. Därmed relevantgörs såväl kön som etnicitet. 



 

 113 

Mitt urval av personer till undersökningen relevantgör också vissa identiteter 
(kap. 5). Dessa faktorer kan delvis förklara varför vissa kategorier (framför-
allt kön, etnicitet och generation) görs relevanta återkommande under de 
olika samtalen med olika deltagare. Men analyserna visar hur situationering-
en i mikrokontexten påverkar vilka identiteter som görs relevanta. Deltagar-
na kan sägas söka minsta gemensamma nämnare och kombinerar dessa kate-
gorier på olika sätt beroende på vilka personer som är närvarande (jfr Eng-
blom 2004). De använder också olika kategorier som resurser för att bilda 
mer lokala allianser under samtalen när t.ex. två tjejer som deltar i ett samtal 
positionerar sig i motsats till två killar som deltar i samma samtal. De empir-
iska analyserna har också visat hur kategorierna kön, etnicitet och generation 
hör ihop för ungdomarma på ett kulturspecifikt sätt som har att göra med ett 
större sammanhang i samhället. Dessa kategorier är inte bara relevanta för 
deltagarna här och nu utan är faktorer som ungdomarna måste förhålla sig 
till även i andra sammanhang.  

Vilka kategorier som görs relevanta beror således på många faktorer. 
Vissa identiteter relevantgörs mer utifrån situationella faktorer, t.ex. mode-
rator eller patient, medan andra är tillgängliga för att göras relevanta av olika 
individer i olika typer av situationer. Det är svårt att argumentera mot att 
vissa identiteter ligger närmare till hands medan andra kräver mer arbete. Vi 
har t.ex. tillgång till olika språkliga repertoarer och olika fysiska förutsätt-
ningar för att iscensätta olika identiteter. De tre sociala kategorierna, kön, 
etnicitet och generation, har det gemensamt att de potentiellt kan göras rele-
vanta i olika typer av situationer, jfr transportabla identiteter (Zimmerman 
1998) eller tecken på kroppen (Søndergaard 1996). Søndergaards beteckning 
(1996) tecken på kroppen tar fasta på att vissa identiteter, som kön, är direkt 
avläsbara på våra kroppar. Hon använder beteckningen för att kunna be-
skriva motsägelsefulla identiteter hos en individ. En person kan t.ex. ha man-
ligt kroppstecken men gå emot den heterosexuella koden och åtrå män. Med 
transportabla identiteter menar Zimmerman (1998:90) sådana som är poten-
tiellt relevanta i alla situationer. Zimmerman betonar dock att det inte behöv-
er innebära att personerna i den aktuella situationen orienterar sig emot dessa 
identiteter som relevanta. Jag vill i likhet med Zimmerman betona att jag 
menar att kön, etnicitet och generation inte ständigt är relevanta under 
gruppsamtalen, eller i andra sammanhang, utan att de på något sätt är situa-
tionellt förankrade. Det är inte förutsägbart när dessa kategorier görs rele-
vanta eller vad det leder till för förväntningar. Det finns olika sätt att vara 
syriantjej på och vad det innebär är föränderligt och förhandlingsbart.  

I kapitlet analyseras hur olika typer av resurser används när identiteter 
etableras och förhandlas under gruppsamtalen. Vad det innebär att represen-
tera en kategori kan behandlas som självklart. Sociala kategorier i sig är då 
centrala resurser för att konstituera identitet genom att det utgör grund för 
kontrasteringar mellan vi och dom, där den egna gruppen etableras genom 
likhet och gemensamma erfarenheter och dom andra etableras som olika och 
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annorlunda. I nästa kapitel analyseras den motsatta rörelsen i den diskursiva 
förhandling av identitet som Widdicombe och Wooffitt kallar a delicate and 
sensitive business (1995:108). Där analyseras hur kategoriseringar nyanser-
as, ifrågasätts och omförhandlas genom olika typer av motstånd. 
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7 Motstånd, hur kategoriseringar nyanseras 
individualiseras och rättfärdigas 

I föregående kapitel analyserade jag hur kategoriseringar och kategoribund-
na attribut fungerar som kulturella resurser i identitetsskapande samt visar på 
några diskurisva strategier och redskap som används för att etablera sociala 
kategorier. Kategorier som svenskar eller syriantjejer konstitueras i det loka-
la sammanhanget här och nu, men i relation till vad som behandlas som del-
ad kunskap om vad det innebär att tillhöra en viss kategori. I detta kapitel ut-
vecklar jag analysen genom att undersöka reaktioner på att identifieras som 
medlem av en viss kategori. Reaktionen kan bestå i en protest mot identifi-
eringen som sådan eller som en omförhandling av vad som tillskrivs med-
lemmarna av kategorin. Motståndet kan bestå av en vilja att berätta hur det 
egentligen ligger till som en reaktion på den version av verkligheten som 
presenteras i scenerna ur filmen Jalla!Jalla! eller de föreställningar om den 
egna gruppen som ungdomarna tror att jag eller någon av kamraterna repre-
senterar.  

Omförhandlingar och ifrågasättanden av normativa föreställningar är cen-
trala intresseområden för de postmoderna teorierna om kön (2.4) eftersom de 
utgör möjligheterna till förändring. Att omförhandla de tolkningsramar som 
omger kategorierna kvinnor och män, svenskar och syrianer utgör möjlig-
heter att påverka ungdomarnas livssituation i positiv riktning.  

I detta kapitel analyseras olika sätt att göra motstånd mot kategoriser-
ingar. De språkliga redskapen som används för att göra motstånd är hämtade 
från diskursiv psykologi och samtalsanalys. Syftet är att visa empiriskt hur 
motståndet formuleras i den specifika kontext som gruppsamtalen utgör. I 
det specifika samtalet utgör motstånd och kategorisering processer som sker 
parallellt i ett konstant växelspel, se Exempel 43 nedan. Begreppen motstånd 
och kategorisering utgår från samma teoretiska utgångspunkter. Fokus ligger 
liksom i kapitel 6 framförallt på hur motstånd uttrycks i interaktionen istället 
för på vad deltagarna gör motstånd emot. Hur motstånd formuleras är dock 
inte oberoende av vilken kategori eller vilket kategoribundet attribut del-
tagarna gör motstånd mot att identifieras med. En person kan undvika att 
etnifieras som invandrare eller reagera emot att syrianer förknippas med 
bortgifte. I de specifika exemplen analyseras därför även aspekter av vad 
deltagarna gör motstånd emot och hur detta hänger samman med förhand-
lingar av självbilder och identiteter. Jag presenterar dock ingen systematisk 
genomgång av vad deltagarna gör motstånd emot. 
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7.1 Tidigare forskning om motstånd 
Termen motstånd har använts inom ungdomskulturforskningen för att be-
skriva subkulturers eller motkulturers uppror mot vuxenvärldens normer 
(Fornäs, Lindberg & Sernhede 1994). Man har t.ex. inom den brittiska sub-
kulturforskningen studerat hur alternativa identiteter som uttrycks genom val 
av en viss stil som rör kläder och musik är ett sätt att revoltera mot sam-
hällets borgerliga ideal. Inriktningen har fått kritik eftersom man har foku-
serat på den homogena stilen som uttryck för gruppidentitet och därmed 
missat inkonsekvenser och motsättningar inom kulturyttringarna (Fornäs, 
Lindberg & Sernhede 1994:48). En annan brist är inriktningen på pojkars, 
gärna uppseendeväckande, beteende på bekostnad av tjejerna (Mcrobbie 
1980 återgiven översatt i Fornäs, Lindberg & Sernhede 1994) och individ-
ernas förhållningssätt till och agerande inom subkulturerna.  

Ambjörnsson (2004) menar att begreppet motstånd kan vara problem-
atiskt eftersom det kan implicera att motstånd är ett resultat av medvetna val, 
vilket kan leda till att vi bortser från och osynliggör andra omedvetna metod-
er för att ifrågasätta och omförhandla makthierarkier. När jag använder be-
greppet motstånd gör jag ingen distinktion mellan omedvetet och medvetet 
handlande. Med motstånd menar jag diskursiva eller retoriska samtalsstruk-
turer som används av deltagarna för att undvika eller omförhandla kategorier 
och kategorimedlemskap. Jag använder därmed begreppet såsom det använts 
inom interaktionsforskning om identitet (t.ex. Widdicombe & Woofit 1995, 
Kitzinger 1998, Day 1998, Engblom 2004). Widdicombe (1998) har under-
sökt hur unga personer uppnår eller undviker medlemskap i relevanta kate-
gorier. Widdicombe & Woofit (1995) bad unga personer, som intervjuarna 
bedömde som medlemmar av subkulturerna gother eller punkare, beskriva 
sig själva. Intervjuarna möttes av olika sätt att undvika att kategoriseras in-
om de potentiellt relevanta subkulturerna och därmed tillskrivas en grupp-
identitet.  

Kitzinger (1998:310ff.) visar hur unga kvinnor som talar om att säga nej 
till sex använder emotion work som resurs för att rättfärdiga sina erfarenheter 
av att säga nej till sex, konstituera identitet och hantera sitt rykte. Istället för 
att intressera sig för vad kvinnorna rapporterar att de gör i de olika situation-
erna, vilket ofta tolkas som att de är förtryckta och anpassar sig efter män-
nens behov, analyserar Kitzinger hur de pratar om känslor. Hon visar hur 
kvinnorna gemensamt konstituerar män som emotionellt sårbara och hur de 
själva kompetent hanterar situationen och därmed identifierar sig själva som 
varande i kontroll. I forskning och media beskrivs kvinnor ofta som personer 
som ställer upp på sex eftersom de är pressade av män, på grund av att de har 
blivit uppfostrade till att ta hänsyn till mäns känslor och att de är kärleks-
törstande. På så sätt beskrivs kvinnor som offer. De unga kvinnornas sätt att 
prata om känslor är ett sätt att göra motstånd mot beskrivningar av dem 
själva som offer enligt Kitzinger. Varken hos Kitzinger eller hos Widdi-
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combe & Woofit används begreppet motstånd för resultatet av medvetna och 
planerade handlingar utan något som uppnås diskursivt i dialog mellan del-
tagarna. I samtal kan dessa omedvetna betydelseförhandlingar på lång sikt 
komma att förändra föreställningar om sociala kategorier. 

Den definition av begreppet motstånd som används av Widdicombe & 
Woofit och Kitzinger stämmer väl överens med den postmoderna könsforsk-
ningen om hur kön konstitueras språkligt. Butler (1993) har intresserat sig 
för hur skambelagda uttryck, t.ex. queer eller gay, kan användas av de be-
tecknade personerna själva, för att omförhandla innebörden. På svenskt om-
råde har Ambjörnsson uppmärksammat hur samma strategier används av 
unga gymnasietjejer för att omförhandla beteckningen hora (Ambjörnsson 
2003), När de betecknade personerna själva använder sådana uttryck be-
skriver Butler det som en skamstrategi, ett sätt att å ena sidan återskapa ut-
trycken, å andra sidan omförhandla dem. I förlängningen kan det leda till att 
innebörden försvagas och därmed dekonstrueras en till synes naturlig makt-
ordning.  

Day (1998) har undersökt olika typer av motstånd mot etnifieringar, dvs. 
kategorisering av etnicitet, på en arbetsplats med personer med olika etniskt 
ursprung. I Days undersökning (1998:161) leder etnifieringar nästan alltid 
till någon form av motstånd från personen som etnifieras. Detta kan enligt 
Day framförallt förklaras genom att den som etnifieras utesluts ur den soci-
ala grupp som konstitueras genom den aktuella aktiviteten, att planera en 
fest, i Days undersökning. En etnifiering riskerar att positionera den etni-
fierade personen som avvikande i multikulturella sammanhang, vilket kan 
leda till att den person pekats ut som tillhörande en avvikande etnisk grupp 
blir mindre aktiv i den pågående sociala aktiviteten. Genom att etnifiera en 
deltagare som avvikande avvärjs hotet mot jämlikheten och gemenskapen i 
den pågående aktiviteten. Engblom (2004) finner i likhet med Day att den 
övergripande funktionen hos motståndsstrategierna är att utjämna skillnader 
mellan samtalsdeltagarna.  

Day har framförallt analyserat personers motstånd mot att pekas ut som 
tillhörande en annan etnisk grupp än talaren medan Engblom (2004) både 
har analyserat hur ungdomarna gör motstånd mot att kategoriseras, fram-
förallt utifrån etnicitet, och mot beskrivningen av något drag som ingår i 
kategoriseringarna. Jag har, liksom Engblom, både analyserat motstånd mot 
att identifieras utifrån kategorimedlemskap och motstånd mot vilka egen-
skaper och aktiviteter som förknippas med en viss kategori. Vid motstånd 
mot vilka egenskaper och aktiviteter som förknippas med en viss kategori 
behöver det inte vara den lokala gruppgemenskapen som hotas utan det kan 
vara hotet om att potentiellt uteslutas ur andra grupper, t.ex. den kulturella 
grupp som utgör majoritetssamhället. Vid dessa tillfällen kan deltagarna i ett 
samtal använda olika strategier för att göra motstånd för att nyansera den 
identitet som de blir tillskrivna (Engblom 2004:142).  
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Day (1998:162–167) har utifrån empiriska analyser hittat fem strategier 
som används för att göra motstånd mot etnifieringar: 
− att avfärda kategorins relevans 
− att minimera skillnaderna mellan olika kategorier 
− att rekonstruera kategorierna så att man själv inte passar in 
− att etnifiera den som etnifierar 
− att aktivt undvika en etnifiering. 

Engblom (2004) har analyserat två huvudgrupper av motståndsstrategier. 
Hon menar att den övergripande strategin är att nyansera bilden av den egna 
gruppen, och den är därmed jämförbar med Days andra strategi. De strate-
gier som Engblom analyserar är mer explicit motstånd som går ut på att 
ignorera, ifrågasätta eller förneka en kategorisering eller mer indirekt mot-
stånd som uppnås genom att göra en konkurrerande beskrivning.  

I detta kapitel föreslår jag utifrån gruppsamtalen några (omedvetna) 
retoriska strategier och redskap som används för att omförhandla innebörden 
av en kategori eller att undvika att tillskrivas medlemskap i en viss kategori.  

7.2 Kategorisering och partikularisering 
Flera av de strategier jag visar på kan beskrivas som olika typer av partiku-
larisering. Enligt Billig (1996) växer vår omvärldsuppfattning fram i spän-
ningsfältet mellan två motstridiga krafter, partikularisering och kategoriser-
ing. Kategorisering innebär att vi fokuserar på likheten mellan olika objekt 
medan partikularisering innebär att vi istället fokuserar på skillnaderna och 
vad som är unikt för ett visst objekt (Billig 1996:161). Alla strategier för 
argmentation faller tillbaka på denna grundläggande motsättning enligt Bil-
lig (1996:36). Partikularisering är således en vid term för olika strategier för 
att göra motstånd, t.ex. genom att nyansera generaliseringar, och bidra till 
omförhandlingar av vilka egenskaper och aktiviteter som förknippas med en 
viss kategori.  

Det är ett vanligt mönster i gruppsamtalen att kategoriserande uttalanden 
följs av olika typer av nyanseringar och omförhandlingar. Exempel 43 inleds 
med ett, om än något modifierat, kategoriserande uttalande om att nästan 
alla killar har legat me nån (rad 644). Exemplet illustrerar hur kategoriser-
ingar och partikulariseringar driver argumentationen framåt genom ett ständ-
igt växelspel. Växelspelet kan beskrivas som en förhandling om innebörden 
av det första kategoriserande yttrandet. Kategoriseringar och partikulariser-
ingar är i verklig interaktion svåra att skilja från varandra och en viss se-
kvens är sällan kategoriserande eller partikulariserande till sin natur utan 
båda två omväxlande.  

Exempel 43. Partikularisering och kategorisering. Samtal 1.  
644 → Erika: men snälla nästan alla killar har legat  



 

 119 

645    me nån de e väldigt [få som inte har>>  
646  Lucy:                     [mh 
647  Natalie:                     [ja 
648  Erika: >>gjort de mh  
649  Natalie: de e väldigt få  
650    (1.6)  
651    SKRATT  
652  Nadja: [[alla ligger me samma 
653    ((borttagen sekvens om vilka killarna har 

  sex med))  
681  Nadja: fast de finns typ  
682  Lucy: de finns k [syrianska killar  
683 → Erika:            [nåra syrianska 
684 → Nadja:            [några syrianska  
685 → Nadja: asså ja vet visst många syrianska killar  
686 →   som inte [som väntar till>> 
687  Erika:           [ja de finns  
688 → Nadja: >>bröllopsnatten [ja vet massor som >>  
689  Erika:                  [ja de finns många 
690  Natalie:                  [ja  
691  Sonja:                  [ja 
692  Nadja: >>säger jag tänker inte göra de förräns  
693 →   bröllopsnatten de finns skitmånga 
694  Erika: [[ja de e många 
695  Sonja: [[a de e sant 
696  Nadja: dom har lärt sig av sina föräldrar men de  
697 →   finns  också dom som  
698  Erika: dom som [struntar i 
699  Nadja:         [inte har lärt sig [av>> 
700  Sonja:                       [aa   
701  Nadja: >>föräldrarna men sen men sen finns de  
702    faktiskt nåra syrianska tjejer som ja vet  
703  Erika: ja som 
704  Nadja: som har 
705  Erika: [jaa 
706  Sonja: [jaa  
707  Erika: [snälla  
708  Sonja: men snälla [de har ändrats jättemycket 
709  Nadja:            [men att dom vågar  

I det första yttrandet tillskrivs kategorin nästan alla killar (rad 644) erfaren-
heten att ha legat me nån. Yttrandet uppgraderas av två andra deltagare och 
kategorin killar återskapas därmed. På rad 686 presenteras dock de motsatta 
fallen, undantagen som väntar (med sex), som de partikulariserade fallen, 
t.ex. de finns nåra (rad 683–684). De partikulariserade fallen generaliseras 
sedan till att gälla allt fler, först många (rad 685), massor (rad 688), skit-
många (rad 693). Det partikulariserade fallet, att killar väntar med sex, har 
nu närmast uppgraderats till att vara normalfallet för syrianer. På rad 697 
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partikulariseras nu istället de killar som struntar i vad deras föräldrar säger 
och har sex innan de gifter sig. De egenskaper som förknippas med killar 
omförhandlas under denna sekvens i det närmaste till sin motsats.  

Exempel 43 visar hur distinktionen mellan kategorisering och partikula-
risering är flytande och kommer till i ett ständigt växelspel av argumenta-
tion. Ett generaliserande yttrande kan när som helst omförhandlas och parti-
kulariseras. Kategoriseringar kan också fungera som ett motstånd där del-
tagarna vänder sig emot innebörden av en kategori eller protesterar mot den 
som vi har sett i kapitel 6. Partikularisering är således en form av motstånd i 
en mycket vid betydelse. I fortsättningen kommer jag att analysera mer spe-
cifika strategier och redskap som används för att nyansera och omförhandla 
kulturellt delad kunskap om olika kategorier. Dessa strategier och redskap 
fungerar ofta partikulariserande, genom att framhäva unika förutsättningar 
och förhållningssätt men kan också användas för att uttrycka andra typer av 
motstånd.  

7.3 Vissa får ju eller det finns ju – att visa på det 
nyanserande motexemplet 
I Exempel 43 omförhandlas det kategoriserande yttrandet: nästan alla killar 
har legat med nån på olika sätt under sekvensen. En återkommande metod är 
att nyansera en generalisering genom att hänvisa till motexempel genom 
konstruktioner med finns: fast det finns typ (rad 681), de finns nåra (rad 682) 
och nej de finns (rad 685).  

Följande generaliserande repliker från Exempel 35 yttras i nära anslutning 
till inledningen av Exempel 44: Men dom går väl och ligger med vart enda 
en (rad 456, om svenskar) och men svenskar får ju deras föräldrar bjuder ju 
hem (rad 462). Yttrandena nyanseras i Exempel 44 genom att deltagarna re-
fererar till att det finns undantag.  

Exempel 44. Att nyansera genom motexempel. Samtal 1.  
471 → Sonja: vissa får man verkligen liksom stränga  
472   föräldrar å så dom får ju inte ha nån  
473   [typ pojkvän eller flickvän  
474  Lucy: [nä 
475 → Lucy: [[de finns ju svenskar som inte får de  
476  Sonja: [[ovasett om dom e svenskar eller inte 
477  Nadja: a 
478 → Erika: mh de finns de 
479  Lucy: ja känner 
480  Erika: faktiskt 
481  Lucy: ja känner ju  
482 → Erika: de finns [svenskar 
483  Lucy:          [en svensk som inte får också  
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De kategoriserande uttalandena om svenskars mer liberala normer nyanseras 
genom motexempel vid upprepade tillfällen. Lucy nyanserar yttrandet gen-
om att hänvisa till att de finns ju svenskar som inte får de (rad 475), som del-
vis upprepas av Erika de finns de (rad 478). Erika använder en till liknande 
formulering de finns svenskar (rad 482). I detta exempel utgörs referenserna 
av ospecificerade svenskar som bryter förväntningarna. 

I samband med motståndet mot den kategoriseringen av svenskar anges 
en förklaring till att vissa svenskar inte får ha förhållanden, att de har strän-
ga föräldrar (rad 471). Därmed konstitueras dessa svenskar som en avvikan-
de grupp med särskilda omständigheter inom gruppen svenskar. Det nyans-
erande motexemplet kan dels fungera som en omförhandling av innebörden 
av en kategori, dels framhäva att motexemplet illustrerar något avvikande. 
Om motspelet konstitueras som avvikande innebär det att kategoriseringen 
fortfarande gäller. Ett motexempel kan på så vis antingen innebära att kate-
gorin återskapas genom att den fortfarande är giltig generellt eller att katego-
rin omförhandlas så att innebörden förnyas.  

I Exempel 45 ser vi dessa företeelser ställas mot varandra när Rima och 
Besna diskuterar. I nära anslutning till inledningen av Exempel 45 har jag 
frågat dem om de par jag har sett i skolan är officiella hemma. Rima svarar 
på min fråga genom att bekräfta mitt antagande om paren: a dom tar inte 
hem (rad 204). Hon svarar därmed kategoriserande på min fråga. Därefter 
nyanserar hon påståendet genom att berätta om sina grannar som tar hem 
sina tjejer. Rima nyanserar och omförhandlar därmed kategoriseringen av 
syrianer. Rimas omförhandling av kategorin accepteras dock inte av Besna 
som menar att Rimas exempel är ett undantag och att detta förekommer 
jättesällan.  

Exempel 45. Att konstituera någon som avvikande. Samtal 7.  
204 → Rima: a: hur då eller a dom tar inte hem  
205 →  [(.)dom men de finns ju många ja:>>  
206  Besna: [näe 
207  Rima: >>våra grannar dom har ju tre  
208 →  söner [å dom tar alltid hem sina tjejer 
209  Besna:       [a  
210 → Besna: a men de e jättesällan [jättesällan 
211  Rima:                        [dom nej de e  
212   faktiskt inte de de e [inte de 
213  Besna:                       [de e visst sällan 

I det första yttrandet nyanserar Rima sin egen kategorisering av syrianska 
killar som inte vågar ta hem sina flickvänner genom att hänvisa till mot-
exempel: de finns ju många (rad 205). Rima omförhandlar därmed kategorin 
så att den inte gäller alla syrianer. Rima argumenterar för att kategorisering-
en inte stämmer genom att visa på sina grannar som ett typiskt motexempel:  
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Det finns många (rad 205) som tar hem och grannarna tar alltid (rad 208) 
hem sina tjejer. Besna använder motsatt strategi och konstituerar Rimas 
grannar som det avvikandet fallet: jättesällan (rad 210). Besna bekräftar där-
med kategoriseringen att det vanligaste är att syrianska killar inte tar hem 
sina flickvänner genom att resonera att normen i princip stämmer, men att 
vissa individer avviker. Rima däremot argumenterar för att kategoriseringen 
är felaktig och konstituerar grannarnas beteende som något icke uppseende-
väckande.  

7.3.1 Att förankra motexemplet i verkligheten 
En återkommande strategi för nyansering sker genom att en deltagare hän-
visar till någon de känner som motbevisar normen, se t.ex. Exempel 43 (rad 
701). Dessa nyanseringar kan vara i narrativ form men också kortare. Nyans-
eringarna innebär här att ungdomarna refererar till verkligheten för att uppnå 
trovärdighet, vilket har påvisats av Potter (1996a) som retoriskt effektivt. I 
Exempel 46 ifrågasätts normen om att syrianska killar har flickvänner men 
att syrianska tjejer inte har pojkvänner genom att Lucy berättar om sin syst-
er. Strax innan Lucy börjar berätta har deltagarna diskuterat skillnader mel-
lan killars och tjejers normer när det gäller om de tillåts ha pojk- respektive 
flickvänner.  

Exempel 46. Motexempel förankrat i verkligheten. Samtal 2. 
170  Lucy: min syster= 
171  Roberto: =de e så ja lovar= 
172  Lucy: =min syster hon e gift me en svensk 
173  Maria: mh 
174   (1.7) 
175  Lucy: fast innan dom gifte sej så va heter re  
176   visste inte mina föräldrar de å han höll  
177   på å ringa hem till oss å såhära [(.)>> 
178  Martin:                                  [mh 
179  Lucy: >>då la han på men ja hjälpte henne så ja  
180   sa (1.0) ja sa [(.)de va hennes>> 
181  Maria:                [SKRATTAR 
182  Lucy: >>att andra kompis bästa kompis när han  
183   höll på å ringa henne (.) men dedär va  
184   inte heller så bra (0.8) ändå 
185  Roberto: mh 
186   (0.9) 
187  Maria: nä fast de fanns inte mobiler på den  
188   tiden 
189  Lucy: *nä de fanns inte mobiler på den tiden  
190   [hon hade ingen mobil* SKRATTAR 
191 → Martin: [men va sa vad hände va sa dina föräldrar 
192  Lucy: när (.) när dom skulle gifta sej 
193  Maria: SKRATTAR 
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194  Martin: [a 
195  Maria: [SKRATTAR 
196  Lucy: eh dom asså först [först 
197 → Martin:                   [acceptera dom de sen 
198  Maria: [SKRATTAR 
199  Lucy: [a dom acceptera 
200  Maria: [SKRATTAR 
201   (1.0) 
202 → Roberto: lova de e inte [de e inte asså 
203  Maria:                [va ska dom göra 
204  Roberto: [ja vet inte 
205  Lucy: [först så först så sa hon sa (0.7) sa  
206   (1.0) hon att hon tyckte om honom a  
207   sådära 

Kontrasteringen av killar som får ha flickvänner och tjejer som inte får ha 
pojkvänner nyanseras genom att Lucy berättar om sin syster som är gift med 
en svensk som hon var tillsammans med innan de gifte sig. Lucys berättelse 
om sin syster leder till flera frågor och ifrågasättanden från andra deltagare 
(rad 191, 197, 202) vilket tyder på att berättelsen bryter mot de förväntade 
normerna. Hon visar på ett specifikt exempel som hon känner till i detalj 
(hon var till och med en aktiv part) som illustrerar att det finns tjejer som 
bryter förväntningarna och ändå har pojkvänner och att det kan leda till ett 
lyckligt slut. Lucys förankring i verkligheten förstärks genom hennes känne-
dom om detaljer. Hur kännedom om detaljer används i identitetsförhandling-
arna analyseras närmare i 8.4. I Exempel 46 omförhandlas beskrivningen av 
att syriantjejer inte får vara tillsammans med killar genom att Lucy visar på 
ett motexempel samtidigt som de andra deltagarnas reaktioner tyder på att 
berättelsen är uppseendeväckande och därmed kan innebära att kategoriser-
ingen fortfarande gäller men att Lucys syster avviker.  

På liknande sätt etablerar Rima trovärdighet för sitt motstånd mot kate-
goriseringen av syrianer som gifter sig tidigt i Exempel 47. Hon anger ett de-
taljerat motexempel, förankrat i verkligheten. Rimas yttrande (rad 70) är en 
respons på en fråga från mig där jag undrar om syrianer brukar gifta sig tid-
igt eller ungefär i samma ålder som huvudpersonen i filmen.  

Exempel 47. Motexempel förankrat i verkligheten. Samtal 7.  
70 → Rima: =de e olika (0.8) ja de e ju: olika vi  
71   har ju de finns ju nåra som gifter sej  
72   vid sexton sjutton år så finns de nåra  
73   som gifter sej [tretti trettifem 
74  Besna:                [a men får säga numera eh  
75   e re så att förut kolla förrut (.) va re  
76   våra föräldrar för farföräldrar whatever  
77   (.) dom gifte sej jättetidigt när rom va:  
78   [femton sådär sådär [sådär  
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79  Rima: [nä:e               [min mamma gifte sej  
80   när hon va tju[två 
81  Besna:               [ja men längre bak förstår  
82   du nu har re kommit tillbaka tycker ja  
83   att dom gifter sej fortfarande när dom e  
84   såhär unga 
85 → Rima: mh [nä: (.)för ja: (.)vi ger ju: såhär>> 
86  Besna:    [sjutton sexton tjugi till (x) 
87 → Rima: >>brudkonfekt bröllop nu om: två månader  
88   tror ja de e då e tjejen tjuåtta och  
89   killen trettisex tror ja 

Rima gör motstånd mot kategoriseringen av syrianer som förknippas med att 
gifta sig tidigt och betonar variation inom gruppen (rad 70). Genom att 
betona variationen inom den grupp som är potentiellt relevant för den egna 
personen skyddas den egna individualiteten eftersom det egna beteendet inte 
då beror endast av kategorimedlemskap (Widdicombe 1998). Rima ifråga-
sätter därmed indirekt om egenskapen att gifta sig tidigt verkligen ska för-
knippas med kategorin syrianer.  

Rima belägger sin utsaga om variation inom gruppen genom att berätta 
om sin mamma som gifte sig när hon var tjugotvå. När Rima anger den 
exakta åldern förankras händelsen i verkligheten genom detaljer (Potter 
1996a). Den andra förklaringen som används som motargument (rad 85–89.) 
är ingen fullt utbyggd narrativ men detaljer som hör till den framtida händ-
elsen framgår: det ska ske om två månader (rad 87) och brudparets åldrar, 
dock inramat av garderingar. Förklaringarna fyller alltså retoriska funktioner 
som är vanliga för narrativer, genom att fungera som verklighetsförankrade 
motexempel på ett tidigare uttalande.  

I kapitel 6 framgår att kategorisering utifrån etnicitet och kön och andra 
relevanta identiteter är frekventa aktiviteter inom gruppsamtalen. Nyanser-
ingar och motexempel av den typ som analyseras i exempel 44–47 är mycket 
vanliga. Diskussioner kring skillnader mellan olika kategorier leder till 
ständiga omförhandlingar om hur stor skillnaden är och vad innebörden av 
ett kategorimedlemskap egentligen står för. Att det finns skillnader mellan 
olika grupper är något deltagarna både utgår från och ständigt protesterar 
emot på detta sätt.  

7.4 För mej och personligen – att betona 
individualiteten 
Det förekommer att deltagarna argumenterar för att de visserligen delar en 
egenskap med en kulturell grupp men att det inte beror på kulturen eller 
uppfostran. I Exempel 48 betonar Leyla sina egen individualitet i relation till 
familjens moraliska ordning. Hon argumenterar för att hon själv vill bevara 
oskulden alltså inte på grund av sin uppfostran.  
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Exempel 48. Att betona den egna viljan över kategorimedlemskap. 
Samtal 4.   

508 → Leyla: men för mej e re liksom okey ja e ju  
509   själv uppvuxen me att man inte ska ha sex  
510   före äktenskapet men till å me om ja hade  
511 →  vuxit upp i så kallad svensk [miljö>> 
512  Lena:                              [a precis 
513  Leyla: >>eller var va ja skulle ändå inte  
514  Julia: ja men de bara för du har fortfarande  
515 →  romdär samvetskänslorna att man har så  
516   [jävla dåligt samvete efter de så [du e>> 
517  Leyla: [aa                               [de e>> 
518  Julia: >>uppfostrad av föräldrar 
519  Leyla: >>inte alls samvetet de 
520  Leyla: e liksom 
521 → Julia: joo de e [re för mej 
522  Leyla:          [näe du tänker på nega[tiva>> 
523  Julia:                                [faktiskt 
524 → Leyla: >>för mej e re liksom dehär fina rehär  
525   [liksom 
526  Julia: [a men självklart de de me absolut 
527  Leyla: de e de  

Leyla argumenterar här för att det är hennes egen vilja som gör att hon inte 
vill ha sex innan äktenskapet. Argumentationen i Exempel 48 utgår ifrån 
Leylas personliga utgångspunkter. Se uttrycket för mej (rad 508, 521, 524). 
Hon hävdar att det inte beror på hennes uppfostran och säger att hon skulle 
ha samma åsikt även om hon var uppvuxen i så kallad svensk miljö (rad 
511). Här ställs den egna åsikten över kontrasterandet mellan vi och dom 
som är karakteristiskt för kategorisering, se föregående kapitel. Argumenta-
tionen bygger på ett motsatsförhållande mellan svensk miljö, med frånvaro 
av oskuldskrav, och en uppfostran med oskuldskrav. Leyla talar i jag-form 
medan Julia, som argumenterar utifrån den generaliserande principen att det 
handlar om uppfostran, använder man (rad 515).  

Den egenskap som förknippas med svensk miljö i exemplet är frånvaron 
av oskuldskrav. Att vilja bevara oskulden konstitueras av Leyla, och i slut-
ändan Julia, som något positivt, något de gör på grund av dehär fina (rad 
524). Därmed konstitueras en aktiv position för deltagarna där de själva för-
handlar om normer och Leyla och Julia undviker därmed att positionera sig 
själva som passiva offer för kulturella normer.  

Rima använder sig av samma strategi i Exempel 49. Hon argumenterar 
också för att det inte beror på hennes familj eller släktingar att hon vill be-
vara sin oskuld.  

Exempel 49. Att betona den egna viljan över kategorimedlemskap. 
Samtal 7.  

223  Rima: men alltså (.) de e ju hur man har blivit  
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224 →  uppfostrad å sådär men ja personligen ja  
225 →  bryr mej faktiskt inte om (.) om typ min  
226 →  morsa a nej du får inte säger om hon  
227 →  säger till mej du får inte ha sex  
228   innan du gifter dej ja skulle ändå inte  
229   ha gjort det för ja tror inte på sex före  
230   äktenskap [(.)så de har inte så mycke>> 
231  Linda:           [näe 
232  Rima: >>me att de e (.) eh: mina  släktingar å  
233   min familj sådär som inte vill att ja  
234   ska ja ska [ha de för de e bara va ja>>  
235  Besna:            [vet du va j:a tror 
236  Rima: >>nä:de de alltså de e sant ja tror  
237   inte på [sex före äktenskap  
238  Besna:         [nej ja tror att du skulle ha  
239  Rima: nej= 
240  Besna: =ja tror att du skulle ha sex vet du  
241   varför 
242  Rima: °varför° 

Rima argumenterar i Exempel 49 för att hon vill bevara oskulden av egen fri 
vilja och inte för att hennes familj har sagt det. Personligen (rad 224) mar-
kerar att hon uttalar sig utifrån sin egen åsikt. Rimas familjs åsikter i frågan 
uttrycks genom active voicing av vad hennes mamma kunde ha sagt: du får 
inte ha sex innan du gifter dej (rad 227). Hon formulerar moderns uttalande 
hypotetiskt med hjälp av markören om (rad 225 och 226) ena gången kom-
binerat med typ. Hon har därmed inte sagt att hennes mamma har sagt att 
hon måste bevara oskulden och undviker därmed att konstituera sig som 
kontrollerad. För att inte konstituera sig som offer för en förtryckande familj 
kan det också vara retoriskt att låta mamma istället för t.ex. pappa represen-
tera familjen.  

Rima och Leyla hävdar i Exempel 49 och 48 att de inte representerar den 
aktuella egenskapen, personer som vill bevara oskulden, på grund av sitt 
medlemskap i en viss kategori utan på grund av individuella egenskaper. 
Exempel 49 och 48 visar tydligt hur deltagarna gör motstånd mot att till-
skrivas åsikter eller egenskaper utifrån gruppmedlemskap eller uppfostran. 
De illustrerar därmed Widdicombes slutsatser (1998) om att individualiteten 
och de egna handlingarnas tillförlitlighet kan hotas av att kategoriseras uti-
från gruppidentitet. Varken Rima eller Leyla ifrågasätter riktigheten i att be-
vara oskulden men de argumenterar för sin individuella vilja att göra så. På 
ett liknande sätt argumenterar de unga personerna i Widdicombes under-
sökning (1998:57) för att de klär sig som de gör på grund av personlig vilja 
och inte på grund av att de är punkare eller gother. Unga tjejer från Mellan-
östern förknippas ofta, både i den offentliga bilden och under gruppsamtalen, 
med en förväntan om att bevara oskulden tills de gifter sig. Ofta beskrivs de 
inom forskning och massmedia och av andra grupper (se t.ex. Frisell 2004 
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och Ambjörnsson 2004) som kontrollerade och förtryckta när det gäller 
framförallt sexualitet. Genom att argumentera utifrån den egna viljan och 
utifrån positiva skäl argumenterar tjejerna emot denna offerstämpel. I likhet 
med de unga kvinnorna i Kitzingers undersökning (1998) som talade om att 
säga nej till sex relevantgör samtalsämnet oskuld normativa förväntningar 
som innebär att tjejerna riskerar att utpekas som offer. För att undvika detta 
visar de på sin egen kompetens inom ämnet och visar hur de har kontroll 
över situationen och själva väljer att bevara oskulden. Hur de i verkligheten 
förhåller sig till oskuldsnormer eller om de har problem kontra föräldrar och 
släktingar är en mer komplicerad fråga men inom samtalet är oskuldsnormen 
en resurs för att göra motstånd mot att passivt kategoriseras som offer.  

7.5 Men de handlar inte om syrianska killar  
– att explicit avfärda kategorins relevans 
I Exempel 50 argumenterar Patricia för att det inte spelar någon roll varifrån 
hennes eventuella pojkvän kommer ifrån. Hon gör därmed motstånd mot 
etnicitetens relevans för val av pojkvän.  

Exempel 50. Avfärdande av relevansen hos en kategori. Samtal 6. 
(Patr = Patricia). 

402  Harry: amen amen va va ska din morsa om du  
403   skulle komma hem me mej till exempel  
404   (1.4)  
405  Patr: hon skulle inte säga nåt hon men ja har  
406 →  ju haft dåliga erfarenheter om syrianska  
407   killar 
408  Harry: mh 
409  Andy:  aa 
410 → Patri: men de handlar ju inte om syrianska  
411   killar  
412  Harry: är re så 
413  Patr: liksom de finns ju olika från olika  
414   liksom om [du e snäll å behandlar mej>>  
415  Andy: [men då kan man ju förstå ändå då kan man  
416  Patr: >>bra då skulle min mamma bara hon  
417   skulle ju älska dej  

I Exempel 50 ställs Patricia inför den hypotetiska situationen att hon skulle 
komma med Harry och presentera honom som sin pojkvän. Harry relevant-
görs som syrian och representerar därmed en annan etnisk bakgrund än 
Patricia, vars familj är från Chile. Patricia etnifierar Harry (rad 406) genom 
att ta fasta på hans syrianska identitet som relevant för hennes mammas 
ställningsstagande. I sin nästa tur avfärdar Patricia den syrianska identiteten 
som relevant för hur hennes mamma skulle reagera: de handlar ju inte om 
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syrianska killar (rad 410). Patricia både relevantgör och gör motstånd mot 
etniciteten som kategoriserande princip när det gäller hennes mammas reak-
tioner på vem hon är tillsammans med, vilket kan verka motsägelsefullt. Att 
avfärda kategorins relevans är en av de strategier som tas upp av Day (1998: 
162). Hon argumenterar emot kategorins relevans och hävdar att det skulle 
vara Harrys personliga egenskaper som hennes mamma skulle bry sig om. 
Strategin används även i Exempel 54–56 och 64. 

7.6  Hur gör ni i Chile? – att skifta fokus (till en annan 
person) 
I Exempel 51 diskuterar deltagarna bortgifte vilket leder till en förhandling 
om syrianska äktenskap. Harry och Andy beskriver gemensamt hur bortgifte 
fungerar och hamnar därmed i försvarsposition. De positionerar sig i sitt för-
svar som personer som lever i kulturer där arrangerade äktenskap kan före-
komma. I exemplet ifrågasätter Patricia giftermål mellan syrianer där man-
nen är betydligt äldre än kvinnan som en motivering till varför det ofta är 
tjejen som är emot ett förerslaget äktenskap, vilket Andy och Harry gemen-
samt hävdar.  

Exempel 51. Att skifta fokus till en annan person. Samtal 6. (Patr = 
Patricia). 

122  Patr: men varför (.)för de e alltid såhär en  
123   fyrtioårig kille å en nittonårig tjej 
124  Andy: näe 
125  Harry: de e myck asså du överdriver dendär 
126  Patr: nämen (.) man får ju se ibland nere på  
127   stan fast ja vet ju inte fall dom blev 
128  Harry: men dom e skäggiga syrianerna fan  
129   [dom  
130  Patr: [a ja vet [dom bryr sej inte 
131 → Andy:           [hur är de e i Chile hur gör ni  
132   i Chile får ni gå såhär me killar hur som  
133   helst å  

I exemplet etableras en negativ kategorisering av syrianer som förknippas 
med bortgifte. Patricia visar genom sin källa till kunskap, vad hon har sett på 
stan, att hon inte tillhör den aktuella kategori som diskuteras. Hon visar ock-
så sin okunskap om orsaken till paren med åldersskillnad. Harry identifierar 
sig som syrian här och hävdar att Patricia överdriver. Han kommer också 
med en förklaring till den antagna ålderskillnaden. Männen ser gamla ut 
eftersom de är skäggiga (rad 128). Genom att ställa en fråga om hur de gör i 
Chile etnifierar Andy här Patricia istället genom att aktualisera hennes bak-
grund (rad 131). Därmed skiftar han fokus från kulturer som förknippas med 
bortgifte, och relevantgör Patricias etnicitet. Det nya fokuset på Patricias ur-



 

 129 

sprung leder bort samtalet från de kontroversiella attribut som indirekt för-
knippas med Harry och Andy när de diskuterar bortgifte. Att etnifiera mot-
ståndaren är en typ av motstånd som tas upp av Day (1998:166). Detta sam-
tal liknar också de samtal som Day analyserar mer än de andra då det är mer 
mångkulturellt. Harry och Sima identifierar sig som syrianer medan Andy 
identifierar sig som arab från Palestina och Patricia som chilenska. Möjlig-
heten att skifta fokus till en annan person och därmed relevantgöra en annan 
etnicitet står ju inte till buds i de samtal där samtliga deltagare identifierar 
sig som syrianer.  

Vid andra tillfällen fungerar kön som en resurs för att skifta fokus till en 
eller flera andra deltagare i samtalet. Det sker t.ex. i Exempel 23 rad 89, när 
Roberto skiftar fokus till tjejernas perspektiv.  

7.7 Sammanfattande kommentar om motstånds-
strategier 
I 7.2–7.6 visar jag på olika strategier för att göra motstånd. Flera av dessa 
strategier är olika former av partikularisering. Att hänvisa till ett motexem-
pel, som analyseras i 7.3, är ett sätt att visa på det unika exempel som nyans-
erar en kategorisering. I 7.4 visar jag hur Julia och Rima lyfter fram person-
liga egenskaper och åsikter som unika, vilket också är en tydlig form av par-
tikuarisering. I 7.5 och 7.6 visar jag på andra strategier för att göra motstånd 
mot kategoriseringar. Att avfärda kategorins relevans (7.5) är ett sätt att mer 
explicit förhandla om kategoriseringen medan att skifta fokus (7.6) är ett sätt 
att undvika att själv kategoriseras.  

För de strategier som används ovan används i sin tur mer specifika red-
skap för argumentation. Nedan visar jag på två sådana: active voicing och 
användande av ju. För att visa hur strategierna och redskapen används som 
resurser på olika nivåer i analysen hänvisar jag till Exempel 49. När Rima 
betonar sina individuella skäl till att vilja bevara oskulden är det en form av 
partikularisering. Jag menar att hennes sätt att ange personliga skäl är en 
motståndsstrategi som används för att göra motstånd mot att kategoriseras 
utifrån etnicitet. Hon gör motstånd mot att hennes beteende förklaras enbart 
med att hon är syrian. Active voicing, som används för att illustrera vad 
hennes mamma anser, är ett mer specifikt redskap som är en del av strategin.  

7.8 Active voicing 
Genom direkt anföring kan åsikter och attityder uttryckas på ett dramatiserat 
och komprimerat sätt (Myers 2004). ”Participants can use other voices, not 
to evade giving their own opinion, but to make an opinion rhetorically effec-
tive, in all its complexities, relations and ambivalences” (Myers 2004:139). 
Direkt anföring och active vocing har även analyserats i kapitel 7 som ett sätt 
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att konstituera identitet genom att illustrera hur en typisk representant för en 
kategori kan låta. Active voicing är ett språkligt redskap som kan fungera 
både kategoriserande och som ett sätt att göra motstånd. Direkt anföring an-
vänds i gruppsamtalen för att protestera mot andras beteende eller uttrycka 
attityder gentemot det som sker, vilket kan vara ett effektivt sätt att göra 
motstånd. I Exempel 52 används direkt anföring för att återge Julias re-
aktioner på att bli friad till. Anföringen är markerad med fet stil. Hon illu-
strerar därmed hur hon reagerar på gubbens beteende som uppseendeväck-
ande. För mer kontext se Exempel 61 (kap. 8) där den fullständiga narrativen 
analyseras. 

Exempel 52.  Active voicing som motstånd. Samtal 5.  
480  Julia: ja ut såhär så kommer re en gubbe  
481 →  stoppar mej såhär ba men asså ja känner  
482 →  inte dej ja känner inte honom men han han  
483   måste bara ha ditt telefonnummer[å ja>>  
484  Leyla:                                 [SKRATTAR 
485  Romario:                                 [ha 
486  Julia: >>ba a men han kommer hit ska leta efter  
487   en brud för han ska gifta sej [ja ba>> 
488                                 [SKRATT  
489  Leyla:                               [va ska 
490 → Julia: >>ej men ja skulle inte tro det han bara 

 men ja lämnar mitt telefonnummer a men ja 

På rad 476 används direkt anföring på ett sätt som är typiskt för berättelser 
som återger vad gubben sade vid det aktuella tillfället. Det citatet fungerar 
framförallt återberättande och anger förutsättningarna för situationen. Efter 
att gubben berättat om sitt ärende illustreras Julias reaktion: ja ba ej ja skulle 
inte tro det (rad 482). Yttrandet illustrerar både Julias reaktion mot att bli 
uppraggad av någon hon inte känner i ett ärende som rör bortgifte samtidigt 
som det för händelseutvecklingen i berättelsen vidare genom dialogen mel-
lan gubben och Julia. Julia får genom anföringen möjlighet att visa på mot-
stånd mot bortgifte genom att illustrera sin frågande attityd. Återberättandets 
form gör det möjligt för Julia att förstärka attityden i återgivandet oavsett hur 
hon uttryckte sig eller agerade vid det aktuella tillfället. Dialogen fyller ock-
så funktionen att återberätta en slags verklig förhandling som utspelar sig 
mellan gubben och Julia om vem som ska lämna sitt nummer.  

I kapitel 6 analyserar jag hur Wooffitts begrepp (1992:161) active voicing 
används kategoriserande för att gestalta något som typiskt eller trovärdigt. I 
Wooffitts undersökning används tekniken för att visa hur andra personer än 
talaren har haft paranormala upplevelser. Mer eller mindre autentiska eller 
rent fiktiva citat användes för att karakterisera något som typiskt för att 
illustrera egenskaper eller attityder hos grupper av människor genom att for-
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mulera vad de kunde ha sagt i en viss situation. Active voicing kan vara ett 
dramatiserande sätt att göra motstånd och t.ex. protestera mot andra per-
soners agerande. I Exempel 53 berättar Besna om när hon var tillsammans 
med sina svenska kompisar och handlade. Hon berättar om hur hon hörde de 
syrianska affärsägarna prata om henne och illustrerar i form av ett citat hur 
hon reagerade.  

Exempel 53. Active voicing som motstånd. Samtal 7.  
383  Besna: härom dan va ja i nere a i stan å så va  
384   ja i affärn å så va ja hör dom snacka du  
385   vet syrianerna i  affären dom som äger  
386   affären dom bara dom bara va gör hon  
387   dendär syrianen me svennar ja bara  
388   ursäkta ja e syrian ja hör va rom säger  
389   aa ja bara de e mina kompisar asså ja  
390   blev jättesårad ärligt 

Anföringen introduceras på ett sätt som är vanligt i berättelserna med ja bara 
(rad 387). Därefter illustrerar Besna sin reaktion ursäkta ja e syrian i form 
av en replik. Den återgivna rösten följs av en förklarande metakommentar i 
berättarögonblicket ja hör va rom säger aa varpå Besna återigen med hjälp 
av ett ja bara återgår till citatform de e mina kompisar (rad 389). Därefter 
återger Besna sina känslor vid det aktuella tillfället med en ny metakommen-
tar. Genom metakommentarer och återgivna citat återger Besna sina känslor 
och reaktioner inför att hennes omdöme att välja vänner ifrågasätts. Active 
voicing ger Besna möjlighet att på detta sätt föra in en kritisk röst gentemot 
syrianernas reaktion på att hon umgicks med svenskar oavsett hur hon 
agerade vid det aktuella tillfället. Det är inte säkert att Besna yttrade repliken 
men i återgivandet protesterar hon mot syrianernas åsikter om henne.  

I Exempel 54 används en fiktiv dialog mellan Julia och hennes hypo-
tetiska svenska pojkvän för att illustrera varför det inte skulle fungera för 
just Julia att vara gift med en svensk. Active voicing används här för att 
rättfärdiga varför Julia vill gifta sig med en libanes.  

Exempel 54. Active voicing som motstånd. Samtal 4.  
568  Julia: tycker ja ja menar ja visst jättekul ja  
569   skulle väl kunna tänka mej å asså mina  
570   föräldrar skulle nog inte ha någonting  
571   emot om ja gifte mej med en svensk men  
572   själv så tror ja inte att de skulle 
573   funka [för när som helst kanske ja>>  
574  Leyla:       [aa 
575  Julia: >>säger a ja vill flytta tillbaka till  
576   mitt land å va säger han nej ja stannar  
577   kvar då blir re som spårlöst försvunnen 
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Liksom i Exempel 52 och Exempel 53 argumenterar Julia här för att hon har 
personliga skäl för sin ståndpunkt, asså mina föräldrar skulle nog inte ha 
någonting emot om ja gifte mej me en svensk men själv så tror ja inte att de 
skulle funka (rad 569–573). Hon framställer här sina föräldrar som liberala 
och konstituerar därmed sin egen självbild, i relation till föräldrarna, som 
självständig och icke kontrollerad. Hon framhäver därmed sin egen individu-
alitet, vilket är en återkommande motståndsstrategi. Som språkligt redskap 
för att illustrera varför hon ändå inte skulle kunna vara gift med en svensk 
man använder hon active voicing i en fiktiv dialog mellan sig och en hypo-
tetisk svensk make där hon säger: a ja vill flytta tillbaka till mitt land (rad 
575) och han säger nej ja stannar kvar (rad 576). Den hypotetiska händelse-
sekvens som Julia illustrerar genom en kort minidialog aktualiserar en pro-
blematik kring att gifta personer har sitt ursprung i två olika länder. Det är 
omständigheten att höra hemma i två länder som gör att Julia inte kan vara 
gift med en svensk, inte hennes föräldrars vilja eller en allmän motvilja mot 
att vara gift med någon med ett annat ursprung. Det är framförallt den poten-
tiella identiteten som kontrollerad av sina föräldrar som Julia gör motstånd 
mot i Exempel 54 men också mot att enbart resonera utifrån etnisk identitet 
när man väljer äktenskapspartner.  

På liknande sätt illustrerar Patricia i Exempel 55 med ett fiktivt citat hur 
hennes mamma skulle säga om hon var tillsammans med Andy. Strax innan 
Exempel 55 har Harry frågat Patricia hur hennes mamma skulle reagera om 
hon kom hem med Andy som är muslim och presenterade honom som sin 
pojkvän. Andy deltar också i samtalet och situationen presenteras som rent 
hypotetisk.  

Exempel 55. Active voicing som motstånd. Samtal 6. (Patr = Patricia). 
414  Harry: förstå men om du kommer hem me Andy han e  
415   han e  muslim  
416 → Patr: de spelar ingen roll 
417  Andy: de spelar ingen roll 
418  Harry: aa     
419  Patr: nej min mamma skulle bara om bara  
420   om du e lycklig å han behandlar dej å  
421   inte slår dej å grejer å du liksom känner  
422   att du tycker om honom så skulle ja få va  
423   ihop me honom för hon hon vet ju att 

Patricia konstituerar sin mamma som liberal i förhållande till förhållanden 
med personer med en annan religion i det fiktiva citatet i Exempel 55: om du 
e lycklig å han behandlar dej å inte slår dej å grejer å du liksom känner att 
du tycker om honom (rad 420–422). Genom att låta modern hävda att det är 
andra omständigheter och egenskaper än religion som avgör om ett förhåll-
ande blir lyckligt gör Patricia motstånd mot religion som kategoriserande 
princip. Det är ett återkommande mönster under gruppsamtalen att deltagar-
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na, liksom Patricia och Julia i Exempel 54 och Exempel 55, argumenterar för 
att deras föräldrar inte är kontrollerande, särskilt när det gäller sina barns för-
hållanden med personer med andra nationaliteter eller religioner än de själva. 
På samma sätt gör Julia i Exempel 56. Julias mamma resonerar i det fiktiva 
citatet efter kärlekens princip över nationalitet. De eventuella problem som 
kan uppstå illustreras av Julia själv.  

Exempel 56. Active voicing som motstånd. Samtal 4.  
399  Julia: min mamma skulle väl mest säga liksom  
400   älskar ni varandra [så visst>> 
401  Leyla:                    [aa 
402  Julia: >>[men uppstår de problem 

Sammanfattningsvis är active voicing ett effektivt sätt att illustrera ett för-
hållningssätt och ett sätt att föra in frånvarande personers perspektiv i sam-
talet. Det är ofta föräldrarnas röster som illustreras och de relevantgörs där-
med som centrala faktorer i ungdomarnas identitetsarbete. Genom att låta 
föräldrarna resonera efter liberala normer undviker ungdomarna att själva 
identifieras som passiva offer för kontrollerande föräldrar. De gör därmed 
motstånd mot en problemcentrerad bild av den egna gruppen som hårt kon-
trollerande av ungdomarna och mot att syrianer förknippas med en stark 
norm om giftermål inom den egna gruppen. Active voicing, där repliker som 
faktiskt inte har yttrats, visar på det retoriskt effektiva med att använda direkt 
anföring för att uttrycka en åsikt eller en attityd. Att skifta till en hypotetisk 
tolkningsram är ett sätt att uttrycka dolda budskap, som normalt tas för givna 
(Myers 2004:155).  

7.9 Ju som resurs för att konstituera motstånd som 
självklart 
I 6.5.2 visar jag hur uttrycket ju utgör en resurs för att konstituera en kate-
gorisering som självklar. Användandet av ju bidrar till att en överenskom-
melse om att samtalsdeltagarna gemensamt kan dra en viss slutsats utifrån 
tillgängliga kontextuella resurser uppnås. Dessa kontextuella resurser kan 
utgöras av kulturellt delade föreställningar. Uttrycket ju har visat sig vara 
frekvent under gruppsamtalen även i yttranden som formulerar motstånd.  

I Exempel 44 används ju när Nadja visar på det partikulariserande mot-
exemplet som nyanserar föreställningen om att svenskar har betydligt libe-
ralare förhållningssätt till föräktenskapliga sexuella kontakter: de finns ju 
svenskar som inte får de (rad 475). Hon hänvisar därmed till en delad kun-
skap om motexemplet. På liknande sätt gör Rima i Exempel 45 när hon hän-
visar till att det finns syrianer som tar hem sina flickvänner för att nyansera 
föreställningen att de inte tillåts göra det: men de finns ju många (rad 205). 
På så sätt används ju för att etablera motexemplen som trovärdiga och själv-
klara utifrån deltagarnas gemensamma erfarenheter.  
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I de motståndsstrategier som analyseras ovan har jag även noterat att ju 
används när ungdomarna berättar om någon person de känner. Det görs t.ex. 
av Rima i Exempel 45: våra grannar dom har ju tre söner å dom tar alltid 
hem sina tjejer (rad 207). Här kan ju användas för att anknyta till att andra 
deltagare i samtalet (Besna eller Sima) redan känner till detta om Rimas 
grannar eftersom hon har berättat det vid något annat tillfälle. Rima an-
vänder också i Exempel 47 när hon berättar om ett bröllop hon ska gå på för 
att illustrera att syrianer inte alltid gifter sig tidigt: vi ger ju: såhär brud-
konfekt bröllop nu om: två månader (rad 85). Oavsett om de andra samtals-
deltagarna har hört talas om detta tidigare används ju för att etablera kun-
skapen som sann och trovärdig genom att hänvisa till gemensam kunskap.  

7.10 Det är inte så trångt som du tror – att direkt 
konfrontera kategoribundna attribut  
I ett av samtalen, som skiljer sig något från de andra genom att jag själv ock-
så deltar, blir motståndet särskilt tydligt, kanske för att två av deltagarna 
systematiskt använder sig av olika strategier för motstånd och tydligt ut-
trycker sin oenighet gentemot varandra. I detta samtal deltar tre tjejer och jag 
själv. Det samtalet arrangerades genom att jag gick fram och frågade tre tjej-
er som satt ute i solen på skolgården och pratade under en håltimme om de 
hade tid att delta i en gruppdiskussion. Två av tjejerna, Rima och Besna ville 
gärna delta i studien. Den tredje tjejen Izla ville inte vara med på inspelning-
en men ville följa med och lyssna. Hon sitter således bakom kameran och 
syns inte på inspelningen. Det förekommer dock att hon deltar i samtalet. 
Eftersom tanken var att minst tre personer skulle delta i varje gruppdiskus-
sion kom vi fram till att jag skulle delta i denna gruppdiskussion. I likhet 
med de andra gruppsamtalen inledde vi samtalet med att titta på scenerna ur 
filmen Jalla!Jalla! Under de veckor jag vistades på skolan såg jag ofta Bes-
na och Rima tillsammans i cafeterian, centralkapprummet eller utanför skol-
an pratandes eller deltagande i andra aktiviteter som boulespel. Jag uppfatta-
de dem som vänner. Izla var ingen person jag kommit i kontakt med tidigare 
och jag vet inte om hon ofta umgicks med Besna och Rima men hon satt 
åtminstone tillsammans med de andra två när de blev tillfrågade om att delta.  

Flera exempel från detta samtal har redan använts i analysen. I Exempel 
45 och 47 nyanserar Rima en generaliserande föreställning om syrianer. I 
Exempel 45 betonar Rima variationen inom gruppen och gör motstånd mot 
kategoriseringen av syrianer som gifter sig tidigt. I Exempel 45 gör Rima 
motstånd mot att syrianska killar förknippas med att ha flickvänner i hem-
lighet. Hon nyanserar kategoriseringen genom att exemplifiera med sina 
grannar. Rima protesterar gång på gång under samtalet mot generaliserande 
föreställningar om syrianer.  
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I Exempel 57 uttrycker Rima explicit att hon argumenterar mot den all-
männa uppfattningen om syrianer, här representerad av min närvaro.  

Exempel 57. Explicit motstånd. Samtal 7. 
349 → Rima: för de e inte sådär jätte eh typ= 
350  Besna: =va ru snackar= 
351 → Rima: =trångt [som folk tror att de e som du>> 
352  Linda:         [nä 
353  Rima: >>kanske du kanske har fått den  
354 →  uppfattningen  
355  Besna: [[nä hon har inte hon har inte fått nån>> 
356  Linda: [[nä men ja blev förvånad att ni e så>> 
357  Besna: >>uppfattning 
358  Linda: >>många 
359  Rima: de har hon säkert fått [hon har ju>>  
360  Besna:                        [nä hon kan>> 
361  Rima: >>suttit å intervjuat  
362  Besna: >>inte hon kan inte få nån uppfattning  
363   eftersom alla säger så olika grejer eller  
364   hur  
365   (1.9)  
366  Rima: har inte du fått en uppfattning 

I Exempel 57 tar Rima explicit avstånd från den allmänna uppfattningen på 
rad 349. Uttalandet explicitgör att hon förhåller sig till vad folk tror om hen-
nes situation. Hon uttrycker att folk, här representerade av mig, tror att det är 
trångt (rad 351), att ha begränsad frihet på grund av stor social kontroll. Hon 
anklagar mig för att ha fått en viss uppfattning (rad 354) genom att ha inter-
vjuat elever i skolan. I detta samtal tror jag att motståndet delvis måste be-
lysas genom samtalssituationen, som är en del av en undersökning som del-
tagarna antar handlar om hur det är att vara syrian/invandrare. Genom Rimas 
agerande positioneras jag som utomstående, en person utan kunskap om den 
aktuella situationen men med makt att uttala mig. Rimas uttalanden i Exem-
pel 57 är direkta konfrontationer mot en kategorisering av syrianer som kon-
trollerade, som relevantgörs av mig genom frågor under samtalet, och mer 
indirekt genom undersökningens urval och scenerna ur Jalla!Jalla!. Direkta 
konfrontationer är ovanliga under gruppsamtalen och att det sker just här kan 
nog delvis förklaras med min närvaro. 

Min närvaro som forskare med makt att beskriva gruppen är en faktor 
som aktualiserar den offentliga bilden av invandrartjejer som kontrollerade, 
vilket Rima protesterar emot. Detta gör att deltagarna i samtalet riskerar att 
positioneras som representanter för syrianer. Invandrarkulturer beskrivs ofta 
som kvinnoförtryckande i motsats till det svenska jämställda samhället och 
den offentliga debatten i tidningar, radio och TV. Rimas diskursiva arbete 
ovan kan således beskrivas i termer av motstånd mot generaliserande be-
skrivningar av hennes kultur som kvinnoförtryckande och därmed av henne 
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själv som förtryckt och kontrollerad. Rima och flera andra tjejer som deltar i 
gruppsamtalen gör på olika sätt motstånd mot en generaliserande beskriv-
ning av syriansk kultur som kvinnoförtryckande. Genom att nyansera kate-
goriseringen av den egna gruppen konstituerar de samtidigt sig själva som 
moderna och jämställda mot bakgrund mot bilden av dem som förtryckta. De 
kvinnliga deltagarna i gruppsamtalen har två problem att förhålla sig till. 
Antingen riskerar de att framstå som förtryckta offer för en patriarkal kultur 
eller så riskerar de att svartmåla sin egen kultur. Den vanligaste motstånds-
strategin under gruppsamtalen, som systematiskt används av Rima, är att 
nyansera kategoriseringen av kulturen och visa på variation vilket leder till 
större möjligheter att konstituera den egna identiteten mer fritt.  

7.11 Sammanfattande diskussion 
I kapitel 7 visar jag hur olika typer av strategier och mer specifika språkliga 
redskap används för att göra motstånd mot kategoriseringar. Ett sätt att göra 
motstånd består av att undvika att tillskrivas medlemskap i en viss kategori. 
Det sker indirekt i Exempel 51 när Harry skiftar fokus till Patricias chilenska 
ursprung då den syrianska kulturen ifrågasätts. En strategi som uppvisar lik-
heter med den strategi som Day (1998) kallar att etnifiera motståndaren. Tid-
igare forskning har visat att motstånd mot att etnifieras eller kategoriseras 
ofta används för att utjämna skillnader inom gruppen och för att en kategori-
serad deltagare inte ska riskera att uteslutas från den pågående aktiviteten 
(Day 1998, Engblom 2004). Den vanligaste funktionen i föreliggande under-
sökning är istället att det gemensamma ursprunget som syrianer används 
som en resurs för att skapa solidaritet och gruppgemenskap. Möjligheten att 
fokusera på det gemensamma ursprunget står dock inte till buds i det samtal 
som Exempel 51 är hämtat ifrån.  

Jag visar också hur deltagarna undviker att positioneras som offer under 
samtalen. Den kategorin skiljer sig dock från de kategorier som framförallt 
analyseras i avhandlingen (kön, etnicitet och religion) eftersom det inte är ett 
begrepp deltagarna använder sig av själva. Begreppet offer är ett begrepp jag 
använder mig av för att visa hur deltagarna värjer sig mot att definieras som 
enbart medlemmar av en viss kategori eller mer specifikt att deras handlingar 
och åsikter enbart antas bero på deras uppfostran eller kategorimedlemskap. 
När jag använder begreppet förhåller jag mig också till en offentlig bild av 
invandrartjejer som förtryckta.  

Jag visar också på olika sätt att förhandla om innebörden av att tillhöra en 
viss kategori, vilket är de vanligaste formerna av motstånd under gruppsam-
talen. Jag visar i detta kapitel hur det framförallt görs genom att visa på ny-
anserande motexempel. Detta kan ske mer kortfattat eller i fullt utbyggda 
narrativer (dessa kommer att analyseras i kapitel 8). Det är ofta kategori-
seringar av den egna gruppen, framförallt syrianer, som nyanseras på olika 
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sätt under gruppsamtalen. Motexempel används för att visa på en mer kom-
plex verklighet där personer inte alltid följer normerna vilket är ett sätt att 
bekämpa stereotyper och fördomar. Detta sker också genom att ungdomarna 
betonar den individuella viljan och hävdar att en åsikt är personligt grundad 
och inte en konsekvens av uppfostran eller kultur. Den senare formen av 
motstånd är också ett sätt att framhäva individualiteten. Analyserna visar att 
en viktig funktion hos motståndet är att betona den egna individualiteten och 
visa upp sig själv som unik.  

 Motståndet kan också bestå av olika sätt att illustrera attityder och käns-
lor för att framhäva det normala och logiska (jfr det engelska begreppet 
accountable) i sina reaktioner, t.ex. när ungdomarna återberättar en händelse. 
I detta kapitel visar jag hur active voicing är ett viktigt redskap för att rätt-
färdiga handlingar eller attityder. Jag menar att strategin att avfärda en kate-
goris relevans är ett sätt att visa på det logiska och normala hos sig själv ge-
nom att t.ex. visa hur den egna familjen står över fördomar om olika katego-
rier genom att bedöma en eventuell kärlekspartner utifrån personliga egen-
skaper och inte utifrån vilken etnisk grupp personen representerar. Jag menar 
att rättfärdigandet och framhävandet av det logiska i det egna agerandet och i 
de egna uppfattningarna också är en viktig funktion hos flera av de strategier 
för motstånd som jag visar på i detta kapitel. Ungdomarna vill alltså både 
uppfattas som unika, vanliga och normala, vilket kan uppfattas som en mot-
sägelse.  

Motståndet kan också rikta sig mot normerna eller föreställningarna ge-
nom olika typer av protester eller negativa värderingar. Ett redskap som an-
vänds för protester är direkt anföring eller active voicing. Genom att illu-
strera vad någon sade eller borde ha sagt vid ett visst tillfälle eller i en typ av 
situation kan ungdomarna synliggöra dolda budskap och attityder genom att 
t.ex. föra in kritiska röster. En kritisk kommentar kan då användas för att 
protestera mot normerna och därmed bemöta konservativa normer eller per-
soner som inskränker ungdomarnas frihet eller personliga integritet.  

Flera av motståndsstrategierna iscensätts inom en hypotetisk tolknings-
ram. Patricia avfärdar kategorins relevans i Exempel 50 i en hypotetisk situa-
tion som en reaktion på Harrys fråga: va ska din morsa om du skulle komma 
hem me mej till exempel. Harry iscensätter en hypotetisk situation i sin fråga 
utifrån vilken de kan förhandla om ursprungets relevans för förhållanden. På 
liknande sätt skapas ett utrymme för motstånd och protester genom active 
voicing som används för att illustrerar vad som kunde ha sagts i en viss 
situation. Hur en hypotetisk tolkningsram används i identitetsförhandling-
arna vid berättande analyseras vidare i kapitel 8.  

På ett övergripande plan visar analyserna av motstånd hur ungdomarna 
förhåller sig till det faktum att sociala kategorier existerar och de förvänt-
ningar på individen som de skapar. Ungdomarna positionerar sig i relation 
till de stereotyper och föreställningar vi omges av som Joseph (2004) kallar 
för den konstruerade essentialismen. De olika strategierna visar hur ungdom-
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arna lokalt bemöter den tolkningsram (jfr Haavind 1985, Butler 1990:33) 
som reglerar hur vårt agerande tolkas av omgivningen utifrån vilket kön vi 
har. I detta sammanhang är även tolkningsramar för etnicitet relevanta för 
ungdomarna. Andra undersökningar (Engblom 2004, Jonsson 2007) visar 
hur etniciteten konstitueras på olika sätt beroende på kontexten. En person 
kan i ett visst sammanhang vara svensk, i ett annat grek, på ett sätt som vid 
första anblicken kan verka motsägelsefullt. Även om de kan passera för 
svensk ibland och syrian ibland så existerar det föreställningar förknippade 
med dessa kategorier. Under gruppsamtalen förhandlar de ständigt med hjälp 
av en mängd olika resurser om vad det innebär att vara tjej, kille, syrian, in-
vandrare, svartskalle eller svensk. Analyserna i kapitel 7 bidrar med redskap 
för att analysera hur detta sker konkret genom samtalande. Ungdomarna är 
därmed inga passiva offer för de stereotyper eller de begränsningar som 
kategorimedlemskapet innebär. De bekämpar fördomar och stereotyper, ge-
nom ofta omedvetna mikrohandlingar vid upprepade tillfällen samtidigt som 
de diskuterar filmen, argumenterar eller berättar en underhållande historia.  
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8 Hur identiteter etableras, nyanseras och 
ifrågasätts genom berättande 

När jag först bekantade mig med gruppsamtalen upplevde jag intuitivt att 
referenser till vad som hänt deltagarna själva eller någon de känner, alltså 
personliga berättelser, dels är frekventa, dels verkar spela en viktig roll för 
utvecklingen av diskussionerna. Berättelser används för en rad olika syften i 
samtal. Ett syfte som har undersökts i flera språkvetenskapliga undersök-
ningar är syftet att underhålla (t.ex. Tannen 1984, Norrby 1998, Eriksson 
1997), men berättande kan också vara ett sätt att gemensamt minnas en 
händelse, argumentera för sin ståndpunkt eller illustrera en poäng i en dis-
kussion (t.ex. Norrby 1998). En berättelse kan givetvis också vara multifunk-
tionell och fylla flera syften samtidigt. Vissa berättelser är centrala för för-
ståelsen av oss själva, t.ex. berättelser om när vi föddes, hur vi valde en viss 
utbildning eller när något annat viktigt i livet inträffade. Dessa händelser 
återberättas ständigt av oss själva och personer i vår omgivning.  

Berättelser är ett sätt att göra omvärlden begriplig. När vi berättar fogas 
det välkända och vardagliga samman med det oväntade (Bruner 2002). En 
god berättelse måste innehålla en oförutsedd poäng för att upplevas som 
meningsfull. I skapandet av en berättelse sammanlänkas händelser med var-
andra till ett orsakssamband. Berättandet är ett sätt att skapa och återskapa 
kulturella föreställningar genom att vi väljer att ta till oss och återberätta vis-
sa berättelser. Men berättelser kommer samtidigt till i dialog med andra per-
soner och skapar därmed förutsättningar för förhandling om kulturella norm-
er, enligt Bruner. Syftet med avhandlingen är, som tidigare framgått, att und-
ersöka hur kön, etnicitet och generation konstitueras. I detta kapitel under-
söker jag hur detta sker när ungdomarna berättar. På vilket sätt är berättande 
en resurs för att förhandla om kategoriseringar? Hur förhandlas och omför-
handlas kulturella föreställningar förknippade med olika kategorier genom 
berättande? Hur positionerar sig ungdomarna i narrativerna i förhållande till 
de sociala kategorierna kön, etnicitet och generation? Hur bidrar berättandet 
till att generaliserande föreställningar nyanseras och omförhandlas? 

Narrativer har av flera forskare pekats ut som viktiga arenor för identitets-
skapande. Narrativer skapar tolkningsramar inom vilka identiteter, erfaren-
heter och normativa förväntningar kan organiseras (Bruner 2002). I narrativ-
er konstitueras identitet genom att berättaren i samspel med åhörarna fram-
ställer sig själv och andra medaktörer på ett visst sätt. Adelswärd (1996) 
menar att identitet skapas på minst två nivåer i berättelser där berättaren 
själv är huvudperson. För det första skapar berättaren en bild av sig själv ge-
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nom att framhäva vissa egenskaper och kanske genom att låta åhörarna ta del 
av tankar och tolkningar av händelseförloppet. För det andra aktualiserar be-
rättaren sig själv som berättare, som på ett mer eller mindre intressant sätt 
delar med sig av en erfarenhet.  

Berättandet fyller reflexiva funktioner genom att organisera sociala rela-
tioner, t.ex. utifrån sociala kategoriseringar. Det kan i detta sammanhang ske 
genom att två tjejer tillsammans låter en manlig huvudperson illustrera hur 
killar är och därmed återskapar föreställningar om killar. Enligt Potter och 
Edwards (1992) fyller narrativer en rad diskursiva syften, som att argument-
era och etablera information som sann och trovärdig. I detta kapitel analys-
erar jag några argumentativa funktioner hos berättande. Vad gör den narra-
tiva formen effektiv för att argumentera? Att analysera vad narrativer an-
vänds till i diskussioner är ett sätt att komma åt de mer indirekta identitets-
skapande processerna. Liksom i kapitel 6 och 7 analyseras här hur kön, etni-
citet och generation konstitueras genom olika diskursiva praktiker. Här be-
gränsas dock de diskursiva praktikerna till dem som aktualiseras i och med 
berättande.  

8.1 Tidigare forskning om narrativer och kön 
Forskningsfältet om narrativer är mycket stort; inte minst identitetsskapande 
processer har analyserats inom olika ämnesområden. Som exempel kan 
Anderssons sociologiska undersökning (2003) av identifikationsprocesser 
hos en grupp tonårstjejer i en multietnisk stadsdel nämnas. Andersson ana-
lyserar hur plats, kön och etnicitet förstås, används och kommuniceras i unga 
tjejers berättelser. Inom det postmoderna könsperspektivet är narrativer ett 
centralt redskap för att analysera hur kön konstitueras, se t.ex. Søndergaard 
(2000). Följande genomgång av tidigare forskning syftar inte till att ge en 
helhetsbild av forskningsfältet, då detta skulle bli mycket omfångsrikt. End-
ast språkvetenskapliga undersökningar med genusperspektiv tas med.  

Flera undersökningar har undersökt hur kvinnor och män framställer sig 
själva på olika sätt i narrativer där de själva spelar huvudrollen. Eriksson 
(1997:201–223) har analyserat hur tjejer och killar framställer sig själva på 
olika sätt i narrativer. Killarna i Erikssons undersökning framställer ofta sig 
själva som normbrytare medan tjejerna ofta berättar om när de själva har 
gjort bort sig. På så vis kommer normer och ideal kring hur tjejer respektive 
killar bör bete sig till socialt uttryck när deras handlingar i narrativerna 
tolkas och värderas, enligt Eriksson (1997:221). I Norrbys (1998:368) under-
sökning av vardagligt berättande hos vuxna iscensätter sig männen oftare 
som aktiva handlingsmänniskor medan kvinnorna oftare berättar om hur de 
faller offer för yttre omständigheter. Hon finner också tendensen att män 
oftast berättar om män medan kvinnor berättar om både kvinnor och män.  

Holmes (1997) har studerat hur olika genusidentiteter konstitueras genom 
berättande i Nya Zeeland. Hennes undersökning bekräftar traditionella gen-
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usroller, nämligen att det är vanligt att kvinnor uppdaterar sina väninnor om 
vad de har för sig på ett sätt som framställer dem själva som omvårdande. De 
berättar oftast om vardagliga händelser och fokuserar på relationer mellan 
människor. Männen berättar istället oftast om olika aktiviteter på fritiden 
eller på arbetet där de själva framställs som kompetenta och handlingskraft-
iga. Hon finner även skillnader gällande samtalsstil. Kvinnorna ger mer stöd-
jande responser av olika slag medan männen ställer fler kritiska frågor och 
intar en mer skeptisk attityd. Holmes bekräftar därmed tidigare forskning om 
skillnader mellan kvinnor och män men betonar samtidigt komplexiteten i de 
olika genuspositionerna. Hon visar också hur narrativer kan användas för att 
utmana stereotypa föreställningar om kvinnor och män.  

Ovanstående studier undersöker skillnader mellan könen på olika sätt: 
antingen när det gäller hur kvinnor (eller tjejer) respektive män (eller killar) 
framställer sig själva på olika sätt eller skillnader mellan typiskt kvinnligt re-
spektive manligt sätt att berätta. I denna analys kommer inte skillnader mel-
lan tjejers och killars narrativer eller berättande att analyseras eftersom jag 
instämmer i kritiken mot skillnadshypotesen (3.1) som går ut på att man ge-
nom att jämföra tjejer och killar utgår från skillnader mellan dem som något 
givet. Genom att istället undersöka hur berättande bidrar till att etablera 
normativa förväntningar på tjejer och killar kan de skillnader som tidigare 
forskning visat på förstås och förklaras bättre.  

Andra har undersökt hur killar respektive tjejer använder narrativer i orga-
niserandet av sociala aktiviteter. Goodwin (1990) har visat hur berättandet 
fungerar på olika sätt i konfliktsituationer som en socialt organiserande prin-
cip i flick- respektive pojkgrupper bestående av svarta amerikanska arbetar-
klassbarn. Pojkarnas konfliktnarrativer handlar om en närvarande person 
som direkt kan konfronteras medan tjejerna berättar om en icke närvarande 
person som har gjort något fel vilket leder till att konflikterna inte kan lösas 
här och nu. Evaldsson (2002b) har studerat narrativer som organiserande 
princip när pojkar på ett svenskt fritidshem skvallrar, en aktivitet som annars 
brukar beskrivas som en typisk kvinnlig aktivitet (se t.ex. Nordenstam 1987). 
I narrativerna kan pojkarna positionera sig i förhållande till varandra inom 
gruppen men också till vad som är acceptabelt manligt beteende. Goodwin 
jämför tjejers och killars berättelser och analyserar således också könsskill-
nader, liksom de undersökningar som refereras ovan, men Goodwin och 
Evaldsson analyserar berättandet som organiserande princip för olika sociala 
aktiviteter. Jag kommer i likhet med dessa undersökningar att analysera hur 
narrativer används för att strukturera sociala aktiviteter, nämligen hur narra-
tiver används som organiserande princip i argumentation.  

Ytterligare undersökningar har analyserat hur kön konstitueras genom be-
rättande, vilket också är ett syfte med min undersökning. Detta perspektiv 
finns också i Goodwins och Evaldssons analyser. Adelswärd (1992) har 
undersökt narrativer om jakt och visat hur en underliggande poäng i mäns 
narrativer om när de dödade sin första älg är att visa på hur de blev en del av 
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den manliga gemenskapen. Milles (2003) har studerat hur en manlig deltag-
are i ett arbetsmöte anknyter till kulturella föreställningar om manlighet när 
han berättar om sig själv. Han berättar dels en hjälteberättelse om när han 
löser datorproblem, dels en jaktberättelse om hur han smyger på rådjur. 
Milles visar vidare hur självrepresentationen i narrativer är socialt reglerad 
eftersom kvinnorna ifrågasätter mannens identitet som jägare och hjälte.  

8.2 Narrativdefinitioner. En forskningsöversikt 
Narrativers popularitet inom olika forskningstraditioner har lett till en mängd 
olika definitioner. Potter (1996a:169) skriver att begreppet används på så 
många sätt och ofta med så vid definition att det ibland är svårt att veta vad 
som inte är en narrativ. Jag kommer inte att göra en fullständig redogörelse 
för hur narrativer eller berättelser definierats men jag tar upp några defini-
tioner som är vägledande för mitt sätt att definiera narrativer.  

En typisk narrativ är något vi intuitivt känner igen. Enligt Bruner (2002) 
utmärks den genom att den handlar om en specifik person som upplever en 
unik situation där oväntade händelser som bryter våra förväntningar inträf-
far. Bruner (2002:16–17) definierar narrativer främst utifrån innehållsliga 
krav. De innehåller minst en aktör med fri vilja, vars förväntningar på vad 
som är normalt och förväntat i tillvaron framgår, se ovan. Agerandet leder i 
sin tur till någon form av resultat. Vidare menar Bruner att en narrativ är 
förankrad i en viss situation och kräver en berättare och åhörare eller läsare. 
Händelseförloppet utgår och tolkas från berättarens utgångspunkt. Det är 
också vanligt att narrativen avslutas med en sammanfattande och värderande 
del (coda) som tar åhörarna eller läsarna tillbaks från narrativens värld till 
här och nu. 

Många språkvetenskapliga undersökningar av narrativer utgår från 
Labovs och Waletskys (1967) definition av den minimala narrativen. En 
narrativ utspelar sig enligt denna definition i förfluten tid och innehåller 
minst en temporal junktur, vilket innebär att en sats inte kan byta plats med 
en annan utan att innebörden förändras. De ställer också det funktionella 
kravet att en narrativ måste ha en poäng. Narrativen måste innehålla ny och 
intressant information som är relevant för åhörarna. Detta uttrycks framför-
allt genom värderingar i narrativens slutfas enligt Labov och Waletsky. 
Polanyi (1985:188) har utgått från Labovs och Waletskys definition av den 
minimala narrativen men hon har vidareutvecklat den och definierar narra-
tiver som återgivandet av händelser som utspelar sig under speciella om-
ständligheter, med specifika deltagare som ger upphov till en situation som 
skiljer sig från den situation som var rådande då narrativen tog sin början. 
Händelsesekvensen beskrivs för att förklara händelserna och innehåller värd-
erande uttryck. Strukturellt innebär Polanyis definition att en narrativ inne-
håller minst två narrativa satser som beskriver händelserna och minst en sats 
som beskriver det tillstånd som är händelsernas utgångspunkt. 
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Labov och Waletsky (1967) har analyserat eliciterade narrativer där olika 
personer har uppmanats att berätta något. Inom den samtalsanalytiska tradi-
tionen har man istället studerat narrativer i naturligt förekommande samtal. 
Inom denna tradition har man framförallt definierat narrativer med avseende 
på hur de är förankrade interaktivt i samtalet. Interaktivt utmärker sig narra-
tiver genom att de sträcker sig över flera möjliga turbytesplatser och därmed 
slås de vanliga turbytesreglerna där talaren enbart får rätten till en turtagings-
enhet i taget ut. Sacks (1992:passim, t.ex. 682) har visat hur narrativer ofta 
inleds med en preannonsering som förvarnar om att en narrativ följer. Pre-
annonseringen följs dessutom ofta av en förfrågan från åhörarna om att få 
höra narrativen. En berättare befrias från den vanliga turtagningen och posi-
tioneras som en berättare vilket innebär att pauser och avslutade turkonstruk-
tionsenheter inte ska uppfattas som att berättaren lämnar över talarutrymmet 
(Goffman 1979:23). Goffman menar dock att en berättare kan skifta position 
och bryta den berättande ramen genom att t.ex. låta någon annan deltagare 
kommentera eller göra en reparation.  

Eriksson (1997:45) kombinerar de olika kraven i sin narrativdefinition 
som omfattar innehållsliga, funktionella och interaktiva villkor. De inne-
hållsliga villkoren består av att en narrativ måste skildra specifika händelser 
som har ägt rum i förfluten tid. Händelseförloppet ska också framställas som 
om det verkligen har ägt rum. Det funktionella villkoret går ut på att narra-
tiver ska ha en poäng. Det interaktiva går ut på att berättandet ska vara för-
ankrat i interaktionen så att minst två personer är orienterade mot berättel-
sen. De narrativer som uppfyller dessa krav kallar jag i fortsättningen proto-
typiska narrativer.  

Potter föreslår att narrativer ska definieras löst och preliminärt så att olika 
diskursiva fenomen kan fångas in (Potter 1996a:173). Jag kommer att använ-
da mig av en vid narrativdefinition. Förrutom narrativer som uppfyller 
Erikssons krav (1997), vilka jag alltså kallar prototypiska narrativer inklu-
derar denna även narrativer som skildrar generiska och hypotetiska händelse-
sekvenser.  

8.2.1 Generiska narrativer 
De flesta narrativdefinitioner innebär att narrativer utspelar sig vid ett speci-
fikt tillfälle i förfluten tid då ett unikt händelseförlopp utspelade sig. I grupp-
samtalen förekommer även skildringar av generiska händelseförlopp som 
skildrar vad som brukar hända. Dessa skapar trovärdighet genom att skildra 
det typiska som har hänt vid upprepade tillfällen (Potter 1996a). Som exem-
pel på ett generiskt förlopp anger Potter en viss typ av vetenskaplig beskriv-
ning av ett experiment där det inte är intressant för läsaren vilket väder det 
var utanför labbet eller hur forskaren kände sig när han utförde experimentet. 
Enligt van Dijk (1994:263) är narrativer intressanta för bildandet av sociala 
representationer av grupper eller personer eftersom vi ofta skapar en genera-
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liserad bild utifrån narrativer. En strategisk metod att skapa en önskad bild 
av en annan person eller grupp är att understryka att personens handlande i 
narrativen är typiskt och inte uppseendeväckande (van Dijk 1994:263). 

Polanyi (1989:17) definierar generiska narrativer med syftet att utesluta 
dem i sin undersökning. Hon skriver att generiska narrativer beskiver vad 
som utspelar sig i en berättelsevärld som är av en speciell sort, istället för en 
specifik berättelsevärld med en specifik tidslinje. Exempel 58 skildrar vad 
som brukar hända i en viss typ av situation, nämligen vad som brukar hända 
när Rima vill gå på fest. 

Exempel 58. Generisk narrative. Samtal 7.  
448  Rima: a en annan grej som kanske e typ (.) eh  
449   typ stöder mej i ryggen eller va man nu  
450   ska kalla de de e min brorsa du vet min  
451   brorsa han känner många människor i  
452   Södertälje å han hör allt ja gör alltså  
453   han vet ju va ja gör å ja vet va han gör  
454   så de e ömsesidigt så [(.) men å han>>  
455  Linda:                       [mh 
456  Rima: >>vet ju va ja gör så typ frågar ja men  
457   pappa de e en fest får ja gå näe du får  
458   inte gå så säger ja amen Daniel övertala  
459   honom typ a men vilken fest e de du ska  
460   gå på a men a den i stan tycker han de e  
461   en okey fest typ a de e de e lugnt om du  
462   går dit då säger han a men farsan de e  
463   lugnt  typ de e ok bra människor som går  
464   dit å sådär å ja  kan gå förbi å titta  
465 →  till henne å sådär då då brukar min farsa  
466   ge me sej typ a men okey du får gå 

I Exempel 58 berättar Rima hur det brukar gå till i hennes familj. Hon be-
rättar inte om en unik händelse som har utspelat sig vid ett unikt tillfälle. 
Hon illustrerar istället vad som brukar inträffa vid tillfällen när hon vill gå på 
fest – en sorts berättelsevärld istället för en specifik i Polanyis termer. Man 
kan säga att den generiska narrativen uttrycker en benägenhet att handla efter 
ett visst mönster.  

Att det är fråga om en generisk aktion kan vara explicit uttryckt med hjälp 
av en markör, t.ex. på den tiden, eller ett överordnat verb, t.ex. brukar, men 
ibland måste det avgöras med hjälp av kontexten (SAG 4:355). I Exempel 58 
används brukar (rad 465). Händelseförloppet i Exempel 58 saknar dessutom 
förankring i tid och rum, vilket bidrar till att handlingen tolkas generiskt.  

8.2.2 Hypotetiska narrativer 
Det är också vanligt att deltagarna förhåller sig till hypotetiska handlings-
mönster i gruppsamtalen, till hur man tror eller önskar att någon skulle agera 
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i en situation som inte har inträffat. De hypotetiska narrativerna liknar de 
generiska på så sätt att de inte utspelar sig vid ett specifikt tillfälle i förfluten 
tid. De förhåller sig ofta, i likhet med de generiska narrativerna, till en 
speciell sorts situation. Polanyi (1989) definierar även hypotetiska narrativer 
med syftet att utesluta dem ur analysen. Goodwin (1990) har analyserat 
hypotetiska narrativers roll i konflikter i kill- respektive tjejgrupper. Killarna 
använde hypotetiska narrativer för att positionera varandra i situationer där 
huvudmannen agerade på ett icke fördelaktigt sätt (1990:251–257). I en 
hypotetisk narrativ kan en pojke iscensätta en annan pojkes beteende och 
samtidigt tolka och värdera det, t.o.m. simultant genom skratt och röstför-
ställning. Tjejerna orienterade sig istället mot framtiden och berättade om 
hur de skulle komma att agera i en framtida situation (1990:276). Evaldsson 
(2005) har undersökt hur pojkar i en svensk skola använder en hypotetisk 
berättelseram för att iscensätta förolämpningar.  

I Exempel 59 beskriver Natalie ett hypotetiskt händelseförlopp som skulle 
kunna utspela sig om hon skulle skaffa sig en pojkvän. 

Exempel 59. Hypotetisk narrativ. Samtal 1. 
502  Natalie:[men liksom så att ja tycker också  
503   liksom när man inte får ha såhär till 
504   exempel till (0.7) man måste liksom ljuga  
505 →  vart man vart man ska gå [om man>>  
506  Erika:                          [aa 
507  Nadja:                          [mh  
508  Natalie: >>skaffar sej (.) dom frågar vart 
509  Nadja: ska ni a ja ska dit å så går rom å 
510   kollar upp om [man går dit eller inte  

Denna typ av hypotetisk narrativ utspelar sig i en slags berättelsevärld där 
händelseförloppet utgörs av möjliga händelser och inte i en unik värld i för-
fluten tid. De hypotetiska situationerna kan, liksom de generiska, utspela sig 
i ett slags situation. De skiljer sig dock från de generiska narrativerna på så 
sätt att denna typ av situation inte har inträffat.  

De hypotetiska narrativerna beskriver förmodade händelsesekvenser och 
det markeras ofta med hjälp av futurum (ska eller kommer), skulle eller 
någon modal markör (om). I Exempel 59 används den modala markören om 
(rad 505).  

Till hypotetiska narrativer räknar jag även de som innehåller framtida 
händelseförlopp.  

Exempel 60. Hypotetisk narrativ som utspelar sig i framtiden. Samtal 5. 
161 → Leyla:     [men de e klart vi kommer inte vi  
162   kommer inte gifta oss om vi typ såhär a:  
163   eller typ om man går i gymnasiet eller a  
164   nu har ja precis pluggat klart ja menar  
165   ja skulle inte ta utbildning ja ska resa  
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166   runt ja ska va trött på livet men inte  
167   när de gäller sex om [man säger så 
168  Julia:                      [nej precis 

I Exempel 60 spekulerar deltagarna om hur det kommer att bli i framtiden 
när de har tagit studenten. Eftersom Leyla inte kan veta hur det kommer att 
bli i framtiden bedömer jag denna sekvens som hypotetisk. Här markeras 
futurum med kommer (rad 161).  

Ett problem är gränsdragningen gentemot hypotetiska situationer som inte 
har formen av en narrativ som deltagarna förhåller sig till i samtalen. De 
analyseras istället i kapitel 7.  

8.3 Goffmans berättarroller 
Inom den narrativa ramen kan talare inta olika berättarroller. Goffman 
(1979:16) använder sig av olika begrepp för att beteckna talare eller be-
rättare. Dessa begrepp är användbara för att analysera hur identitet skapas 
utifrån olika positioner i narrativerna om man berättar utifrån sig själv eller 
någon man känner. En berättare kan vara den som ger röst åt narrativen, t.ex. 
vid högläsning. Detta kallas för uttalare (animator hos Goffman). Om be-
rättaren själv har gjort urvalet av vad som ingår i narrativen är han eller hon 
även uttydare (author), t.ex. en narrativ om någon vi känner eller när en 
narrativ vi hört av någon annan återberättas. Den vars perspektiv framkom-
mer i en narrativ kallas för huvudman (principal). Huvudmannen är den som 
positioneras i narrativen genom att vi får ta del av dennes åsikter eller uttal-
anden. Eller med Goffmans egna ord: ”a person active in some particular 
social identity or role, some special capacity as a member of a group, office, 
category, relationship, association, or whatever, some socially based source 
of selfidentification” (1979:17). Vilka egenskaper som lyfts fram hos huvud-
mannen bestäms av uttydaren. När vi berättar om oss själva i jag-form utgör 
vi figuren (figure) i en beskriven situation. Att berätta om sig själv möjliggör 
stor flexibilitet i framställandet av figuren enligt Goffman (1979:19). Det ger 
möjlighet att distansera sig från sig själv här och nu och att uttrycka känslor 
och tankar från berättelsevärlden som kan spegla en annan tid och plats.  

De olika berättarrollerna möjliggör olika sociala grupperingar i samtal 
eftersom olika deltagare kan delta i berättandet. Goodwin (1990:257) har 
analyserat hur deltagarna i ett samtal mellan pojkar kunde bilda allians mot 
en pojke som var huvudman i en narrativ som en annan pojke hittade på. 
Den hypotetiska narrativen gjorde det möjligt för pojkarna att ge stöd åt 
olika versioner av händelserna genom t.ex. frågor om mer information, skratt 
och upprepningar av yttranden. Goodwin analyserar också hur narrativer gör 
det möjligt att ta avstånd från hur huvudmannen agerar, vilket var vanligt i 
tjejernas berättelser om icke närvarande personer.  
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I följande analyser kommer jag att undersöka hur de tre olika typerna av 
narrativer används av ungdomarna för att konstituera kön, etnicitet och gene-
ration. Jag kommer bland annat att undersöka hur Goffmans berättarroller 
möjliggör olika positioner för förhandling av identitet.  

8.4 Att skapa trovärdighet genom prototypiska 
narrativer 
Exempel 61 innehåller en prototypisk narrativ som utspelar sig vid ett speci-
fikt tillfälle i förfluten tid då något uppseendeväckande inträffar. Narrativen 
återges detaljrikt vilket bidrar till att övertyga åhörarna om att händelsen 
verkligen har inträffat.  

Exempel 61. Prototypisk narrativ som skapar trovärdighet. Samtal 5. 
468  Julia: [[men killar tänker väl inte så  
469   antagligen  
470  Leyla: att man [ska 
471  Julia:         [asså typ till exempel han [sen>>  
472  Leyla:                                    [aa 
473 → Julia: >>finns det ju dendär han som kom till  
474   Libanon hem till oss  
475 → Leyla: aha ha ha du måste [få höra 
476  Julia:                    [typ kommer såhär i en  
477 →  månad vi ja va där i somras åsså kommer  
478   re en kille han e från New York han letar  
479   efter en tjej han har sett tusen tjejer  
480   ja va på badhuset [åsså bara skulle>> 
481  Leyla:                   [mh 
482 → Julia: >>ja ut såhär så kommer re en gubbe  
483 →  stoppar mej såhär ba men asså ja känner  
484 →  inte dej ja känner inte honom men han han  
485   måste bara ha ditt telefonnummer[å ja>>  
486  Leyla:                                 [SKRATTAR 
487  Romario:                                 [ha 
488  Julia: >>ba a men han kommer hit ska leta efter  
489   en brud för han ska gifta sej [ja ba>> 
490                                 [SKRATT  
491  Leyla:                               [va ska 
492 → Julia: >>ej men ja skulle inte tro det han bara  
493   men ja lämnar mitt telefonnummer a men ja  
494 →  bara ja kan ta de så gick ja hem å skämta  
495   bort grejen å bevisa de för mam[ma å>>  
496  Leyla.                                [SKRATTAR 
497  Julia: >>slängde bort den samma dag på kvällen  
498 →  så knacka han på me sina föräldrar hem  
499   till mej [ja förstår inte hur han kunde>>  
500                   [SKRATT 
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501  Julia: >>hitta mej 
502  Romario: nä men de jasså följde efter 
503  Julia: å va liksom typ aa så börja han prata å  
504 →  ja ba  panikslagen [ja ba ba ja men ja>>  
505  Leyla:                   [SKRATTAR 
506  Julia: >>hade tänkt att vi skulle träffas här nu  
507   har ru en månad på rej träffas vi här sen  
508   åker ja till Sverige på julen så träffas  
509   vi där å sen på sommarn gifter vi oss  
510   [kul va 
511  Romario: [SKRATTAR 
512   SKRATT  
513  Romario: sa han så 
514  Julia: ja asså de va ju helt allvarligt han va  
515 →  jättetrevlig å han såg bra ut å liksom  
516   bra familj å sådära men herregud  
517   fyfaen [aldrig i livet 
518  Romario:        [(inte sådär) 
519 → Leyla:        [hennes mamma bara vi har ingen  
520   dotter vi ska gifta bort (xxx)  
521 → Julia: neej eller hur va å [de va så jävla>> 
522  Romario:                     [äckligt 
523 → Julia: >>pinsamt för alla kom ju mina systrar  
524   satt å kolla på mej vaddå e re du som har  
525   bjudit hem honom å ja hade ju inte ja  
526   hade ju inte sagt nånting [men våran>>  
527  Leyla:                           [mhmh 
528  Julia: >>stad e ganska lite så att de skulle han  
529   bara fråga så vet han ju 
530  Romario: aa  
531  Julia: [[de e just typ att man snabbt [ja >> 
532 → Leyla: [[gud va hemskt                [a gud>> 
533 → Julia: >>fattar inte 
534 → Leyla: >>va pinsamt  

Händelseförloppet i Exempel 61 utspelar sig vid ett specifikt tillfälle i för-
fluten tid, i somras (rad 477) och handlar om en specifik aktör. Julia fungerar 
både som uttydare och huvudman i denna prototypiska narrativ. Specifika 
omständigheter och detaljer bidrar till att skapa trovärdighet kring att detta är 
något som Julia faktiskt har upplevt (jfr Potter 1996a:162). Händelseför-
loppet tog sin början på en specifik plats, utanför badhuset (rad 480). Vi får 
veta vilka deltagarna var: Julia, en gubbe (rad 482), dendär han som kom till 
Libanon hem till oss (rad 473), Julias mamma (rad 519), killens föräldrar 
(rad 498) och Julias systrar (rad 523). Den återgivna dialogen bidrar också 
med dramatiserande detaljer kring hur det hela utspelade sig, t.ex. på rad 481 
där Julia illustrerar hur gubben uttryckte sig. (För utförligare analys av dia-
logen se Exempel 52.) 
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Narrativen illustrerar hur killar förhåller sig till att åka till sitt ursprungs-
land för att hitta någon att gifta sig med: Men killar tänker väl inte så antag-
ligen asså typ till exempel han sen finns det ju dendär han som kom till Liba-
non hem till oss (rad 473). Därmed relevantgörs kön som kategoriserande 
princip. Genom att skildra en personlig erfarenhet kan Julia illustrera det 
generaliserande påståendet att killar tänker på ett annat sätt (rad 469), vilket 
kan sägas vara narrativens poäng. Leyla bidrar till narrativen som skildrar 
vad Julia har upplevt i Libanon. Leyla visar redan i inledningsfasen att hon 
känner till det uppseendeväckande händelseförloppet (rad 475). Hon fun-
gerar också vid ett tillfälle som uttydare och bidrar med en relevant händelse 
när hon återger Julias mammas reaktion (rad 519). Julia och Leyla expli-
citgör också en gemensam tolkningsram som bygger på gemensamma värd-
eringar i slutfasen av narrativen när de värderar det som hänt som pinsamt 
och uppseendeväckande (rad 532–534). Genom berättandet kontrasteras 
Leylas och Julias sätt att tänka kring detta ämne mot hur killen som skildras 
tänker.  

Detaljer ger åhörarna möjlighet att själva tolka situationen på samma gång 
som valet av vilka detaljer som tas med kan styra tolkningarna (Potter 
1996a:164). Genom att vi får ta del av Julias tolkningar och känslor under 
händelseförloppet kan hon ifrågasätta de normer som gestaltas. I den åter-
givna dialogen säger hon t.ex. ja känner inte dej (rad 483). Därefter upprepar 
hon kommentaren nu riktad till åhörarna av narrativen: ja känner inte honom 
(rad 484). Att Julia inte känner personen gör den främmande mannens bete-
ende uppseendeväckande. I den återgivna dialogen reagerar Julia mot att ge 
gubben sitt telefonnummer.17 Det återgivna yttrandet (rad 492) visar på att 
Julia inte är en sådan person som lämnar ut sitt telefonnummer till främling-
ar. Hennes framställning framhäver också att hon inte var angelägen om att 
få telefonnumret: kan ta det (rad 493). Hon visar också att hon inte hade för 
avsikt att ringa upp honom genom att berätta att hon gick hem och kastade 
bort lappen efter att ha visat den för sin mamma. Vi får också veta hur Julia 
kände sig när killen dök upp hemma hos henne. Hon var panikslagen (rad 
504), det var så jävla pinsamt (rad 521) hon illustrerar också hur hon tänkte: 
men herregud fyfaen aldrig i livet (rad 516) och värderar det hela på slutet 
som något hon inte förstår: ja fattar inte (rad 531). I återgivandet av händ-
elseförloppet protesterar Julia mot att positioneras som någon som blir bort-
gift och ifrågasätter genom sin attityd denna företeelse. Julia iscensätter sig 
själv som någon som är skeptisk till att gifta sig med någon som hon inte 
känner och därmed inte är kär i. I narrativen illustreras på flera sätt att det är 
neagtivt att giftas bort med någon som frågar utan att vara kär. Det illustreras 
t.ex.av Leyla som skildrar Julias mammas reaktion: yttrande: vi har ingen 
dotter vi ska gifta bort (rad 519).  

                                                 
17 Hur återgivet tal används för att göra motstånd analyseras i avsnitt 7.8.  
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Den prototypiska narrativen fyller funktioner på flera nivåer samtidigt. 
Den är ett illustrerande exempel på det aktuella samtalsämnet, synen på bort-
gifte. Den fyller också diskursiva syften som att Julia underhåller de andra 
deltagarna med en narrativ om något uppseendeväckande. En annan funktion 
är att den bekräftar Leylas och Julias vänskapsrelation genom att Leyla upp-
untrar Julia att berätta och visar att hon känner till historien genom att fylla i, 
och genom att de gemensamt värderar den. Att gemensamt återberätta något 
man har upplevt är också ett sätt att göra vänskap (Holmes 1997:269). Narra-
iven bidrar också till en positionering av samtalsdeltagarna i två grupper, de 
två killarna och de två tjejerna som antas ha olika åsikter i denna fråga. 
Bobelo har tidigare uttryckt att han kan tänka sig att åka till sitt hemland för 
att hitta en tjej om han inte gör det i Sverige. Genom att uttrycka sin mot-
tridande åsikt i termer av hur tjejer tänker till skillnad från killar, slipper 
Julia kritisera Bobelos åsikt som personlig. Dessutom fungerar narrativen 
som ett led i upprätthållandet av den heterosexuella ordningen. Julia bekräft-
as som en åtråvärd kvinna på begärsmarknaden (Eckert & McConnell-Ginet 
2003:25–27) som blir utvald i mängden som någon som man vill gifta sig 
med.18 Hon beskriver också den aktuelle killen som åtråvärd. Hon anger att 
han ser bra ut och är jättetrevlig (rad 515).  

Det är vanligt att prototypiska narrativer används i samtalen för att 
illustrera ett kategoriserande uttalande. I Exempel 62 illustrerar Leyla det 
kategoriserande uttalandet att libanesiska killar dom e svin (rad 661) genom 
att berätta om sin kusin.  

Exempel 62. Prototypisk narrativ som illustrerar ett generaliserande 
uttalande. Samtal 5. 

659  Leyla: asså ja tänker på ja tänker inte på  
660   syrianer ja tänker på libaneser för  
661 →  libanesiska killar dom e svin asså rakt  
662 →  igenom ja vet från mina egna [kusiner>>  
663  Julia:                              [ja ja 
664  Leyla: >>asså ja har en kusin ja berätta om  
665   honom han e typ såhär han har sex sju  
666   tjejer samtidigt [en gång hade>> 
667  Julia:                  [nej 
668  Leyla: >>han [fyra tjejer samtidigt>> 
669 → Julia:       [men berätta när vi åkte me>> 
670   Leyla: >>alla kom på honom 
671  Julia: >>honom i bilen när han hade köpt  

                                                 
18 Med begärsmarknad avses den sociala ordning som skapas genom att tjejer och killar i ton-
åren paras ihop med varandra och på så sätt får status i gruppen. Begreppet syftar till att visa 
hur en person får högre status bland kamraterna genom att vara attraktiv på den heterosexuella 
begärsmarknaden. Vare sig en person deltar i dessa aktiviteter eller inte är denna sociala 
ordning en relevant faktor för identitetsskapande under tonåren (Eckert & McConnell-Ginet 
2003:25–27).  
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672   en massa presenter [till alla sina>> 
673  Leyla:                    [han va såhär utom 
674  Julia: >>flickvänner [åkte såhär [bil å>>  
675  Romario:               [SKRATTAR 
676  Leyla:                             [ba Leyla>> 
677  Julia: lämna av presenter 
678  Leyla: >>kom me han ba Leyla kom me ja ska bara  
679   åka runt ja ba var ska ru han hade typ  
680   fortfarande han hade vart i Sverige å ja  
681   va i Libanon så kom han hit [(xxx) 
682 → Julia:                             [ja va me då  
683   han bjöd oss på glass= 
684  Leyla: =du va me a eller hur 
685  Romario: va han i Libanon asså 
686  Leyla: a han bor i Libanon å så ja åkte till  
687   Libanon å då kom han till Sverige å sen  
688   kom han till Libanon igen han bara Leyla  
689   kom jag ska bara åka runt såhär ja ba  
690   visst ja sitter i bilen så åker han såhär  
691   han bara ja ska bara förbi min kom min  
692   kompis kompis sa  han också min kompis  
693   jobb [ja ba okey så ja sitter så går>>  
694  Romario:      [((nickar)) 
695  Leyla: >>han in såhär ger henne värsta kyssen å  
696   presenten å allting sen bara å så går vi  
697   till nästa å nästa å nästa fyra tjejer på  
698   en asså en halvtimma typ 
699   SKRATT 
700  Romario: hur gammal [hur gammal va han 
701 → Julia:            [de va de vi garva åt  
702   [vaddå e hon också tillsammans me honom  
703  Leyla: [han e tjugi han e tjutvå   
704  Romario: SKRATTAR 
705 → Leyla: asså ja bara ja bara kolla på honom ja  
706   bara kolla på honom asså du han brukar  
707   alltid såhär a giftemål typ såhär du vet  
708   såhär ge råd såhär killar e så killar e  
709   så ja bara asså de e på grund av [er>>  
710  Julia:                                  [mhmh 
711  Leyla: >>mina egna släktingar man aldrig vill  
712 →  gifta sej kolla hur ni killar är [ja>>  
713                                            [SKRATT 
714 →  >>svär man ska inte dra alla över en kam  
715 →  självklart men dom e ju svin (.) ja lovar 
716   asså 

Leylas prototypiska narrativ om sin kusin inramas av generaliserande uttal-
anden om killar. I inledningen (rad 661) säger hon att libanesiska killar är 
svin och i avslutningen sammanfattar hon med att killar e så (rad 712) och 
dom e ju svin (rad 715). Kategoriseringen av libanesiska killar illustreras av 
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den prototypiska narrativen. Leyla argumenterar för sin trovärdighet att kun-
na uttala sig i denna fråga genom att hon uttalar sig om sina egna kusiner 
(rad 662). Trovärdigheten förstärks ytterligare genom att det framgår att 
även Julia var med vid det aktuella tillfället och kan intyga att det verkligen 
har hänt (rad 669, 682). Både Leyla och Julia anger detaljer från det aktuella 
tillfället vilket förstärker bilden av att de var där och kan intyga att narra-
tiven är sann.  

Detta exempel återskapar skillnader mellan killar och tjejer. På grund av 
att Leylas egna släktingar beter sig på detta sätt kan hon dra slutsatser om 
hur killar är och hon säger att det är på grund av de egna släktingarna som 
hon inte vill gifta sig. Hon uttalar sig på rad 708 och framåt om killar gene-
rellt, vilket innefattar Bobelo och Romario som deltar i samtalet. Hon vänder 
sig mot dem och säger kolla hur ni killar är (rad 712). Dock följer hon upp 
detta negativa uttalande gentemot Bobelo och Romario med ett partikulari-
serande idiom: man ska inte dra alla killar över en kam (rad 714). Varpå hon 
går tillbaka till att uttala sig om killar som dom. Tjejerna markerar också av-
stånd mot kusinens agerande: de garvade (rad 701) åt honom och Leyla bara 
kolla på honom (rad 705). Leyla och Julia tar avstånd från det beteende som 
skildras i narrativen. I den narrativa formen kan tjejerna protestera mot vad 
som konstitueras som typiskt manligt beteende genom kommentarer om och 
ställningstaganden mot killar som inte är närvarande i samtalssituationen.  

Att kritisera killar i allmänhet skulle hota gemenskapen mellan samtals-
deltagarna och Leyla betonar på rad 661 att det är libanesiska killar som är 
svin och inte syrianska killar. Det gör att Romario och Bobelo inte riskerar 
att innefattas av kritiken. Den prototypiska narrativen om Leylas kusin berät-
tas, liksom Exempel 61, av Leyla och Julia kollektivt. De var båda närvaran-
de under händelseförloppet och de minns tillsammans vad som hände. Men i 
detta exempel undviker man alltså att positionera de manliga deltagarna som 
motpol i diskussionen genom att prata om libanesiska killar, en kategori-
sering som inte innefattar någon av samtalsdeltagarna.  

I Exempel 63 argumenterar Besna mot en annan deltagare som har sagt 
tidigare i samtalet att det inte möter negativa reaktioner om man går på stan 
med flera killar och tjejer. Strax innan har Rima sagt att det går bra om man 
är ett helt gäng med tre fyra killar och tre fyra tjejer. 

Exempel 63. Prototypisk narrativ som illustrerande exempel. Samtal 7.  
364  Besna: ja får säga en grej dedär me å gå på stan  
365   å grejer ja har va heter re de e de e va  
366   heter re om om hon sa om man e me i grupp  
367   [(.) a fast de e ja tror de e större>> 
368  Linda?: [mh 
369 → Besna: >>skillnad om ja e me i en svensk grupp  
370   och va heter re de skulle gå rykten om en  
371   så förstår du va ja menar 
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372  Linda: om du e me några svenska tjejer å nåra  
373   svenska [killar (xxx) 
374 → Besna:         [a de skulle då skulle de gå ut  
375   över mej de e en grupp skulle de inte  
376   gjort de 
377  Rima: näe 
378  Besna: tror du inte de 
379  Rima: näe 
380  Linda: mh 
381  Besna: [[man får inte 
382  Linda: [[men så de e 
383  Izla: jo de tror ja 
384  Rima: asså om tjejerna e svenska 
385  Besna: ja har bara ja har bara ja har bara  
386   svenska kompisar säger vi a ja umgås me  
387   dom å så kommer killar [va heter re (xxx) 
388  Rima:                        [ja a men a a a  
389   men då ja 
390  Besna: ja e syrian förstår du [de e klart>> 
391  Rima:                        [mh          
392  Besna: >>[alla skulle snacka om mej [(xx)då de   
393  Rima:   [mh 
394  Linda:                              [(va gjorde 
395   du på stan tillsammans me svenskar har ni  
396   samma vanor) 
397 → Besna: härom dan va ja i nere a i stan å så va  
398   ja i affärn å så va ja hör dom snacka du  
399   vet syrianerna i  affären dom som äger  
400   affären dom bara dom bara va gör hon  
401 →  dendär syrianen me svennar ja bara  
402   ursäkta ja e syrian ja hör va rom säger  
403   aa ja bara de e mina kompisar asså ja  
404   blev jättesårad ärligt 
405  Linda: mh 
406  Besna: de blev ja  

Besna argumenterar emot Rimas tidigare uttalande om att det inte leder till 
rykten om man är i grupp, genom att omförhandla omständigheterna. Under 
förutsättning att personer man umgås med är svenskar gäller inte Rimas 
uttalande enligt Besna. Den prototypiska narrativen i Exempel 63 illustrerar 
med ett exempel från verkliga livet en poäng som bekräftar Besnas tes: att 
det är större risk att det skapas rykten om man går på stan med en svensk 
grupp (rad 369–371). Därmed bidrar Besna till att återskapa en föreställning 
om syrianer som utövande av social kontroll över henne genom rykten. 
Besna illustrerar sin åsikt genom att berätta om ett verkligt exempel som hon 
upplevde härom dan (rad 397). Denna åsikt delas dock inte av Rima som 
inte tror att det skulle gå ut över (rad 374) Besna om hon umgicks med sven-
skar offentligt. Rima och Besna förhandlar därmed inom ramen för berät-
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tandet om vilka normer som gäller för syrianer. De använder här inte en ge-
mensam tolkningsram för vad det innebär att vara ung syriantjej i Södertälje.  

Den narrativa formen erbjuder möjlighet att göra motstånd mot sin situa-
tion. I narrativen gör Besna verbalt motstånd mot de syrianska affärsägarna: 
ja bara ursäkta ja e syrian ja hör va rom säger aa ja bara de e mina komp-
isar (rad 401). Därmed ifrågasätter hon affärsägarna och artikulerar ett mot-
stånd mot att de kritiserar henne. Att affärsägarna pratar om henne fast hon 
hör kan också tolkas som att de positionerar henne som någon som inte för-
står syrianska vilket kan förklara Besnas påpekande att hon är syrian och 
faktiskt förstår vad de säger.  

Den narrativa formen erbjuder också möjlighet att göra motstånd mot 
generaliserande föreställningar genom att narrativerna kan utgöra motexem-
pel som visar att föreställningen inte gäller alla medlemmar av den aktuella 
kategorin. Strax innan Patricias yttrande (rad 276) har deltagarna diskuterat 
att det inte accepteras av föräldrarna att invandrartjejer har förhållanden 
med svenskar (se Exempel 29, rad 270). I exemplet nyanserar Harry denna 
föreställning genom ett motexempel som visar att föreställningen inte gäller 
alla.  

Exempel 64. Prototypisk narrativ som nyanserande motexempel. 
Samtal 6. (Patr = Patricia). 

276  Patri: va tråkigt att de ska va [så egentligen 
277  Harry:                          [men de de låter  
278   egentligen negativt men kolla asså de e  
279   inte så asså de beror på vilken familj  
280   man kommer ifrån [som min farsa han>> 
281  Patri:                  [ja jo de e olika>>  
282 → Harry: >>accepterar ärligt asså han ja ja har>> 
283  Patr:  >>från olika 
284 → Harry: >>en kusin som e ihop nu me en svensk å  
285   de har kommit ut förstår du va ja menar  
286   [asså 
287  Patr: [okey a va hände då ra 
288  Harry: då a exakt dom visste inte om de asså  
289   (xxx) så dom kanske få reda på re nu  
290   nånstans eh å farsan fick reda på re han  
291   sa till den andra de spelar ingen roll  
292 →  ärligt om de e en svensk om han e juste  
293   så är  han juste [men han bara han ba 
294  Patr:                 [mh precis 
295  Andy: asså är det en tjejs 
296  Harry: a de e en tjej syriansk tjej men ha sa  
297   till henne han bara va heter re hellre se  
298   en ring på ditt finger asså förlova er  
299   bara för folk inte ska snacka skit asså  
300   lova gift er asså de spelar ingen roll  
301 →  för han e också en människa förstår du  
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302   han accepterar så långt iallafall men han  
303   [ba ja  
304  Andy: [men asså vem e re får ja veta vem de e 
305  Harry: accepterar näe hon bor inte i Södertälje 
306   iallafall  
307  Andy: [(xx) 
308  Patr: [annars kommer han va de kommer stå i  
309   tidningen   
310  Harry: direkt 
311  Patr: svenne 
312  Harry: men förstår du så länge dom gifter a ja  
313 →  känner ja har en annan släkting som kolla  
314   hennes farsa e präst å hon e gift me en  
315   svensk 
316  Patr: oj 
317  Harry: förstår du de e extremt [(.) dom>> 
318  Patr:                         [aa  
319  Harry: >>accepterar de för vet du hur juste han  
320   e asså han har  

Den prototypiska narrativen i Exempel 64 fungerar på samma sätt som de 
nyanserande motexemplen i 7.3, vilket innebär att narrativen refererar till en 
verklig händelse som motbevisar de normativa föreställningarna. Exempel 
64 utgör ett typiskt exempel på hur prototypiska narrativer används som 
motexempel. I Exempel 64 bemöter Harry föreställningen om invandrar-
tjejer som inte får vara tillsammans med svenskar genom att berätta om sin 
familj: asså de beror på vilken familj man kommer ifrån som min farsa han 
accepterar ärligt asså han ja ja har en kusin som en ihop nu me en svensk 
(rad 282–284). Han avfärdar därmed kategorins relevans genom att betona 
variationen inom kategorin syrianer eller invandrare, en motståndsstrategi 
som analyseras i 7.5. Genom att referera till sin egen kusin förankrar Harry 
motexemplet i verkligheten och stärker därmed trovärdigheten. Han avfärdar 
också relevansen av kategorin svensk för valet av lämplig äktenskapspartner 
genom att betona att det är de individuella egenskaperna som är viktiga: de 
spelar ingen roll ärligt om han en svensk om han e juste så är han juste (rad 
292–294). I slutet av exemplet anger Harry ytterligare ett motexempel som 
visar att det förekommer att syrianer gifter sig med svenskar (rad 313–315). 
Narrativerna förstärker också den positiva bilden av Harrys pappa som libe-
ral och icke dogmatisk: de spelar ingen roll för han e också människa (rad 
301).  

Det är vanligast att de prototypiska narrativerna bygger på egna erfaren-
heter eller att de hänvisar till en släktings erfarenheter som i Exempel 64. 
Men det förekommer också att en ståndpunkt illustreras med andra personers 
erfarenheter. I Exempel 65 resonerar Julia först utifrån hur andra personer 
tänker och senare berättar hon att en kompis till henne har resonerat på det 
sättet. 
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Exempel 65. Prototypisk narrativ om en kompis. Samtal 4. Julia gör 
citattecken med fingrarna innan och efter orden ”en liten 
köttbit” (rad 525).  

523 → Julia: men dom som ger upp de liksom rom dom  
524   tänker såhär a om killen ska gifta mej  
525   bara för en liten köttbit då vill inte ja  
526   ha honom ja vill att han ska ta mej  
527   för den ja e inte bara för att ja e  
528   oskuld  
529  Leyla: men vem 
530  Julia: ja känner 
531  Leyla: nu tappa ja bort mej 
532  Julia: ja känner en kompis som har tänkt sådär  
533   hon gick å gjorde re  

Strax innan har Leyla hävdat att hon vill bevara oskulden, inte för att hon 
tvingats till det, utan på grund av det fina (se Exempel 48). Julia tar i denna 
sekvens motsatt position genom att argumentera utifrån hur dom som ger 
upp de (rad 523) tänker. Att låta huvudmannen utgöras av ett ospecificerat 
dom gör det möjligt att diskutera varför man inte skulle bevara oskulden utan 
att vare sig Julia eller någon annan riskerar att pekas ut som en person som 
inte bevarat oskulden. Hon illustrerar denna ståndpunkt med en kompis till 
henne som har resonerat på det sättet. På det viset specificerar hon att hon 
känner en person som faktiskt tänker så. Därmed förankras kategoriseringen 
av dom som ger upp de (rad 523) i verkligheten och blir mer trovärdig. På 
detta sätt kan hon ifrågasätta Leylas åsikt att det är viktigt att bevara oskuld-
en utan att själv positioneras som någon som inte har bevarat oskulden. Att 
illustrera med en annan person ger därmed möjlighet att ifrågasätta oskulds-
normen. 

I Exempel 65 ser vi hur det kan vara fördelaktigt att vara ospecifik och 
referera löst till någon man känner för att slippa göras personligt ansvarig. 
Exempel 66 visar istället hur man riskerar att ifrågasättas om ett exempel 
inte är förankrat i verkligheten genom detaljer. Exempel 66 är en del av en 
diskussion där Besna och Rima är oeniga om ifall man riskerar att bli lämnad 
om man inte blöder på bröllopsnatten. 

Exempel 66. Ospecifik referens. Samtal 7.  
300  Besna: a å sen ja säger till dej va heter re (.)  
301 →  de finns dom som har lämnat si[na 
302  Rima:                               [vem ja ja  
303   vet ingen=  
304  Besna: =ska ja nämna namn [ja känner folk 
305  Rima:                    [näe  
306  Rima: ja vet ingen som har gjort de 
307  Besna: ja men ja känner folk säger ja som har  
308   lämnat 
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Besna hävdar på rad 301 att det finns dom som har lämnat sina (tjejer efter 
bröllopsnatten, min anmärkning). Besna specificerar inte vem det gäller utan 
uttalar sig vagt det finns dom. Det leder till att Rima intar en ifrågasättande 
attityd och frågar vem uttalandet gäller (rad 302). Besna bekräftar relevansen 
med detaljer: på ska ja nämna namn (rad 304). Rima efterfrågar detaljer som 
skulle kunna öka trovärdigheten i Besnas uttalande om verkligheten. Detta 
visar hur vaga uttalanden kan vara mindre trovärdiga än narrativer som 
skildrar specifika händelser och specifika personer på ett detaljrikt sätt. 
Julias narrativ om något som har hänt henne själv (Exempel 61) skapar tro-
värdighet kring hur det kan gå till på ett mer effektivt sätt än Besnas mer 
vaga uttalande. I avsnitt 8.4 har framgått att verklighetsförankringen är vik-
tig för hur identitet förhandlas genom berättande.  

8.5 Generiska narrativer 
Ett annat sätt att använda narrativer argumentativt för att skapa trovärdighet 
är att presentera ett händelseförlopp som något som normalt brukar hända. I 
Exempel 67 argumenterar Rima för att hon har stor frihet genom att berätta 
hur det brukar gå till när hennes bror hjälper henne så att hon får gå på fest. 
Det finns ytterligare ett par förekomster av generiska narrativer under grupp-
samtalen men de är inte lika vanliga som de hypotetiska eller prototypiska.  

Exempel 67. Generisk narrativ som skapar trovärdighet. Samtal 7.  
448 → Rima: du vet en annan grej som kanske e typ eh  
449   typ stöder mej i ryggen eller va man nu  
450   ska kalla de de e min brorsa du vet min  
451   brorsa han känner många människor i  
452 →  Södertälje å han hör allt ja gör alltså  
453   han vet ju va ja gör å ja vet va han gör  
454   så de e ömsesidigt så [(.) men å han>> 
455  Linda?:                       [mh 
456  Rima: >>vet ju va ja gör så typ frågar ja men  
457   pappa de e en fest får ja gå näe du får  
458   inte gå så säger ja amen Daniel övertala  
459   honom typ a men vilken fest e de du ska  
460   gå på a men a den i stan tycker han de e  
461   en okey fest typ a de e de e lugnt om du  
462   går dit då säger han a men farsan de e  
463   lugnt  typ de e ok bra människor som går  
464   dit å sådär å ja  kan gå förbi å titta  
465   till henne å sådär då då brukar min farsa  
466   ge me sej typ a men okey du får gå  
467  Besna: de här me ja vill bara fråga SKRATTAR  
468   TILL dehär me ömsesidigt [(.) asså >> 
469  Rima:                          [mh  
470  Besna: >>menar ru då 
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471  Rima: att han vet va ja gör å ja vet va han gör  
472   [(.)att de e inte så att han förföljer>>  
473  Besna: [aha)  
474 → Rima: >>mej [sådär 
475  Besna:       [nej nej inte så 
476  Rima: de va de ja menade 
477  Besna: lyssna menar du då att du också att han  
478   skyddar dej å du skyddar tillbaka honom  
479   sådär 
480  Rima: mhmh  

I Exempel 67 berättar Rima hur det brukar gå till i hennes familj. (Samma 
narrativ analyseras i Exempel 58). Den generiska narrativen uttrycker en be-
nägenhet att handla efter ett visst mönster. Det var inte ett uppseendeväck-
ande tillfälle när Rimas pappa lät henne gå på fest utan detta är ett mönster 
som upprepas i hennes familj. Den generiska formen stärker Rimas tro-
värdighet genom att detta är något hon har upplevt vid upprepade tillfällen 
(Potter 1996a:198) och den bidrar till att konstruera händelseförloppet som 
något normalt. En likheter med prototypiska narrativer är att den bygger på 
personliga erfarenheter. Rima använder sig av direkt anföring som visar på 
hennes kännedom om denna typ av situation.  

Rima argumenterar i den generiska narrativen för trovärdigheten i hennes 
tidigare uttalande om att hon har stor frihet. Som skäl till Rimas frihet anges 
att hon får hjälp av sin bror. Enligt Pomerantz (1986) är det vanligt att talare 
använder sig av extremfallsformuleringar när de försöker övertyga åhör-
arna.19 När Rima beskriver hur det går till när Besnas bror hjälper henne ori-
enterar hon sig med Pomerantz terminologi mot osolidariska åhörare som 
potentiellt tvivlar på hennes beskrivning (1986:219). På rad 452 använder sig 
Rima av en extremfallsformulering, han hör allt ja gör, när hon beskriver 
det generiska händelseförloppet. Formuleringen används för att skapa legiti-
mitet åt broderns möjlighet att kunna veta vad Rima gör och därmed ha en 
möjlighet att övertyga fadern om att Rima kan gå på fest.  

I detta exempel konstituerar Rima en positiv självbild genom att Rima 
undviker att förknippas med en viss kategorisering. Exemplet används såled-
es för att illustrera hur Rima inte passar in på en föreställning (som kontrol-
lerad) som tidigare i samtalet förknippats med syrianer. Exempel 67 följer 
efter en diskussion kring hur mycket frihet Rima och Besna har. Enligt Anta-
ki, Condor & Levine (1996:486) kan identiteter åberopas i samtal på samma 
gång som deltagarna dels förhandlar om vilka egenskaper som förknippas 
med identiteten dels ackumulerar tillhörighet till dessa identiteter. Rima und-
viker i exemplet att identifieras som en person med begränsad frihet. På 
olika sätt ackumulerar hon olika bevis för att hon har stor frihet, se inram-
ningen av narrativen: du vet en annan grej som kanske e typ eh typ stöder 

                                                 
19 Jfr 7.4.1 för en utförligare analys av hur extremfallsformuleringar används kategoriserande.  
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mej i ryggen (rad 448). Hon förknippar egenskaper med sig själv som visar 
att hon inte är kontrollerad eller hårt hållen av sin familj, en egenskap som 
jag menar att hon annars riskerar att förknippas med i denna kontext genom 
att identifieras som ung, syrian och tjej. Att relevantgöra sig själv som en 
person med stor frihet är positivt på två olika sätt för Rima. Dels skapar det 
en motbild mot en negativ beskrivning av gruppen syrianer, dels bidrar det 
till att konstituera henne som jämställd och fri. Detta gör hon mot bakgrund 
av den stereotypa bilden av kontrollerade invandrartjejer, en bild som aktu-
aliseras av ordvalet förföljer (rad 474). Ordvalet gör att hon trots friheten 
riskerar att positioneras som passiv invandrartjej som får frihet genom sin 
bror. Det motverkas genom att Rima påpekar att det är ett ömsesidigt förhåll-
ande där båda vet vad den andra gör. Hon argumenterar för att hon och brod-
ern har en jämlik relation. Hon framställer brodern positivt och anger för-
klaringar till att han kan hjälpa henne, t.ex. att han känner folk. Det är inte 
bara i egenskap av att vara äldre bror som hennes bror hjälper henne. Att 
istället positionera brodern som kontrollerande skulle kunna aktualisera ste-
reotypa föreställningar om såväl Rima själv som om och hennes och brod-
erns relation. 

8.6 Hypotetiska narrativer 
Det är relativt vanligt med hypotetiska narrativer i gruppsamtalen. Det inne-
bär att deltagarna förhåller sig till hypotetiska situationer och återger hur de 
skulle agera om de hamnade i en sådan situation. I Exempel 68 frågar Besna 
Rima hur hon skulle agera om hon hamnade i den hypotetiska situationen att 
hon inte blödde på bröllopsnatten eftersom hennes mödomshinna redan 
spruckit.  

Exempel 68. Hypotetisk narrativ som motstånd. Samtal 7.  
257 → Besna: va skulle du gjort om din mödomshinna  
258   hade spruckit å [du har sex me din man>>  
259  Rima:                 [ja 
260  Besna: >>va skulle du gjort  
261 → Rima: ja men ja vet ju att ja inte har haft  
262 →  [sex [så då kan han bara hålla käften>> 
263  Besna: [ja  [gör han  
264  Rima: >>för ja vet ju va ja har gjort 
265  Besna: dedär funkar inte 
266 → Rima: å tror han inte på mej då [då kan inte>>  
267  Besna:                           [aa 
268  Rima: >>ett äktenskap kan inte bygga på  
269 → Besna: ja prata me min morsa om de bara ja bara  
270   morsan ja bara asså ja bara du vet att  
271   mödomshinnan den kan spricka när som  
272   helst hon bara nä nä värsta nä ja bara de  
273   kan den visst ja bara de kan den göra när  
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274   som helst typ om man typ cyklar a när som  
275   helst kan den göra de= 
276  Rima: =eller ramlar eller= 
277  Besna: =a  
278 → Rima: men du vet [dom flesta killarna vet de>>  
279  Besna:            [a men lyssna 
280  Rima: >>dom flesta förståndiga 
281  Besna: lyssna  
282  Rima: å har ru inte gift dej me en förståndig  
283   då e re lika bra att du [skiljer dej på  
284   en gång 

I Exempel 68 diskuterar Besna och Rima hur de skulle agera om de hamnade 
i den hypotetiska situationen att de inte blödde på bröllopsnatten. Besna pre-
senterar situationen på rad 257–258, men narrativen konstrueras av dem ge-
mensamt eftersom Rima anger ytterligare en förutsättning: ja men ja vet ju 
att ja inte har haft sex (rad 261). Rima fortsätter också händelsesekvensen 
genom att ange vad som skulle kunna bli konsekvenserna av att hennes man 
inte skulle tro på henne (266–268).  

Rima och Besna är inte överens om tolkningsramarna för hur det skulle 
vara möjligt att agera i denna typ av situation. Den hypotetiska situationen 
gör det möjligt att förhandla om hur det förhåller sig i verkligheten. Rima 
visar sin syn på framtiden genom att argumentera för att ett äktenskap byg-
ger på förtroende och då måste hennes blivande man lita på henne. Genom 
att uttrycka att hennes man kan hålla käften (rad 262) i den typen av situa-
tion protesterar hon mot rigida oskuldsnormer som utgår från mödomshinnan 
som gräns för oskulden.20 Hon visar också på en annan omvärldstolkning än 
Besna när hon menar att hennes blivande man kan förväntas veta att mö-
domshinnan kan spricka av andra orsaker än förlorad oskuld (rad 278). Bes-
na däremot argumenterar för att situationen är problematisk och återberättar 
ett samtal med sin mamma för att visa att föreställningen om mödomshinnan 
som gräns för oskulden lever kvar (rad 269–275).  

Utifrån en hypotetisk tolkningsram kan deltagarna förhandla om vilka 
normer som gäller och göra motstånd mot normer och värderingar de vill 
protestera mot. I Exempel 69 tar deltagarna avstånd från personer med gamla 
traditioner som brukar besöka ett nyblivet brudpar dagen efter bröllopet för 
att kontrollera om det är blod på lakanet.  

Exempel 69. Hypotetisk narrativ som motstånd. Samtal 1. 
778 → Lucy: hallå skäms dom inte  
779  Sonja: jo de finns dom de e [pinsamt 
780  Erika:                      [ja fattar inte  
781 →  dagen efter liksom men kolla om de inte  

                                                 
20 Se 7.8 hur motstånd kan komma till uttryck genom active voicing. 
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782 →  kommer nå blod ja skulle stänga dörren å  
783   säga va [e re ja sover 
784  Sonja:         [va heter re heter re inte nåt   

Exempel 69 innehåller en kort hypotetisk narrativ (rad 781–783). Den hypo-
tetiska situationen beskriver en typ av situation dagen efter (rad 781) och 
innefattar en hypotetisk händelse: om de inte kommer nåt blod (rad 781). 
Erika beskriver hur hon skulle agera i en sådan situation och anger också vad 
hon skulle ha sagt: ja skulle stänga dörren å säga va e re ja sover (rad 782). 
Att hon använder direkt anföring visar hur även hypotetiska händelse-
sekvenser delar drag med prototypiska narrativer.  

Den hypotetiska situationen ger här möjlighet att visa starkt motstånd mot 
seder som deltagarna ogillar. Personer som följer de gamla traditionerna 
kritiseras i inledningen av detta exempel: skäms dom inte (rad 778). Erikas 
återgivande av hur hon skulle ha agerat är ett sätt att kraftfullt reagera emot 
att lakanen kontrolleras.  

I Exempel 70 presenterar Andy en kontroversiell åsikt som de övriga del-
tagarna inte sympatiserar med. Andys beskriver en hypotetisk situation som 
går ut på att hans syster har en pojkvän.  

Exempel 70. Hypotetisk narrativ. Andy uttrycker en kontroversiell 
ståndpunkt. Samtal 6. (Patr = Patricia). 

211  Andy: men ska ja va ärlig asså okey min syster  
212   hon e gift nu å sådär hon fick ju välja  
213   sin man själv å så dom va ju förlovade  
214   länge å så innan dom gifte sej men om ja  
215 →  ska va ärlig så skulle ja inte heller  
216   vilja  att hon skulle gå med nån kille  
217   sådär  
218   (1.7)  
219 → Andy: ja skulle inte vilja att hon skulle va  
220   tillsammans nån kille sådär  
221   (1.8)  
222  Patr: varför  
223  Andy: ja vet [inte hur re e så de bara 
224 → Harry:        [dubbelmoral va e re här 
225 → Andy: de e dubbelmoral men de e så ja fan (.) e  
226   uppfostrad om inte ja visste att dom hade  
227   varit  tillsammans länge och att dom  
228   verkligen älskade varandra  
229  Patr: ja men 
230  Andy: [[då men inte  
231 → Patr: [[nån gång måste ju förhållandet börja  
232   de måste ju va 
233  Andy: aa men de e sant nån gång måste  
234   förhållandet börja  
235   [(.)men de skulle inte ja kunna>>  
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236  Patr: [ja 
237 → Andy: >>acceptera ändå som kille vet ja hur  
238   killar tänker 
239  Andy: SKRATTAR 
240  Patr: jaa  
241  Harry: som tjej  
242  Andy: ja tjejer dom vill ju ha kärlek o  
243   förhållande å sånt [(.) mer än va>> 
244  Patr:               [ja  
245 → Andy: >>killar de finns ju tjejer dom har  
246   också känslor de men de man ska inte dra  
247   alla killar över en kant de ska man inte 
248  Patr: nej de ska man inte nej men okey ja kan  
249   ju säga att ja har haft en ganska tur me  
250   min familj… 

Andys åsikt, att han inte skulle vilja att hans syster hade en pojkvän, inramas 
som något kontroversiellt på flera sätt i exemplet. Han inleder med uttrycket 
ska ja va ärlig vilket jag tolkar som en inramning till något som man egent-
ligen inte vill säga men som man gör i ärlighetens namn (rad 211). Han ger 
också en förklaring, vilket brukar känneteckna disprefererade yttranden, 
genom att säga att han är uppfostrad så (rad 225). Den bakgrundsinformation 
han presenterar om systern fungerar också som en tolkningsram som visar att 
systern inte är förtryckt (hon fick välja själv vem hon skulle gifta sig med 
och hon var förlovad länge innan hon gifte sig). Andys åsikt om att han inte 
vill att hon ska synas på stan med en kille är också mindre farlig eftersom 
den inte är aktuell (systern är gift). Den hypotetiska situationen innebär att 
Andy inte uttalar sig om sitt faktiska beteende utan om hur han skulle känna 
om den situationen hade varit aktuell. Först efter denna introduktion berättar 
Andy att han inte skulle vilja att hon skulle vara tillsammans med nån kille 
sådär (rad 216).  

Att Andy framför en problematisk åsikt framgår av bristen på respons 
från de övriga deltagarna. Andys åsikt på rad 216 leder till en paus på 1,7 
sekunder istället för det prefererade alternativet som vore att hålla med. När 
Andy upprepar sin ståndpunkt på rad 219 leder det till en ny paus följt av ett 
ifrågasättande från Patricia. Andy blir sedan ytterligare ifrågasatt av de andra 
(rad 224 och 231). En förhandling om Andys åsikt pågår under sekvensen då 
Andy t.ex. håller med de andra i deras ifrågasättanden av hans åsikt. Andy 
omförhandlar också sin ståndpunkt genom att lägga till förutsättningar som 
skulle visa att det är okey: om de hade varit tillsammans länge och älskade 
varandra.  

Sekvensen som illustrerar Andys ställningstagande avslutas med vad jag 
tycker kan beskrivas som ett idiomatiskt uttryck: som kille vet jag hur killar 
tänker (rad 237). Idiomatiska uttryck (klichéartade ordspråksmässiga uttal-
anden) avslutar ofta problematiska sekvenser eftersom de är svåra att säga 



 

 163 

emot (Drew & Holt 1988:398). Den som ifrågasätter ett idiomatiskt uttryck 
riskerar därmed att ifrågasätta medlemskapet i den kultur som är grund-
läggande för interaktionen mellan samtalsdeltagarna (Kitzinger 2000:128).  

I Exempel 71 utgår deltagarna från en hypotetisk situation som Julia pre-
senterar i det första yttrandet, nämligen att en person har ett seriöst förhåll-
ande, men är för ung för att gifta sig.  

Exempel 71. Hypotetisk narrativ. Förhandling om oskuldsnormer. 
Samtal 5. 

552  Julia: nej va synd de e de e just de asså ja  
553 →  tänker såhär om man nu har pojkvän nu vid  
554 →  denhär åldern bara liksom pojkvän å sen  
555 →  så älskar man honom så jävla mycke men de  
556 →  e inte seriöst man kan inte gifta[sej>>  
557  Romario:                                  [mh 
558  Julia: >>vad händer då asså man bara typ glömmer  
559   bort  kärleken å bara 
560  Leyla: nej man skär ner på förhållandet man typ  
561   dämpar nere 
562  Bobelo: aa 
563  Julia: men om de inte funkar  
564  Leyla: de bara blir större och större 
565  Julia: ja [man bara älskar personen mer å mer>> 
566  Leyla:    [du kan inte gifta rej  
567  Julia: >>å mer å mer å han e kanske typ typ  
568 →  lika gammal som ja å vi kan inte göra  
569 →  nånting å vi kan inte gifta oss heller  
570   (.)ska vi då vänta på varandra i femton  
571   år  
572  Romario: klart man ska gifta sej  
573  Romario: såhär tidigt  
574  Julia: va hemskt 

I Exempel 71 finns ingen händelsesekvens och sekvensen kan därmed inte 
beskrivas som en narrativ. Den fyller dock liknande diskursiva syften som 
exemplen ovan och uppvisar flera liknande drag. Utifrån den hypotetiska 
situationen som introduceras av Julia om man nu har pojkvän (rad 553) 
förhandlar deltagarna om oskuldsnormer. Olika förutsättningar för den hypo-
tetiska situationen anges. Deltagarna i den hypotetiska narrativen är i hennes 
egen ålder vid denhär åldern (rad 554). Förhållandet är inte så allvarligt, 
bara liksom pojkvän (rad 554) och de e inte seriöst man kan inte gifta sej 
(rad 556). Men det rör sig om starka känslor; så älskar man honom så jävla 
mycke (rad 555). Det anges inga specifika personer utan situationen kan 
gälla vilka personer som helst i samma ålder som deltagarna men situationen 
målas alltså upp detaljrikt. I början av exemplet används det generiska pro-
nomenet man. Senare i sekvensen används vi (rad 568 och 569) om Julia och 
hennes hypotetiska partner.  
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Utifrån dessa förutsättningar diskuterar deltagarna hur man ska hantera 
situationen, att älska varandra mycket men vara för ung för att gifta sig. Ett 
problem med att befinna sig i denna hypotetiska situation är att inte kunna ha 
sex, vi kan inte göra nånting (rad 568).21 Att gifta sig tidigt är inte något bra 
alternativ enligt Julia medan Romario tycker att det kan vara en lösning på 
problemet. Denna hypotetiska situation gör det möjligt att resonera kring 
svårigheter med att bevara oskulden utan att behöva vara personligt ansvarig 
för handlingarna i narrativen, eftersom handlingarna endast är hypotetiska. 
Att situationen formuleras som hypotetisk gör att ingen kan misstänkas för 
att t.ex. ha en sexuell relation utan att vara gift. Narrativen visar på svårig-
heter med att leva med äktenskapet som gräns och fungerar därmed ifråga-
sättande av vikten av att bevara oskulden, vilket tjejerna, i större delen av 
samtalet, är överens om att man bör. 

8.6.1 Framtid 
Ett sätt att göra motstånd mot kulturella föreställningar är att skapa en fiktiv 
situation i framtiden då normerna kan se ut på ett annat sätt. Ett framtids-
perspektiv innebär att deltagarna liksom i hypotetiska narrativer har möjlig-
het att iscensätta och värdera händelseförlopp, vilket ger möjlighet att om-
förhandla normer och kulturella föreställningar. I Goodwins undersökning 
(1990:271–277) används hypotetiska narrativer om framtiden som ett led i 
tjejernas hantering av konflikter. En förolämpad part kan då använda ett 
iscensättande av framtiden då hon konfronterar den tjej som tidigare har 
förolämpat henne. Framtidsnarrativerna ger möjlighet att värdera den kon-
fronterade tjejens beteende, beskriva hur berättaren själv kommer att agera 
och till sist hur den konfronterade parten kommer att reagera. Enligt Good-
win (1990:277) ger narrativer om framtiden utrymme för tjejerna i hennes 
undersökning att prata om frånvarande personer och att leka med talhand-
lingar som i normala fall är tabubelagda för tjejer.  

I Exempel 72 målar Leyla upp en framtida idealisk situation om hur hen-
nes framtid kommer att utveckla sig. Sekvensen är en del av ett resonemang 
om varför den allmänna uppfattningen inom den egna gruppen är att killar 
inte behöver vara oskuld när de gifter sig medan tjejerna bör vara det. Som 
argument för att killar inte ska vara oskulder anger Leyla strax innan fram-
tidsnarrativen i Exempel 72 att nån gång i livet ska han göra rehär å hellre 
att han gör re innan vi gifter oss än under. Det leder till att Romario säger 
att en kille kan resonera på liknade sätt och vilja gifta sig med en tjej som är 
trött på livet. 

Exempel 72. Framtidsnarrativ som illustrerar idealisk framtid. Samtal 5. 
160  Julia: men [tjejer e inte lika vilda på de>> 

                                                 
21 Av senare kontext framgår att göra nånting syftar på att ha sex.  
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161  Leyla:     [men de e klart vi kommer inte vi>> 
162  Julia: >>sättet 
163 → Leyla: >>kommer inte gifta oss om vi typ såhär  
164   a: eller om man går i gymnasiet eller a  
165   nu har ja precis pluggat klart ja menar  
166 →  ja skulle inte ta utbildning ja ska resa 
167   runt ja ska va trött på livet men inte  
168 →  när de gäller sex om [man säger så 
169  Julia:                      [nej precis 

Med framtidsnarrativen i Exempel 72 beskriver Leyla hur hon och Julia 
kommer att uppleva saker innan de gifter sig så att de också är trötta på livet. 
Framtidsnarrativen gör det möjligt att lyfta fram önskvärda upplevelser in-
nan man gifter sig som att resa (rad 166). Det framgår också vad som inte är 
önskvärt, att gifta sig tidigt (rad 163) eller att vara trött på livet när de gäller 
sex (rad 168). Den framtida narrativen bidrar till att skapa en möjlighet för 
tjejer att förhandla om hur deras framtida liv kommer att se ut, samtidigt som 
de skapar en självbild som inte tråkiga men inte heller lössläppta. Leyla och 
Julia fungerar som huvudmän i denna narrativ och den bidrar därmed till att 
skapa deras självbild till skillnad från Exempel 71 som skildrar en ospecifik 
person.  

När det gäller normer som deltagarna är missnöjda med förekommer det 
att de gör motstånd genom att säga att de kommer att förändra dessa normer 
i framtiden när de själva får barn. I Exempel 73 diskuterar de ur föräldra-
perspektiv hur man kommer att förhålla sig till att deras framtida barn har 
relationer.  

Exempel 73. Framtidsnarrativ som motstånd. Samtal 1.  
829  Natalie: tänk de kommer asså man har ju  
830   utvecklats asså de har ju ändrats  
831   [jättemycke 
832  Lucy: [ja tror dehär kommer försvinna me tiden 
833  Natalie: ja sen våra barn kommer inte bli sådär 
834  Lucy: eller hur våra barn ja tror inte våra  
835   barn kommer 
836 → Nadja: mina barn ska få ha pojkvänner pojkvänner  
837   flickvänner om dom vill dom ska [få ta>>  
838  Lucy:                                 [mina me 
839  Nadja: >>hem dom 
840 → Erika: nämen dom ska veta var gränsen 
841  Natalie: men dom ska veta= 
842 → Sonja: =vart gränsen går 
843 → Nadja: [[a dom ska veta vart gränsen går>> 
844  Lucy: [[men hallå                       
845   Nadja: >>[men dom får ta hem dom de e bättre  
846  Lucy:    [lyssna hallå 
847  Nadja: de e bättre att ja vet 
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848  Erika: de e bättre att du lär känna dom liksom  
849   killen  
850  Lucy: a exakt  
851  Nadja: ja vill asså ja skulle [vilja att mina>>  
852  Natalie:                        [de kan va 
853  Nadja: >>föräldrar typ låter mej ta hem  folk 
854   man ska inte behöva gå bakom ryggen  

Exempel 73 innehåller ingen händelsesekvens utan målar upp ett framtida 
hypotetiskt scenario då deltagarna antar ett föräldraperspektiv. Perspektivet 
ger dels möjlighet att visa på en trolig utveckling där normerna kring förhål-
landen förändras, dels möjlighet att själva omförhandla normerna genom att 
agera annorlunda än föräldragenerationen.  

I detta samtal är de kritiska till att de själva inte får ha pojkvänner och 
diskuterar om detta kommer att förändras i framtiden. Genom att förhålla sig 
till framtiden förhandlar de kring hur de skulle förhålla sig till frågan ur ett 
föräldraperspektiv. Nadja säger att hennes barn kommer att få ta hem sina 
pojk- respektive flickvänner (rad 836). De förhandlar sedan om hur fritt det 
kommer att bli dom ska veta var gränsen går (rad 840, 842 & 843). Genom 
att diskutera framtiden kan de ge sin syn på hur de tycker att de egna för-
äldrarna borde förhålla sig. De har därmed utrymme att omförhandla normer 
för hur föräldrar bör förhålla sig till sina barn. Att de intar föräldrarollen och 
säger att deras barn kommer att få större frihet än de själva har är ett åter-
kommande mönster under gruppsamtalen. 

8.7 Kollektivt delade narrativer  
Ett tema som är centralt under gruppsamtalen är skvaller. Samtliga grupper 
kommer någon gång in på hur mycket det skvallras i Södertälje, se t.ex. 
Exempel 63. I Exempel 74 och 75 berättar Nadja och Besna om när de har 
utsatts för ogrundat skvaller när de setts på offentlig plats med sina bröder. 
Narrativer om missförstånd som rör två personer av motsatt kön, som har en 
relation som normalt borde vara fredade från skvaller p.g.a. släktskap, utgör 
en kulturellt delad resurs. Företeelsen kan beskrivas med hjälp av termen 
kollektivt delad narrativ.22 Med kollektivt delad narrativ menar jag ett kon-
densat av presupponerade föreställningar om vad som kan förväntas. Kollek-
tivt delade narrativer erbjuder ett kulturellt etablerat mönster som används 
som tolkningsram för personers handlande (Hydén 2002, Søndergaard 
2000). Ett välkänt exempel på ett kulturellt etablerat mönster är romantiska 
filmberättelser som illustrerar ett missförstånd som sedan reds ut på ett så-
dant sätt att den äkta kärleken övervinner alla hinder. Begreppet kollektivt 

                                                 
22 Olika beteckningar används för denna företeelse. På engelska används beteckningen story-
line som är svårt att översätta. Jag använder mig därför av den längre konstruktionen kollek-
tivt delade narrativer. 
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delade narrativer används oftast mer abstrakt men här visar jag hur narrativer 
med liknande händelseförlopp och poänger konkret kommer till uttryck i två 
olika gruppsamtal. I Exempel 74 följer två narrativer på varandra som be-
skriver liknande händelseförlopp. 

Exempel 74. Kollektivt delade narrativer. Samtal 1. 
373 → Erika: såhär ja känner en tjej de va hennes  
374   [(x) när hon va me sin äldre brorsa å>>  
375   [SKRATT 
376  Erika: >>så ba ringer nån till hennes mamma  
377   [elva på kvällen ba ja såg din dotter i>>  
378  Nadja: [ih 
379  Erika: [Mac Donalds me en kille dom trodde>> 
380   [SKRATT 
381  Erika: >>dom va tillsammans du vet bara för att  
382   Hennes bror e [blåögd å hon e mörk 
383  (??):               [(xxx  
384  Nadja: aa  
385   SKRATT 
386  Erika: oj vi tror att dom e tillsammans å så  
387   liksom man bara börjar [skratta va ska>> 
388  Nadja:                        [sådär blev>> 
389  Erika: >>man göra 
390  Nadja: >>de ju me mej= 
391  Sonja: =de kan hända väldigt ofta särskilt om  
392   dom e såhär nästan i samma ålder  
393  ??: å då 
394 → Nadja: Sonja du vet de blev ju så (0.8)  
395   SKRATT  
396  Sonja: (xx) 
397  Nadja: vad du e ojuste (.) de blev ju så ja va  
398   ju på Vivo i helgen å så Gabriella jobbar  
399   där (.) a 
400  Sonja: vilken Gabriella 
401  Nadja: a 
402   SKRATT 
403  Nadja: hon som går i vår skola  
404  Natalie: äre sant 
405  Nadja: a hon jobbar där 
406  Lucy: nej Karolin va re  
407  Nadja: nej de va inte hon a men båda jobbar där  
408   SKRATT  
409  Lucy:  aj 
410   SKRATT 
411  Nadja: kolla båda jobbar där men de va hon som  
412   frågade mej hon ba Nadja dendär killen du  
413   va me va re din bror ja ba vilken kille  
414   hon ba när du kom till Vivo ja ba vem då  
415   ja hade glömt att[(.)ja hade sett henne>>  
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416  Lucy:                  [ja  
417  Nadja: >>där (0.9)hon ba ja ba jaha de e min  
418   bror hon ba hur gammal ä han ja ba nitton  
419   år hon trodde nåt annat  
420  Sonja: a men 
421  Nadja: (x) han har ljust hår å ja har ja e  
422   svartskalle  
423  Erika: a men de [men ibland så säger rom>> 
424  Sonja:          [svartskalle 
425  Erika: >>ibland så säger rom direkt pojkvän  
426   [men vid de där tillfället hon bara>> 
427  Nadja: [okey brunt (tittar på håret) 
428  Erika: >>e re din bror men [menade nåt annat 
429  Nadja:                     [ja 
430  Natalie: aa 
431  Nadja: aa hon menade nåt annat men hon fråga är  
432    ree din bror 
433  Sonja: mh 
434 → Nadja: för vi va själva man brukar inte gå å  
435   handla me sin bror 
436  Natalie: näe SKRATTAR 
437   SKRATT 
438  Natalie: vi skulle bara köpa lite chips  
439   SKRATT  
440  Lucy: a men då kan man faktiskt tro 
441  Natalie: eller hur  
442  Nadja: dom skulle köpa lite chips 
443  Erika: va ska ni göra me chipsen äh 
444   SKRATT  
445  Nadja: snälla va äckligt 
446   SKRATT 
447  Nadja: de e min bror  
448   SKRATT 
449  Natalie: snälla  

Exempel 74 rymmer två prototypiska narrativer med liknande händelseför-
lopp. Exemplet visar på en gemensam kulturell förståelse av den tolknings-
ram som narrativerna presenterar.  

Den andra narrativen inleds i anslutning till den första och kan beskrivas 
som vad Sacks (1992) kallar en andra berättelse. Att en berättelse följs upp 
av en andra berättelse innebär att två berättelser följer efter varandra och be-
handlar samma underliggande ämne och händelsestruktur och berättare num-
mer två visar därmed sin förståelse av den första narrativen. Personen som 
berättar sist antar en likvärdig position i narrativen som huvudpersonen i den 
första narrativen. 

Narrativerna i Exempel 74 är prototypiska eftersom de framställer händ-
elseförloppen som något som verkligen har hänt. Händelseförloppen är för-
ankrade i verkligheten genom att t.ex. platsen anges, på MacDonalds respek-
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tive Vivo. En poäng med berättelserna är dock att de bygger på missförstånd 
– huvudpersonerna i narrativerna uppfattas som personer med pojkvänner. 
Det innebär att narrativerna i Exempel 74 också delar funktioner med de 
hypotetiska narrativerna. I den andra narrativen spinner de vidare på tanken 
att Nadja skulle ha en pojkvän och tillåts på ett uppsluppet sätt positionera 
Nadja som en person med pojkvän utan att Nadjas rykte sätts på spel (rad 
434–449). Sekvensen är fnittrig och har sexuella undertoner när tjejerna 
föreställer sig vad Nadja och hennes bror skulle ha kunnat haft för sig om de 
istället var ett par. Narrativen är således effektiv för argumentation både för 
att den skildrar något som verkligen har hänt och för att situationen är hypo-
tetisk vilket tillåter en lek med identiteter.  

Att händelseförloppet representerar en kollektivt delad narrativ bland 
unga syriantjejer i Södertälje får stöd av att en variant av händelseförloppet 
återkommer i ett annat gruppsamtal som handlar om Besna som går på stan 
med sin bror. 

Exempel 75. Kollektivt delad narrativ. Samtal 7.  
487  Besna: ja får säga en grej dehär me att gå  
488 →  på stan å sånt du anar inte hur mycke  
489   folk snackar dehär 
490  Rima: men de beror på= 
491  Besna: =får ja får ja prata klart snälla  
492   [du avbryter mej alltid hon sa>> 
493  Linda: [SKRATTAR 
494  Besna: >>grupp a i grupper man får gå de e  
495   lugnt (.)om de e både tjejer å killar  
496 →  om de e syriantjejer och syriankillar  
497   a (.) eh dedär me svenskar sådär  
498   sådär nej förstår du en gång ja gick  
499   på stan me min brorsa du vet alla i  
500   min familj e ljushåriga och dom har  
501   ljusa ögon gröna eller blåa (.)ja e  
502   den enda som e mörk så ja går på stan  
503   me min brorsa så kommer värsta  
504   grannar släktingar ringer hem till  
505   min morsa å vi har sett din dotter  
506   hon går me en grabb i stan vem faen e  
507   han bla bla bla bla bla bla 
508 → Rima: men (x) om de e släktingar å grannar  
509   då vet väl [att de e din brorsa  
510  Besna:            [alltså nära inte  
511   släktingar förstår du va ja menar  
512   nä långt ifrån släktingar släktingar  
513   som inte har träffat oss på länge  
514 →  sådär å grannar som a men du  
515   förstår [näe 
516  Rima:         [näe 
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517  Besna: å de 
518  Izla: folk som inte känner henne 
519  Besna: a som känner oss bara lite förstår du  
520   inte så mycke (.) e dom dom säger  
521   till morsan a vi har sett din  
522   dotter i stan me en kille å vem e han  
523   å ja vet inte vad sådär sådär a min  
524   morsa bara a men de e hennes  
525   bror [förstår du hon skällde ut dom  
526  Linda:      [SKRATTAR 
527  Linda: aa 
528  Besna: förstår du va folk snackar de asså de  
529 →  dom snackar mycke  
530 → Izla: speciellt här i Södertälje 
531  Besna: a  
532  Linda: men hur många 
533  Besna: som fan 

Även Besna har varit med om att personer har ringt hem till hennes mamma 
och skvallrat när hon har varit på stan med sin bror. Besnas narrativ be-
skriver ett liknande händelseförlopp som de båda narrativerna i Exempel 74 
och jag menar att detta tyder på att detta utgör en gemensam kulturell resurs 
i denna kontext. I Exempel 74 är deltagarna eniga om tolkningsramen som 
etableras gemensamt i narrativerna när deltagarna framhäver sin gemensam-
ma förståelse. I Exempel 75 är situationen annorlunda. Besna illustrerar en 
liknande poäng som i Exempel 74 vilket hon anger i inledningen och avslut-
ningen av sin narrativ: du anar inte hur mycke folk snackar (rad 488) och 
förstår du va folk snackar de asså de dom snackar mycke (rad 528–529). 
Tolkningen får stöd av Izla (rad 530) som reagerar på ett typiskt sätt i evalu-
eringen av berättelsen medan Rima systematiskt protesterar (t.ex. rad 500). 
Rima håller inte med om Besnas version av verkligheten och ifrågasätter 
Besnas narrativ (rad 508–509). Rima ger heller ingen feedback under narra-
tiven, vilket är ovanligt. På rad 514 frågar Besna efter feedback: du förstår. 
Hon svarar sig själv näe samtidigt som Rima ger samma respons. Den 
gemensamma kulturella förståelsen av narrativen finns inte i detta samman-
hang då Rima demonstrerar sitt missnöje och t.o.m. misstror riktigheten i 
Besnas narrativ.  

I detta samtal är jag närvarande, vilket leder till att Besna och Rima delvis 
anpassar sina versioner av vad det innebär att vara syrian i Södertälje till 
mig. Besna specificerar t.ex. uttrycket killar och tjejer (rad 496) till att inne-
bära syriankillar och syriantjejer tydligt riktat mot mig genom att hon tittar 
på mig. Hon gör mig därmed till en utomstående person som behöver extra 
förklaringar.  

I samtliga narrativer anges en förklaring till missförstånden som går ut på 
att syskonen skiljer sig åt utseendemässigt: hennes bror e blåögd å hon e 
mörk (rad 382, Exempel 74), han har ljust hår å ja har ja e svartskalle (rad 
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421, Exempel 74) och du vet alla i min familj e ljushåriga och dom har ljusa 
ögon gröna eller blåa ja e den enda som e mörk (rad 499–502, Exempel 75).  

I kollektivt delade narrativer är endast vissa positioner möjliga för vissa 
personer. I narrativerna i Exempel 74 och 75 tolkar jag det som att kön är 
relevant för vilka positioner som är möjliga att inta. Något som ses som 
självklart i dessa narrativer är olika normer för döttrar och söner. Grannarna 
ringde till Besnas mamma för att de hade sett Besna på stan med en kille, 
inte för att de hade sett Besnas bror på stan med en tjej. Här kan vi tydligt se 
hur kön är relevant för förståelsen av tolkningsramen. Det är framförallt tjej-
er som riskerar sitt rykte genom att synas på stan med någon av motsatt kön.  

8.8 Sammanfattande diskussion 
Analyserna i kapitel 8 visar sammanfattningsvis hur en funktion (bland 
andra) hos narrativer är att etablera sociala kategoriseringar. I några fall be-
rättar någon av ungdomarna om en egen erfarenhet, vilket innebär att berät-
taren själv görs till representant för en viss social kategori. Vanligare i detta 
sammanhang är att någon person ungdomarna känner får representera en 
social kategori och illustrera hur en typisk representant tänker och agerar, 
antingen som huvudman (Goffman 1979) eller som en relevant bifigur i 
narrativen. Detta sker t.ex. i Exempel 62 när Leyla berättar om sin kusin som 
får illustrera det generaliserande uttalandet libanesiska killar är svin och i 
Exempel 61 när Julia berättar om en kille som vill hitta en äktenskapspartner 
i Libanon och får illustrera hur killar resonerar annorlunda än tjejer. I dessa 
exempel kan Julia och Leyla sägas konstituera skillnader mellan hur killar 
och tjejer tänker genom att behandla kön som något essentiellt, en naturlig 
skiljelinje mellan tjejer och killar och en förutsättning för att tolka narrativ-
erna är att vi tänker oss att tjejer och killar resonerar och fungerar på olika 
sätt. Dessa tolkningar blir trovärdiga eftersom de hänvisar till verkligheten, 
vilket är den mest karakteristiska egenskapen hos de prototypiska och gener-
iska narrativerna.  

Karakteristiskt för Exempel 61 och 62 är också hur Leyla och Julia sam-
stämmigt reagerar mot och kommenterar killarnas agerande som konstigt 
och uppseendeväckande. Tjejernas reaktioner kan också beskrivas som vad 
Sacks (1992) beskriver som doing being ordinary. Deras gemensamma kom-
menterande bidrar till att framställa dem själva som vanliga människor som 
förväntar sig just det som vanliga människor förväntar sig av tillvaron. Leyla 
och Julia iscensätter därmed en tolkningsram där de inte förväntar sig bete-
enden som otrohet och bortgifte. De framhäver därmed också det normala 
och vanliga hos sig själva som representanter för libaneser. På så vis omför-
handlar de negativa föreställningar förknippade med libaneser (otrohet och 
bortgifte) genom att framhäva sina egna normala och begripliga reaktioner. 
Dessa prototypiska narrativer visar på något som brukar lyftas fram som typ-
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iskt för narrativer: att vi på något sätt får ta del av huvudmannens förvänt-
ningar på vad som är normalt i tillvaron varpå något oväntat händer (jfr 
Bruner 2002). Det som sker värderas och tolkas sedan från huvudmannens 
tolkningsram. Huvudmannen positioneras då som en person som reagerar 
normalt och logiskt. Mina analyser av generiska händelsesekvenser är istället 
intressanta på grund av frånvaron av en oväntad händelse, händelserna skild-
ras istället som normala och icke uppseendeväckande. Ungdomarna konsti-
tuerar då genom att berätta generiskt istället den egna familjen eller gruppen 
som normal i relation till en tänkt motsats. Eftersom vi gärna generaliserar 
utifrån narrativer kan de generiska narrativerna på detta sätt bidra till att 
minska skillnaderna mellan sociala grupper. Rima argumenterar (se Exempel 
58 och 67) för att hon har stor frihet och för att hennes liv liknar det hos 
unga svenska tjejer. Därmed avfärdar hon kategorin etnicitet som relevant 
för grad av frihet.  

Den vanligaste funktionen hos berättandet under gruppsamtalen är att, lik-
som Rima, göra motstånd mot de kategoribundna attribut som förknippas 
med den egna gruppen. Det sker framförallt genom att ungdomarna berättar 
om personer som bryter mot de normativa förväntningarna. Här utgör deltag-
arnas erfarenheter av livet, ofta indirekt genom personer de känner, viktiga 
resurser för att motverka normativa förväntningar. Genom att berätta om 
något som verkligen har hänt, dem själva eller någon de känner, kan de göra 
interaktionellt motstånd. En personlig erfarenhet är svår att ifrågasätta, lik-
som en erfarenhet som ungdomarna känner till indirekt genom en kompis 
eller en familjemedlem. Narrativerna blir i jämförelse med de motexempel 
som analyseras i 7.3 mer ansiktshotande att ifrågasätta då de ofta genom sin 
detaljrikedom är förankrade i verkligheten. Detta resultat gäller framförallt 
de prototypiska narrativerna men de andra två typerna kan också vara detalj-
rika och därmed uppvisa en kännedom av den typ av situation som skildras. 
Detaljerna visar att berättaren är väl förtrogen med händelseförloppet och de 
blir effektiva redskap för att konstituera trovärdighet på ett sätt som är karak-
täristiskt för berättande.  

Mina analyser av berättande bekräftar också vikten av berättande som en 
socialt reglerande verksamhet. Milles (2003:138–140) visar hur en självrepr-
esentation som jägare undermineras av åhörarna till narrativen genom skämt 
och ifrågasättanden. I samtal 7 leder Besnas narrativer om sina erfarenheter 
återkommande till ifrågasättanden från Rima. I Exempel 63, 68 och 75 stäm-
mer Besnas och Rimas versioner av verkligheten inte överens. Rima ifråga-
sätter trovärdigheten i Besnas narrativer och därmed indirekt hur Besna be-
skriver tillvaron som syrian. I vissa fall kompliceras förhandlingarna om 
vilka normer som gäller och vad som utgör rimliga tolkningar av att Rima 
relevantgör sig som representant för samma kategori (ung syriantjej), vilket 
ger henne större möjligheter att underminera Besnas versioner av verklig-
heten. I samtal 7 utgör därmed narrativerna viktiga arenor för explicita för-
handlingar om normer. I samtal 1 och 5 däremot konstitueras samstämmig-
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het när tjejerna betonar gemensamma erfarenheter och sanktionerar var-
andras tolkningsramar.  

Berättandets möjligheter att förhålla sig till känslor och tankar i situation-
er som inte utspelas här och nu är gemensamt för de tre typerna av narrativer 
som analyserats i detta kapitel. Ett resultat är att narrativer som inte uppfyller 
kraven i de vanliga definitionerna av narrativer fyller viktiga funktioner för 
argumentation och förhandling av identitet. Jag bekräftar därmed att en vid 
narrativdefinition är nödvändig för att undersöka diskursiva funktioner hos 
berättande. De generiska narrativerna är framförallt viktiga för att skildra 
händelser som normala och är därför användbara för förhandling av identitet. 
De generiska narrativerna liknar de prototypiska mest till formen, då de an-
ger detaljer som förankrar händelseförloppet i verkligheten på liknande sätt.  

Min begränsade undersökning av berättande tyder på att hypotetiska 
narrativer är relativt vanliga, och det skulle vara intressant med analyser av 
funktionen hos dessa uttryckssätt i andra kontexter. En hypotetisk tolknings-
ram ger berättaren möjlighet att skildra ett händelseförlopp och återge tankar 
och känslor från en annan tid och plats, även från en annan persons utgångs-
punkt. Den hypotetiska tolkningsramen gör det möjligt att placera sig själv 
eller någon annan i en sorts berättelsevärld som kan vara en typisk miljö för 
en medlem av en annan social kategori. De hypotetiska berättelserna bjuder 
därmed stora möjligheter att förhandla om självbilder och resonera om och 
värdera olika personers agerande. I detta sammanhang ger den hypotetiska 
tolkningsramen utrymme att utrycka protester eller omförhandla normer. När 
deltagarna själva sätter upp hypotetiska förutsättningar får de dels stor frihet 
att berätta hur de skulle agera, dels kan de ifrågasätta normativa förväntning-
ar. En hypotetisk situation, i nutid eller framtid, ger möjligheter att uttrycka 
kontroversiella åsikter eller att positionera sig i problematiska situationer 
utan att behöva ställas till svars. Det är särskilt vanligt då diskussionerna rör 
sexualitet eller kontroversiella ämnen som bortgifte. Att prata i termer av 
man eller nån är särskilt vanligt när det rör teman som har med sexualitet (se 
Exempel 65) att göra men även problematiska identiteter som den kon-
trollerande storebrodern (Exempel 70) kan undvikas genom ett hypotetiskt 
förhållningssätt. Genom att anta positioner och resonera om konsekvenser av 
ett hypotetiskt handlande blir det möjligt att närma sig tabubelagda ämnen.  

De hypotetiska narrativerna kan utspela sig i framtiden. Jag visar hur detta 
ger möjlighet att framställa sig själv positivt. Dessa narrativer konstituerar 
ett slags ideal för hur man ska se på t.ex. barnuppfostran eller äktenskap. På 
så vis konstitueras en positiv självbild för både tjejer och killar. Detta är tyd-
ligast i de hypotetiska narrativerna men gäller också de andra två typerna. 
Jag har inte, som Eriksson (1997), funnit några exempel på tjejer som berät-
tar om när de har gjort bort sig. I Exempel 61 berättar Julia om hur pinsamt 
det var när gubben besökte hennes familj, men poängen i narrativen är inte 
att Julia gör bort sig. Hon är snarare ett offer för andra personers pinsamma 
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agerande. I detta sammanhang tycks en viktig funktion hos berättandet vara 
att framhäva såväl den egna personen som den egna gruppen positivt.  
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9 Sammanfattning och avslutande 
reflektioner 

I avhandlingen har jag visat hur de sociala kategorierna kön, etnicitet och 
generation konstitueras i samtal mellan ungdomar. Jag har undersökt hur 
dessa sociala kategorier används för att förhandla om självbilder och identi-
teter under samtalande i grupp. Genom mikroanalyser av gruppsamtalen har 
jag visat jag på några sätt som används när ungdomarna förhandlar om inne-
börden av framförallt dessa sociala kategoriseringar. Mer specifikt har jag 
undersökt hur fyra olika typer av resurser används för att konstituera identi-
teter i interaktion: sociala kategorier, kategoribundna attribut, retoriska stra-
tegier och språkliga redskap. Nedan kommer jag att gå närmare in på dessa 
olika resurser.  

Sociala kategoriseringar. Jag visar i avhandlingen hur sociala kategorier 
som svenskar, syrianer, killar, tjejer, mammor, systrar och söner används 
under gruppsamtalen för att organisera sociala relationer. I kapitel 6 visar jag 
hur de sociala kategorierna används för att organisera människor i termer av 
vi (innefattar samtalsdeltagare) och dom (används ofta generiskt om sven-
skar, killar eller föräldrar). Ungdomarna förhandlar också om sina självbild-
er genom att positionera sig i relation till varandra och till normativa förvänt-
ningar på sociala grupper. Jag undersöker hur dessa sociala kategorier an-
vänds när deltagarna förhandlar om självbilder och identiteter. De sociala 
kategorierna är dock i sig inget statiskt fenomen utan något som kommer till 
genom (bland annat) samtalande varför jag också visar hur några retoriska 
strategier och språkliga redskap används för att konstituera kategoriseringar 
(se nedan). 

Kategoribundna attribut. Jag visar också hur de aktiviteter och egenskap-
er som förknippas med de sociala kategorierna används som resurser. T.ex. 
förknippas föräldrar med att utöva kontroll över ungdomarnas kärleksrela-
tioner. Vilka de kategoribundna attributen är förhandlas interaktivt under 
samtalen. De kategoribundna attributen används som resurser när deltagarna 
etablerar vi och dom. Det sker under gruppsamtalen ofta genom att positivt 
värderade egenskaper förknippas med den egna gruppen. När ungdomarna 
tar avstånd från kategoribundna attribut som förknippas med dom (andra) 
förstärks gemenskapen inom den egna gruppen. Kontrasteringen mot dom 
bidrar till att framhäva de positiva attribut som förknippas med de kategori-
medlemskap som deltagarna i samtalet har gemensamt, t.ex. barn till syrian-
ska föräldrar. De kategoribundna attributen får därmed situationell relevans 
genom att de bidrar till gemenskap mellan deltagarna i samtalet på samma 
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gång som de bidrar till att återskapa skillnader mellan sociala grupper. Ung-
domarna gör också interaktionellt motstånd mot kategoriseringar genom att 
omförhandla vilka egenskaper och aktiviteter som förknippas med den egna 
gruppen t.ex. genom att berätta om medlemmar av den egna gruppen som 
bryter mot de förväntade normerna. Ett återkommande exempel är berättel-
ser om syrianer som gift sig med svenskar och därmed motbevisar normativa 
förväntningar som innebär att syrianer alltid gifter sig med syrianer.  

Retoriska strategier. I avhandlingen visar jag på några retoriska strategier 
som används när ungdomarna argumenterar. Med strategier menar jag olika 
sätt att uttrycka sig som åstadkommer något i interaktionen. Ett exempel på 
en retorisk strategi är kontrastering mellan två olika grupper så att olikheter-
na mellan de sociala kategorierna maximeras. Den retoriska strategin konsti-
tuerar således en kategorisering som betonar skillnader mellan olika sociala 
grupper. Det vanligaste är dock att de retoriska strategierna används för att 
göra interaktionellt motstånd mot generaliserande föreställningar av den 
egna gruppen eller mot att som individ förväntas bete sig på ett visst sätt som 
representant för en social grupp. De flesta av motståndsstrategierna som an-
vänds under gruppsamtalen nyanserar och omförhandlar kategoriseringar. 
Det sker oftast genom att ungdomarna berättar om nyanserande motexempel, 
ofta förankrade i verkligheten genom inledningar som ”vissa får ju” eller 
”det finns ju”. En retorisk strategi som används för att göra motstånd innebär 
att ungdomarna betonar den individuella viljan och hävdar att en åsikt är per-
sonligt grundad och inte en konsekvens av uppfostran eller kultur. Två andra 
motståndsstrategier är att avfärda kategorins relevans och att skifta fokus till 
en annan talare.  

Språkliga redskap. Ungdomarna använder också mer specifika språkliga 
redskap, som i sin tur är beståndsdelar i de retoriska strategierna. Ett av des-
sa redskap är extremfallsformuleringar som framförallt används för att mini-
mera eller maximera skillnaden mellan kategoriseringarna. Jag visar också 
hur de sociala kategorierna etableras som generiska genom att ett typiskt 
agerande eller en typisk åsikt illustreras med hjälp av actice voicing. För att 
etablera kunskap om kategorierna som gemensam, används uttrycket ju. 
Ungdomarna etablerar därmed en överenskommelse om att samtalsdeltagar-
na gemensamt kan dra en viss slutsats. Ungdomarna förklarar och rättfärd-
igar också kategoribundna attribut som kan värderas negativt. De försvarar 
därmed den egna gruppens åsikter samtidigt som de etablerar kategoribund-
na attribut som självklara, så att innebörderna närmar sig det essentiella. 

Resultatet av analyserna av ungdomarnas samtal bekräftar att sociala 
kategoriseringar är viktiga resurser för att konstituera identitet. Resultaten 
kan ses som uttryck för mer allmängiltiga fenomen och hjälpa oss att förstå 
hur vi som människor har ett behov av att gruppera människor i vår omgiv-
ning. Vi behöver sociala kategorier för att kunna uttrycka oss om och kate-
gorisera människor i vår omgivning. Sociala kategorier är nödvändiga för att 
vi ska kunna uppfatta och tolka verkligheten. En tröghet som är inbyggd i 
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språket gör dock att de beteckningar vi har inte alltid räcker till. Sociala 
kategorier kan bli uttjänta och irrelevanta när samhället förändras. Beteck-
ningar förmår helt enkelt inte beskriva verkligheten och tvingar in oss i ett 
antingen eller tänkande när det kanske borde vara både och. Som framgått 
av mina resultat inbjuds vi att tänka i termer av vi och dom (Joseph 2004).  

Människors relationer förändras, vilket kan vara positivt, eftersom en allt-
mer heterogen värld kan hjälpa oss att upptäcka uttjänta kategoriseringar 
som leder till felaktiga slutsatser och på ett onödigt sätt begränsar individers 
möjligheter att agera. Ett exempel på när en social kategorisering blivit min-
dre relevant är när vi i Sverige som en del av du-reformen i slutet av 60-talet 
slutade att relevantgöra kvinnor som fru eller fröken.23 Detta skedde inte på 
grund av kvinnorörelsen utan som ett led i en större demokratiseringsprocess 
i Sverige. Att vi slutade att använda beteckningarna fru och fröken gynnade 
dock kvinnorörelsen och bidrog till att etablera en mer modern social ord-
ning. Tilltalet fröken kunde tidigare användas för att sätta kvinnor på plats 
och leda till negativa reaktioner om den aktuella kvinnan t.ex. var för gam-
mal eller för ung och hade barn. I Sverige ledde reformen till att kvinnor, lik-
som även tidigare män, inte behöver uppge om de är gifta eller ej när de går 
på banken eller ska skaffa lånekort på biblioteket. Indirekt påverkar detta hur 
kvinnor bemöts och uppfattas och i förlängningen påverkas kvinnors möj-
lighet att agera i olika situationer. En sådan förändring sker dock i samspel 
med andra förändringar i samhället. Det har blivit mer accepterat att leva 
ihop utan att vara gift och fler personer skiljer sig. I den engelskspråkiga 
världen har man infört ett tredje alternativ Ms som endast uppger kön men 
inte civilstånd (McConnell-Ginet 2003:54). Ms används dock oftast av unga 
(ogifta) kvinnor och signalerar hos vissa framförallt att personen är feminist.  

I Sverige idag debatteras andra sociala kategoriseringar, t.ex. distink-
tionen mellan svenskar/svennar och invandrare/utlänningar/svartskallar. Som 
framgått av mina analyser inbjuds ungdomarna, i detta sammanhang liksom i 
andra, att tänka i motsatser mellan svenskar och invandrare, en distinktion 
som jag hoppas blir onödig i framtiden, i vårt språk och i våra vardagliga liv. 
Kategoriseringar kan begränsa våra möjligheter att agera i olika situationer, 
vilket i sin tur leder till att vi protesterar på olika sätt. En av de uppgifter vi 
ställs inför i det postmoderna projektet att vara människa, kvinna eller man, 
är att interaktionellt försvara oss mot reducerande beskrivningar av oss själ-
va (jag visar på några sätt i avhandlingen) samtidigt som vi positionerar oss i 
relation till dem för att förstå oss själva och varandra.  

                                                 
23 En reform som brukar beskrivas som en förändring underifrån som kännetecknades av att 
den spred sig snabbt (Mårtensson 1988:145). En förklaring som har angetts är att det helt 
enkelt blev för jobbigt att hålla reda på alla namn på grund av urbaniseringen. Men den största 
förklaringen är förmodligen att den politiska viljan var stark. Att använda du markerade en 
strävan mot demokrati och jämlikhet.  
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Som framgått används olika typer av kategoriseringar för en rad olika 
syften under gruppsamtalen. Vilka kategorier som är relevanta växlar både 
under samtalet och i ett längre tidsperspektiv. Nedan ska jag diskutera och 
beskriva dessa växlingar mer i detalj utifrån begreppet intersektionalitet. 

9.1 Intersektionalitet – sociala kategoriseringar  
i samspel 
Sammanfattningsvis menar jag att relationen mellan de tre kategoriseringar-
na som framförallt analyseras i avhandlingen kan beskrivas med Figur 1: 
Figuren illustrerar en förståelse av begreppet intersektionalitet. De tre cirk-
larna symboliserar då kategoriseringarna som relevantgörs interaktionellt på 
olika sätt under samtalen. Jag menar att ungdomarna i gruppsamtalen posi-
tionerar sig på olika sätt på olika punkter i figuren där en eller flera katego-
rier är relevanta. I avhandlingen visar jag på några av de interaktionella re-
surser som ungdomarna använder för att positionera sig. 

I analyserna av gruppsamtalen visar jag hur ungdomarna inte har full kon-
troll över var de under samtalen positionerar sig eftersom det delvis är soci-
alt reglerat. Deltagarna är beroende av varandras tolkningar och förhandlar 
gemensamt om vilka kategorier som är relevanta och vad de innebär.  

 

 
 

Figur 1. Intersektionalitet. Figur över relationen mellan de tre kategoriser-
ingarna kön, etnicitet och generation. 

Kön 

Generation Etnicitet 
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Utöver de tre kategoriseringar som finns representerade i figuren skulle 
andra kategoriseringar kunna läggas till eftersom vilka identiteter som är 
relevanta för en individ varierar situationellt. En rad andra kategoriseringar 
relevantgörs under gruppsamtalen, t.ex. religion, familjeposition, bostadsom-
råde och föräldrarnas yrken. En analys kan aldrig vara fullständigt heltäck-
ande vad gäller vilka identiteter som relevantgörs och vi har som forskare 
oftast ett teoretiskt område eller ett intresse som gör att vi fokuserar på en 
viss kategori. Forskning ur ett könsperspektiv berikas av att hänsyn tas till 
andra relevanta kategoriseringar. Resultaten blir därmed både mer nyansera-
de och starkare empiriskt förankrade.  

Jag har i avhandlingen analyserat hur kön, etnicitet och generation utgör 
resurser för deltagarna i samband med identitetsförhandlingar under grupp-
samtalen. Jag fokuserar därmed de lokala förhandlingarna av identitet och 
undersöker inte medierande kontextuella resurser för identitetsförhandling 
genom att t.ex. återge och analysera den aktuella mediadebatten eller de poli-
tiska beslut som var aktuella när inspelningarna gjordes. Dock anser jag att 
identitetsförhandlingar ska förstås som ett samspel mellan lokala och globala 
processer. Andra undersökningar har i högre grad fokuserat på de medieran-
de resursernas roll för förhandling av identitet. Jfr t.ex. Lindelöfs etnologiska 
undersökning (2006) av unga polska kvinnor. Hon betonar att de unga kvin-
nornas identitetsförhandlingar sker i samspel med ekonomiska, sociala och 
kulturella processer i samhället och idétraditioner eller diskurser, t.ex. femi-
nism eller katolicism.24 Jag menar också att dessa faktorer är viktiga men fo-
kuserar alltså i min undersökning på de interaktionella redskap som används 
för att konstituera identitet lokalt. Jag ansluter mig därmed till de forskare 
(Kitzinger 2002, Stokoe & Smithson 2001) som menar att samtalsanalys är 
väl förenligt med ett postmodernt könsbegrepp genom att samtalsanalysen 
erbjuder redskap för att kunna beskriva och analysera hur kön konstitueras 
genom samtalande. Min förhoppning är att jag på så sätt bidrar med empir-
iska redskap att analysera interaktion även i andra typer av undersökningar 
som i högre grad undersöker vidare diskurser och samhällsprocesser. Jag 
anser att det har varit givande att koncentrera mig på hur kategoriseringar på 
ett komplext sätt förhandlas i det lokala sammanhanget.  

Ett av avhandlingens resultat är att intersektionalitet beläggs och beskrivs 
empiriskt såsom den manifesterar sig i konkreta samtal. Sociala kategoriser-
ingar relevantgörs inte en i taget utan kombineras på en rad olika sätt med 
varandra. Jag visar i avhandlingen att det inte är möjligt att analysera hur id-
entitet konstitueras genom att utgå från en social kategorisering i taget utan 
att innebörd går förlorad. Begreppet intersektionalitet är något som ofta dis-
kuteras teoretiskt och jag menar att ett sätt att fördjupa förståelsen av sam-
spelet mellan olika kategorier är empiriskt förankrade detaljerade analyser. 
                                                 
24 Diskurs definieras då mycket förenklat som olika sätt att strukturera betydelse utifrån ett 
bestämt perspektiv (Fairclough 1992:3). 
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Jag menar att MCA är en bra metod för att belägga och beskriva den kom-
plexitet som ryms inom begreppet intersektionalitet. 

Den intersektionella tanken, att olika kategoriserande principer samspelar 
med varandra, gör ett maktperspektiv mer komplext och mångdimensionellt 
eftersom en individ kan vara både överordnad och underordnad samtidigt. 
Detta är också fallet i de olika sammanhang där kvinnor agerar och kanske 
begränsas av förväntningar på att vara kvinna på ett visst sätt. I realiteten ser 
dessa förväntningar olika ut för olika grupper av kvinnor. Jag visar i analys-
erna hur unga tjejer med utländsk bakgrund möter och reagerar på förvänt-
ningar på dem. Jag anser således att ett intersektionellt perspektiv är nöd-
vändigt för att i förlängningen kunna förändra föreställningar om manligt 
och kvinnligt. Jag hoppas att fler undersökningar i framtiden kommer att titta 
på hur intersektionalitet manifesteras i samtal och aktiviteter av olika slag.  

Går det då att avgöra vilken av kategoriseringarna kön, etnicitet eller gen-
eration som är viktigast för ungdomarna i förhandlandet om självbilder och 
identiteter? De tre kategoriseringar jag framförallt har undersökt i avhand-
lingen har det gemensamt att de är potentiellt relevanta i olika typer av situa-
tioner, samt att de ofta behandlas som om de vore essentiella och stabila id-
entiteter. Jag vill inte ange någon prioritetsordning mellan de tre kategoriser-
ingarna. Situationellt under gruppsamtalen behandlas dessa tre kategori-
seringar på liknande sätt, vilket jag visar i avhandlingen. Kategoriseringarna 
är dock naturligtvis av olika slag. När det gäller kön vill jag betona vad 
Søndergaard (1994) kallar den heterosexuella koden. Män och kvinnor för-
väntas leva, och lever ofta, tillsammans i par på ett sätt som är specifikt för 
kön och som leder till särskilda förväntningar. Søndergaard (1994) påpekar 
också att vår könstillhörighet är speciell eftersom den är direkt avläsbar på 
kroppen. Jag vill dock påpeka att även etnicitet, behandlas av ungdomarna i 
gruppsamtalen som något direkt avläsbart på kroppen när de refererar till 
ögonfärg och svarthårighet. Jag menar att generation och etnicitet också kan 
tolkas utifrån kroppsliga tecken och därmed liknar kön. Det går dock att 
ifrågasätta om vi gör det i lika hög grad. När det gäller kön tänker vi här i 
termer av antingen eller utifrån två givna alternativ, vilket inte de andra två 
kategoriseringarna inbjuder till på samma sätt. När det gäller etnicitet vill jag 
också påpeka att det är rimligt att anta att denna relevantgörs oftare för 
personer som är i underordnad maktposition (jfr Ålund 1988).  

9.2 Reflexivitet och deltagarperspektiv 
I kapitel 5 visar jag hur undersökningssituationen genom urval, frågeställ-
ningar och uppvisade scener ur Jalla!Jalla! erbjuder ungdomarna att repre-
sentera invandrare eller syrianer. Undersökningens relevantgöranden av id-
entiteter manifesterar sig i gruppsamtalen på olika sätt, framförallt skiljer det 
gruppsamtal (samtal 7) där jag deltar ut sig. Intervjuer och fokusgruppsamtal 
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är vanliga metoder i undersökningar av identitet men inte sällan bortser man 
från hur frågorna ställs och hur identitetsförhandlingarna sker i dialog utifrån 
vissa förväntningar på verksamheterna. En större medvetenhet om reflexivi-
tet i samband med undersökningar finns hos etnografiska forskare som deltar 
under en längre tid i någon typ av social aktivitet. Inom språkvetenskapen 
har man undersökt hur situationella faktorer i samband med fokusgrupp-
samtal (5.1) och intervjuer (Engblom 2005) används som resurser för identi-
tetsförhandlingar. Deltagarnas kunskap om den aktuella verksamheten gör 
att de liksom i andra typer av verksamheter anpassar sig till situationella fak-
torer vilket t.ex. innebär att den person som intervjuas positionerar sig dub-
belt: dels mot den som intervjuar, dels mot sekundära mottagare (Engblom 
2005:62–64). Jag efterlyser i likhet med Baker (1997) större medvetenhet 
om hur situationella faktorer och forskaren som person relevantgör identi-
teter när man genomför en undersökning. 

Att som forskare ha ett reflexivt förhållningssätt innebär att den egna tolk-
ningsramen blir relevant för undersökningen eftersom deltagarna är medvet-
na om att de deltar i en undersökning. Forskaren kan inte heller analysera 
materialet utan att använda sin egen kulturella kompetens. Jag vill här kom-
mentera några konkreta ställningstaganden i samband med denna problema-
tik. I kapitel 2 diskuterar jag hur ett deltagarperspektiv kan vara problemat-
iskt vid studier av identitet och hur vissa forskare (Stokoe & Smithson 2001, 
Kitzinger 2000) har ansett att ett deltagarperspektiv är oförenligt med ett 
könsperspektiv. Jag håller med om att ett deltagarperspektiv är oförenligt 
med ett könsperspektiv om man utgår från skillnadshypotesen (3.1) och jäm-
för t.ex. kvinnors och mäns samtalsstil och därmed ur ett forskarperspektiv 
förutsätter att kategorin kön är relevant. Jag menar att kön är relevant i 
många sammanhang men inte alltid och att vi därför måste utgå från hur och 
när deltagarna i ett samtal förhåller sig till kön. Kön relevantgörs i hur vi 
iscensätter oss själva på olika sätt, inte minst omedvetet genom resurser som 
röstkvalitet, kläder, ordval eller samtalsstil (jfr Ochs 1992).25 Ett visst sätt att 
agera kan relevantgöra föreställningar om kvinnlighet respektive manlighet. 
Man kan t.ex. fråga sig om kön relevantgörs av tjejernas solidaritetsstrategier 
och användande av en gemensam röst, som i Exempel 26 (kap. 6), vilket en-
ligt Coates (1997) är ett sätt att konstituera kvinnlig vänskap. När samtals-
drag antas vara typiska för antingen kvinnor eller män riskerar vi att finna 
vad vi söker. Vi kan inte utesluta att män konstituerar vänskap på liknande 
sätt i vissa kontexter, eller att solidaritet mellan kvinnor och män kan etab-
leras på samma sätt. Vi kan inte heller förutsätta att alla kvinnor gör på detta 
sätt. Vissa av solidaritetsstrategierna återfinns t.ex. i ett annat samtal där 
både killar och tjejer använder dem (Exempel 27, kap. 6).  

                                                 
25 Ochs (1992) använder inte begreppet relevantgöra. Hon använder istället peka ut eller in-
dexera (på engelska index). 



 

 182 

I analyserna av gruppsamtal har det många gånger varit möjligt att visa 
empiriskt att kön, etnicitet eller generation är relevanta utifrån ett deltagar-
perspektiv. Detta har då framförallt skett utifrån de mer innehållsligt defini-
erade resurserna sociala kategorier och kategoribundna attribut. Mina resul-
tat bekräftar därmed tidigare undersökningar av identitetsförhandlingar (Day 
1998, Engblom 2004, Evaldsson 2005, 2007, Stokoe 2003). Relevantgörande 
av kön och etnicitet sker i vissa fall genom utsagor om en viss social katego-
ri, t.ex. men killar tänker väl inte så (Exempel 61, kap. 8) eller skillnaden 
mellan svenskar å oss liksom (Exempel 27, kap. 6). I det senare exemplet går 
själva samtalsaktiviteten explicit ut på att jämföra sociala kategorier. Sociala 
kategorier kan också relevantgöras indirekt på ett sätt som ändå är tydligt. 
Ett exempel på det är när deltagarna berättar om hur personer har ringt hem 
till en tjejs föräldrar och berättat att tjejen i fråga synts på stan med en kille 
som i själva verket är hennes bror. Personerna ringer således inte till föräld-
rarna och berättar att deras son har synts på stan med en tjej (Exempel 74 
och 75, kap. 8). 

Sociala kategorier kan ju också relevantgöras genom att ett kategoribund-
et attribut används. Att avgöra vilka kategoribundna attribut som relevantgör 
en viss identitet kan dock vara problematiskt. I vissa fall har det när jag har 
analyserat gruppsamtalen varit nödvändigt att använda min egen kulturella 
kompetens och kännedom om materialet för att t.ex. avgöra vilka attribut 
som uppbär etnicitetskoppling. Så har t.ex. ibland varit fallet med attributen 
oskulden och ryktet. Ryktet och oskulden förknippas i samtalen oftast med 
syrianska eller libanesiska tjejers situation. Kontextuellt går det under grupp-
samtalen i dessa fall oftast att avgöra att ryktet förknippas med just tjejer 
med ursprung i någon annan kultur än den svenska. Med Søndergaards term-
inologi (1996) skulle vi kunna säga att ryktet och oskulden fungerar som 
könskonstituenter för tjejerna i gruppsamtalen. Feminitet konstitueras i detta 
sammanhang utifrån egenskaper som oskuldsfullhet. Detta måste dock för-
stås utifrån att även etnicitet är en relevant kategori.  

Vad en viss kategorisering innebär för en specifik person kan vi aldrig 
veta säkert, vare sig när vi forskar eller när vi kommunicerar. Vilken identit-
et en individ än gör anspråk på så är han eller hon beroende av omgivning-
ens reaktioner och tolkningar. Joseph (2004) pekar i sin teori ut omvärlds-
tolkningen som viktig för att förstå hur identititetsprocesser fungerar. En 
person kan se t.ex. etnisk identitet eller kön som irrelevant, men kan aldrig 
vara säker på att omgivningen inte läser in dessa identiteter som relevanta 
för att förstå hur personen agerar. Även Butler (1990:33) betonar att kön 
konstitueras within a highly rigid regulatory frame, som bland annat består 
av just omgivningens tolkningar av vad vi gör och säger. Forskarens tolk-
ningar kan genom statusen som forskning cementera föreställningar om olika 
grupper, varför vi måste ta denna problematik på allvar.  
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9.2.1 Reflexivitet i samband med fokusgrupper 
Mina analyser av gruppsamtalen bekräftar vikten av att reflektera över hur 
deltagarna i fokusgrupper svarar på frågan om varför de har blivit utvalda 
som deltagare och vad som är syftet med undersökningen (Myers 2004:5). 
Resultaten visar hur ungdomarna som deltar i gruppsamtalen söker gemen-
skap med varandra genom att t.ex. utjämna skillnader mellan deltagarna och 
söka minsta gemensamma nämnare (jfr Engblom 2004). De har kunskap om 
varandras erfarenheter och liv eftersom de är kompisar, vilket gör att de har 
resurser för att etablera gemenskap. Detta skiljer mina samtal från många 
andra fokusgruppsamtal. Jag menar att användandet av iscensatta gruppsam-
tal på detta sätt har varit givande för att kunna analysera hur identitet kon-
stitueras i spänningsfältet mellan att betona gemenskap och individualitet. I 
gruppsamtalen motverkar ungdomarna på olika sätt att de uppfattas stereo-
typt eller att den egna gruppen beskrivs generaliserande. Jag menar att resul-
taten också visar hur viktigt det är att ta identitetsaspekter i beaktande när 
fokusgrupper används för andra syften.  

I kapitel 5 har jag jämfört gruppsamtalen med tidigare forskning om fok-
usgruppsamtal som verksamhet. Analyserna visar hur filmklippen från Jalla! 
Jalla! används för att introducera nya topiker och som utgångspunkt för per-
sonliga skildringar från verkligheten. Analyser av reaktioner på min närvaro 
genom framförallt metakommentarer visar hur ungdomarna ser sig som re-
presentanter för utlänningar, invandrare eller assyrier/syrianer. Resultatet 
visar därmed hur viktig urvalsprocessen är för vilka identiteter som görs re-
levanta. Gruppsamtalen i denna undersökning skiljer sig från prototypiska 
fokusgruppsamtal genom frånvaron av moderator och det faktum att del-
tagarna känner varandra sedan tidigare. Jag visar också i kapitel 5 hur sam-
talen framförallt organiseras genom vardagliga tekniker när det gäller 
introduktion av nya ämnen. Sammanfattningsvis visar analyserna av verk-
samheten hur ungdomarnas personliga erfarenheter som syrianer, chilenare, 
araber eller libaneser utgör viktiga resurser för hur de organiserar samtalen. 
Jag vill i detta sammanhang också kommentera hur jag tror att resultaten 
från analyserna i kapitel 6–8 kan bidra till kunskapen om fokusgrupper som 
verksamhet.  

Under gruppsamtalen argumenterar ungdomarna genom att berätta vad 
som har hänt personer de känner. Detta sker ofta på ett allmänt plan genom 
att de refererar till dessa personer som min moster, min syster eller min 
granne. Detta tror jag kan bero på inspelningssituationen. I en mer vardaglig 
situation mellan vänner kanske man skulle säga Karin/Nabila, du vet istället, 
vilket skulle innebära att berättelsen fick en prägel av skvaller. På liknande 
sätt förhandlar de om normer för kontroversiella handlingar som sex genom 
att använda man istället för att använda specifika personer som exempel. Att 
uttrycka sig i allmänna ordalag kan vara strategiskt för samtal om kontro-
versiella ämnen, men kan nog också vara ett sätt att prata som är karaktär-
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istiskt för fokusgrupper där deltagarna ser som sin uppgift att belysa ett 
ämne ur olika aspekter.  

Det skulle också vara intressant att undersöka vidare om bruket av hypo-
tetiska tolkningsramar är typiskt för fokusgruppsammanhang eller om denna 
typ av berättande är lika vanlig i andra sammanhang.  

9.3 Kategoriseringarnas funktioner för förhandlingar 
om identiteter och självbilder 
Tidigare har jag visat hur ungdomarna med hjälp av olika resurser förhandlar 
om innebörden av sociala kategoriseringar. Det sätt som ungdomarna an-
vänder kategoriseringarna på visar att skillnader mellan sociala grupper tas 
för givna och leder till normativa förväntningar på individer som ingår i de 
sociala grupper som kategorierna beskriver. Kategoriseringarna utgör då ste-
reotyper, allmänna (förenklade) uppfattningar om vad som är utmärkande för 
medlemmarna av en viss grupp. Frekvent användande av stereotyper kan bi-
dra till att vidmakthålla negativa uppfattningar och förutfattade meningar om 
personer eller grupper i form av fördomar, menar jag. 

I följande avsnitt visar jag på tre olika övergripande mönster som urskiljer 
sig när ungdomarna förhandlar om identiteter och självbilder. Det första 
innebär att ungdomarna på olika sätt betonar unika och individuella egen-
skaper hos sig själva. Det andra innebär att ungdomarna betonar det logiska 
och de normala skälen till varför de agerar och tycker som de gör. Dessa två 
mönster rör alltså hur ungdomarna som individer positionerar sig i relation 
till kategoriseringarna. Det tredje rör istället hur de förhandlar om hur den 
egna gruppen ska uppfattas, vilket indirekt naturligtvis också rör den egna 
självbilden.  

9.3.1 Att vara unik 
I kapitel 7 visar jag hur ungdomarna använder en rad strategier för att göra 
motstånd mot att reduceras till medlem av en viss kategori. Ungdomarna 
framhäver på flera olika sätt att det är individuella egenskaper och omständ-
igheter som är unika för deras person som gör att de resonerar och handlar 
på ett visst sätt. De framhäver därmed sin självständighet och fria vilja och 
sätter upp ett motstånd mot att vara styrda av kultur eller uppfostran, egen-
skaper som värderas högt i dagens samhälle. Hur de agerar kan sammanfalla 
med vad som är typiskt för en gruppidentitet, t.ex. att som syrian eller liba-
nes vilja bevara oskulden tills man gifter sig eller att man gifter sig med 
någon med samma ursprung, men ungdomarna betonar att motiven är per-
sonliga och endast beroende av de egna känslorna. Ett sätt att framhäva sig 
som en självständig individ är att visa upp autonoma relationer till framför-
allt den äldre generationen. Vikten av att positionera sig självständigt i rela-
tion till den äldre generationen har inte lyfts fram i tidigare forskning om 
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ungdomar. Mina resultat tyder på att positionering i relation till den äldre 
generationen är en viktig faktor i förhandlingarna om identitet. Ett mer in-
direkt sätt som används under gruppsamtalen är att konstituera de egna för-
äldrarna som liberala och t.ex. berätta hur föräldrarna inte skulle ha något 
emot att de var tillsammans med en person med en annan nationalitet eller 
religion.  

Mina resultat stöds därmed av andra undersökningar av hur unga männi-
skor konstituerar identitet och som visar på vikten av att framhäva sig själv 
som självständig, oberoende och unik (Ambjörnsson 2004, Widdicombe och 
Wooffitt 1995). Widdicombe och Wooffitt (1995:156–157) visar hur med-
lemskap i en subkultur konstitueras utifrån skäl som har med individens 
känslor, personliga önskemål och motiv att göra. En äkta punkare eller goth 
i deras undersökning uttrycker personens sanna inre personlighet vilken 
endast råkar sammanfalla med gruppidentiteten. Tjejerna i Ambjörnssons 
(2004:288–93) undersökning betonar vikten av att vara sig själv. Motsäg-
elsefullt nog kan man upplevas som mer autentisk eller sig själv om man är 
mer lik i bemärkelsen att man inte skiljer sig så mycket från majoritetens 
normer för hur man ska se ut och bete sig. Medlemmar av avvikande grupp-
er, t.ex. kickers, invandrare eller lesbiska, kunde dock upplevas som stereo-
typa och alltför anpassade till subgruppens normer och därmed ytliga. Att 
anpassa sig till gruppnormer utan de rätta motiven, dvs. utifrån personliga 
individuella önskningar innebär att vara mindre autentisk eller mindre sig 
själv (Ambjörnsson 2004:289, Widdicombe & Wooffitt 1995:157). Man kan 
dock fråga sig om denna strävan är typisk för just ungdomar eller mer gene-
rell än så. 

Enligt Haavind (1985) är oberoende och självständighet extra eftersträv-
ansvärda egenskaper för kvinnor. Det förklarar hon med en skandinavisk 
ideologi för jämställdhet som säger att kvinnans underordning är illegitim i 
ett modernt parförhållande (Haavind 1985:20). Den moderna kvinnan och 
den moderna mannen beskriver en lyckad parrelation som jämställd, vilket 
då innebär att varken kvinnan eller mannen hindras från sina individuella 
önskningar. Haavind menar dock att paren i praktiken oftast väljer köns-
specifika mönster, när det gäller t.ex. fördelning av föräldraledighet eller 
ansvarsfördelning i hemmet, på grund av personliga åsikter och önskemål 
(1985:21). Det innebär att framförallt kvinnor får positiv bekräftelse på att 
framhäva oberoende och individualitet. Att framhäva individualiteten kan 
dock vara extra problematiskt för tjejerna som deltar i mina gruppsamtal. I 
alldagliga föreställningar om invandrare med ursprung i Mellanöstern ingår 
föreställningar om en stark social kontroll av tjejer från föräldrar och äldre 
släktingar. Föräldrars sociala kontroll av framförallt flickor är också något 
som relevantgörs i filmen Jalla!Jalla!. Invandrartjejers position har beskriv-
its som särskilt utsatt och invandrartjejer riskerar att utpekas som hjälplösa 
offer. Ålund (1988) beskriver hur den offentliga bilden positionerar invand-
rarkvinnor i en fyrdubbel offerroll. De riskerar att beskrivas som maktlösa 
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beroende på kön, ålder, religion och klass. Ambjörnsson visar hur unga 
gymnasietjejer (2004) använder bilden av den förtryckta invandrartjejen som 
motpol i konstituerandet av sig själva som lyckade och jämställda. Den stör-
re risken för invandrartjejer att positioneras som offer understryker behovet 
av att undersöka och synliggöra motståndet hos dessa unga tjejer.  

9.3.2 Att vara vanlig 
Ett annat diskursivt arbete som bidrar till en positiv självbild utförs när ung-
domarna förklarar och rättfärdigar åsikter och handlingar som normala och 
logiska. Det kan innebära att en person framställer de egna åsikterna eller 
handlingarna som normala eller att de aktiviteter eller åsikter som förknippas 
med den egna gruppen förklaras eller rättfärdigas. På så sätt motverkar ung-
domarna att som individer eller grupp positioneras som avvikande.  

En retorisk strategi som bidrar till att åstadkomma vanlighet är kontrast-
ering mellan olika sociala grupper, ofta i termer av vi och dom. Den egna 
gruppen, vi, framställs då som logisk och begriplig i relation till motpolen, 
dom (andra), som framställs som ologisk och avvikande. Kontrasteringen 
som sådan kan också förstärkas med hjälp av extremfallsformuleringar som 
förstärker skillnaderna mellan kategorierna. Ett viktigt redskap för att fram-
häva en person som vanlig är active voicing som kan användas för att illu-
strera det logiska och normala sättet att resonera.  

Att vanlighet eller normalitet utgör viktiga ingredienser för unga tjejers 
självbild bekräftas också av tidigare forskning. Studier inom andra ämnes-
områden har visat på normaliteten som central för att framstå som en lyckad 
person (Ambjörnsson 2004, Lindelöf 2006, Frisell 1996). Inte heller detta är 
dock typiskt för unga tjejer eller ungdomar. Sacks (1984) menar att en cen-
tral princip för social organisation i samtal är att rapportera vad vi upplever 
på ett sätt som överensstämmer med vanliga personers förväntningar på vad 
som är normalt. Att uppnå vanlighet eller normalitet, ”doing being ordinary” 
(Sacks 1984) är ett diskursivt arbete, vilket innebär att förhålla sig till för-
väntade referensramar när vi till exempel återberättar en händelse.  

Att betona att man resonerar på ett vanligt sätt kan också förstås utifrån 
den etnometodologiska utgångspunkten att samtal präglas av att personerna 
kan stå till svars för sitt handlande och därför rättfärdigar och förklarar sig 
mot underförstådda eller uttalade anklagelser (Buttny 1993:2; se 6.5.4). Eng-
blom (2004:133–138.) visar bland annat hur ungdomarna i hennes under-
sökning framhåller att de är vanliga genom konkurrerande beskrivningar. Ett 
exempel på en liknande strategi är när Rima berättar om sin stora frihet (Ex-
empel 58 och 67, kap. 8) och därmed ger en konkurrerande beskrivning till 
föreställningen om syriantjejer som kontrollerade. Genom att framhäva de 
generiska dragen i berättelsen visar hon dessutom att detta inte är tillfällig-
heter utan normalt förekommande i hennes familj.  
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9.3.3 Att nyansera beskrivningar av kategorier 
Genom att en person identifieras som medlem av en kategori skapas förvänt-
ningar på vad personen tycker, och hur denne tänker och agerar (Widdi-
combe & Wooffitt 1995). Ett sätt att motverka detta är att omförhandla eller 
nyansera konventionella förväntningar på medlemmarna av kategorin. Ung-
domarna omförhandlar framförallt de egenskaper och aktiviteter som för-
knippas med en kategori man själv identifieras som medlem av. Jag har visat 
(t.ex. i 6.3) hur kategoriseringar fungerar som resurser för att etablera ge-
menskap genom att man framhäver gemensamma erfarenheter som till ex-
empel döttrar till syrianska föräldrar eller libanestjejer. Kategoriseringar 
utifrån etnicitet utgör här särskilt viktiga resurser under gruppsamtalen. En 
syriansk identitet fungerar ofta sammanhållande för gruppen vilket kan vara 
orsaken till att deltagarna inte motsätter sig gruppidentiteten syrian men 
däremot har behov av att nyansera föreställningarna om gruppen. Nyanser-
ingarna riktar sig då framförallt mot icke närvarande personers föreställ-
ningar, eventuellt aktualiserade av scenerna ur filmen Jalla!Jalla!. Nyans-
eringarna består ofta av motexempel som visar på personer som inte lever 
enligt förväntningarna, t.ex. en kille som tar hem sina flickvänner och pre-
senterar dem för föräldrarna men det kan också ske genom att variationen 
inom gruppen betonas. Det kan även vara generaliserande föreställningar om 
andra grupper som nyanseras (se Exempel 44, kap. 7). Därmed förhandlar 
deltagarna om kategoriseringarnas relevans och argumenterar för att skill-
naderna mellan grupperna inte behöver vara så stora. 

Mina resultat bekräftar tidigare forskning om ungdomar även när det 
gäller behovet av att nyansera generaliserande föreställningar (Widdicombe 
& Wooffitt 1995, Engblom 2004). Engblom (2004:142) menar att olika typer 
av interaktionellt motstånd hos ungdomarna i hennes undersökning grundar 
sig i ett behov av att nyansera det som omgivningen tillskriver dem. Eng-
blom menar att motståndet kan svara mot ett behov att ”själv berätta hur det 
ligger till istället för att acceptera den bild man blir tillskriven av talaren” 
(2004:142). Jag tror dock inte heller att denna strävan är typisk för ungdomar 
utan att den även gäller för vuxna vilket bekräftas i Days undersökning 
(1998) av vuxna personer som samtalar på en svensk arbetsplats.  

Jag har tidigare diskuterat om tjejerna som grupp, i relation till killar och 
till svenska tjejer, löper en större risk att positioneras som hjälplösa offer för 
en patriarkal kultur. I sin strävan att framstå som självständiga och oberoen-
de är det extra viktigt för tjejerna som deltar i gruppsamtalen att framhäva 
den egna gruppen positivt och motverka bilden av en patriarkal och kontroll-
erande kultur. Ett viktigt resultat i avhandlingen är synliggörandet av tjej-
ernas motstånd mot kulturella föreställningar om dem som offer. Det sker 
alltså framförallt genom att de betonar sina unika och individuella egenskap-
er, visar upp sig som vanliga och nyanserar generaliserande föreställningar 
om dem som grupp.  
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9.3.4 Slutord 
Avslutningsvis hoppas jag att jag med den här avhandlingen har bidragit 
med en liten pusselbit till förståelsen av de komplexa processer som pågår 
när vi förhandlar om identiteter och självbilder. Jag har i avhandlingen visat 
hur många små handlingar, i talad form, återskapar föreställningar om skill-
nader mellan sociala grupper. Dessa föreställningar riskerar att reducera oss 
till offer för kulturella och normativa förväntningar. Men det är också just 
genom små upprepade handlingar som ungdomarna i samtalen omförhandlar 
och nyanserar etablerade förväntningar och kulturella ramar. Det är i enskil-
da samtal, som dessa, motstånd kan uppstå. Trots situationella och institu-
tionella begränsningarna är det enskilda personer som förändrar världen ge-
nom att, bland annat, prata!  

 
  
  

 



 

 189 

Summary 

The comprehensive purpose of the thesis, presented in Chapter 1, is to exam-
ine how gender is constituted in interaction. An important theoretical term is 
intersectionality (Collins 1998), which signifies that gender intersects with 
other categories. In this context, ethnicity and generation constitute relevant 
social categories to be taken into account. Therefore, my analysis is concern-
ed with how the social categories of gender, ethnicity and generation memb-
ership are jointly constituted in interaction. 

In Chapter 2, the theoretical terms of the thesis is presented and some 
methodological points of consideration are discussed. The methods used in 
the examination have been developed within ethnomethodology (Garfinkel 
1967). This means that the initial theoretical approach is social constructi-
vism (cf. Potter 1996b). Theoretical points of departure and procedures are 
also based on ethnomethodologically inspired theories about identity; see 
first and foremost Identities in Talk (Antaki & Widdicombe 1998). I use, 
therefore, dynamic identity terms, and analyse the identities which the parti-
cipants themselves make relevant during the conversations; i.e. chiefly gend-
er, ethnicity and generation. In the definitions of these categories I underline 
that they are procedurally accomplished – not as something “we are”, but an 
effect of “what we do.” In analysis, I use the constructivistic approach in 
analysing how the implication of social categories and terms are established 
in the current conversation context, by the use of multiple resources for talk-
in-interaction. This means I attempt to use a participant perspective on the 
analysis of social categorisations. 

My tools for analysis are mainly derived from conversation analysis 
(Sacks, Schegloff & Jefferson 1974) and discursive psychology (Potter & 
Edwards 1992, Potter 1996b). Conversation analysis has contributed with 
terminology and empiric tools used to analyse how the social categories are 
constituted in interaction. Discursive psychology has contributed analytic 
tools to describe adolescents’ everyday discussions, more specifically how 
they present something as believable in a rhetorically effective way. 

A certain identity, made relevant by the speaker herself or himself or by 
another individual’s speaking, links a person to a social category, which 
means that the person becomes identified with a social group in which the 
members can be assumed to have something in common (Antaki & Widdi-
combe 1998: 3). A social category is linked to certain properties and activi-
ties, so-called category-bound activities (Sacks 1992). What those activities 
are is negotiated and renegotiated during conversation. Being identified as a 
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member of a social category leads therefore to certain expectations as to how 
a person should act or behave. 

In Chapter 3, I summarise earlier research into adolescents’ use of langu-
age, basing my summary on the three categories: gender, ethnicity and gene-
ration. Going through the research shows how a constructivistic angle in 
seeking how identity is shaped procedurally has become more frequently 
adopted in studies of women’s, men’s and adolescents’ use of language. 
Earlier research shows how the intersectional angle is becoming frequently 
more adopted in gender research. Although studies of how intersectionality 
is manifested linguistically do exist, I claim that further study is necessary. 

In Chapter 4, I explain how the material has been gathered and tran-
scribed. The material has been recorded at two sixth form colleges (North 
American ‘senior high’ or Swedish ‘gymnasium’ schools) in a Swedish town 
(population about 60,000) near Stockholm. Most of the towns inhabitants, 
apart from people of Nordic background, are of Assyrian/Syrian background. 
The main material comprises seven video recordings of multi-participant 
conversations (cf. focus group conversations). Three to five adolescents aged 
between 16 and 19 participate in each conversation. Most of those participa-
ting see themselves as Assyrian/Syrian and are second-generation immi-
grants. The recordings are roughly 30 minutes long and start with the adole-
scents watching clips from the feature film comedy Jalla! Jalla! (Sweden, 
2000) which function as eliciting material. Even other forms of material 
have been gathered and used as background information – such as conversa-
tions conducted by the adolescents themselves in the school environment, 
and a modest ethnographic investigation. 

Conditions for the constitution of gender, ethnicity and generation memb-
ership categories depend on the current context and its institutional and 
ideological prerequisites. So, in Chapter 5, the current activity is character-
ised according to which communicative resources the adolescents use in 
order to achieve meaningful and comprehensible conversation. The group 
conversations are compared to earlier research on focus groups. The analysis 
shows how the Jalla! Jalla! clips are used by the participants to introduce 
new topics and used as a starting block for personal accounts from reality. 
Analyses of the reactions to my presence, principally through meta com-
ments, show how the adolescents see themselves as representatives of the 
multi-lingual, and of immigrants or Assyrian/Syrians. The result even shows 
how important the process of selection is as to which forms of identity that 
are made relevant. The group conversations in this investigation differ from 
the prototypical focus group conversations in that no moderator is present 
and in the fact that the participants are previously acquainted. I show how 
the conversations are mainly organised using everyday techniques in intro-
ducing new subjects. To summarise, the analyses of activities show how the 
adolescents’ personal experience as Syrian, Chilean, Arab or Lebanese com-
prise important resources in their organising their conversations. 
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In Chapter 6, the constitution of social categories and their use as resourc-
es in the establishment of identity are analysed. A central method used here 
is membership categorisation analysis MCA (Sacks 1974, 1992). In Chapter 
6, I demonstrate how various types of interactional resources are drawn on 
by the participants to establish social identities. One type of resource con-
sists of the social categories themselves. In the chapter, I show how social 
categories are used to constitute identity by the participants’ creating con-
trasts between their own groups, we, and them – the other groups. The other 
groups comprise the social generic categories of parents, Muslims, boys or 
Swedes. 

The analyses demonstrate, moreover, how category-bound activities make 
up important resources for the constitution of social categories through, for 
instance, the creation of a we and a them. In the conversations, the adole-
scents dissociate themselves from activities connected with the others and 
reinforce the participants’ own feeling of community. The adolescents asso-
ciate mainly positively deemed properties and activities. By contrasting with 
generic categories, emphasis is put on the positive in the category which the 
participants, in the given conversation, have in common; for example, child-
ren of Syrian parents or Christian daughters of Middle East origin. The cate-
gories thus acquires situational relevance, since it contributes to a spirit of 
community among the conversation participants. At the same time, differ-
ences between categories arise again, and differences between categories of 
people are reinforced. Other resources employed to generate a feeling of 
community between the participants comprise common experiences. The 
feeling of having common experiences is reinforced by solidarity strategies 
like repetition, co-formulation and overlapping speech.  

In Chapter 6, I also point out specific linguistic tools, used to establish or 
negotiate social categorisation. One of these tools is extreme case formul-
ations which is used by the participants to minimise or maximise category 
differences. I also show how the social categories are established as generic, 
through a typical activity or a typical opinion, by using active voicing. To 
establish the knowledge that a category is shared, the Swedish word ju, 
which means approximately ‘you know’ or ‘of course’, is interspersed. A 
central function of ju is to establish consensus among participants that they 
can draw certain conclusions, either based on earlier parts of the conver-
sation or on other common sources of knowledge, for example a culturally 
shared notion. Accounts which focus on social differences between groups 
are also used to establish category-bound activities. 

The results in Chapter 6 concern how categories are constituted dynami-
cally through negotiation. In the chapter’s last two examples, I show how the 
categories can be treated as both obvious and essential when two girls estab-
lish a stable Lebanese identity using various discursive tools. I show, too, 
how category-bound labels like reputation and virginity are used to establish 
the social category of immigrant girl. 
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In Chapter 7, I show how various types of discursive strategies and tools 
are used in opposing or resisting categorisations. On one hand the opposition 
can be intended to avoid being attributed membership of a certain category; 
on the other hand it can comprise various ways of renegotiating the implic-
ation of belonging to a certain category. Most of the strategies are aimed at 
the latter. I show in this chapter how it is frequently done by the adolescents’ 
using subtle counter-examples, often based on reality, in opening phrases 
like: “Some are of course allowed to…” or “There is of course…”. Counter-
examples are used to demonstrate a more complex reality in which people do 
not always follow norms – a way of combating stereotypes and prejudice. 
This is also seen in the adolescents’ underlining their own wishes and main-
taining that their opinions are their own personal opinions and not a result of 
their upbringing or cultural environment. The latter type of opposition is 
also a means of maintaining one’s individuality and presenting oneself as 
unique. I suggest two opposition strategies: dismissing the relevance of a 
category and diverting attention to another speaker. 

One discursive tool, active voicing, is used to illustrate what someone has 
said or ought to have said at a certain point in time or in a certain situation. 
This leads to the adolescents revealing hidden messages and attitudes 
through the introduction of critical expression. Active voicing can also be 
used to illustrate attitudes and emotions, thereby emphasising the normal and 
the logical in one’s reactions (cf. doing being accountable). I also show how 
the Swedish word ju is used to establish counter-examples as credible and 
obvious, based on the participants’ common experiences. 

At a general level, the analyses of opposition demonstrate how adole-
scents relate to social categories and what those categories imply in terms of 
what is expected of the individual. The adolescents place themselves in rela-
tion to the stereotypes and notions that surround us – what Joseph (2004) 
calls constructed essentialism. The various strategies show how the adole-
scents confront locally other people’s interpretation of their behaviour; the 
interpretation is based on ascribed identities. During the group conversa-
tions, the adolescents continually negotiate, using a plethora of resources as 
to what it means to be a girl, boy, Syrian, immigrant, black head (‘svart-
skalle’ – ‘non-Swede’, can be offensive) or Swede. By using these strategies, 
the adolescents avoid being categorised as passive victims of cultural no-
tions. The analyses in Chapter 7 contribute as tools in analysing how this 
happens in concrete terms through the conversing. 

In Chapter 8, how gender, ethnicity and generation are constituted 
through storytelling is analysed. Various types of narrative are analysed 
based on how they are used by the participants to recreate consequences of 
social categories or to oppose them. I distinguish between three types of 
narrative: prototypical, hypothetical and generic. I demonstrate how the 
various kinds of narrative comprise rhetorically effective ways, either of illu-
strating something as typical and true, thereby ascertaining or recreating a 
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notion, or of illustrating a counter-example, thereby renegotiating or lending 
nuance to a generalising notion. In comparison with the counter-examples 
analysed in chapter 7, the narratives become more liable to cause loss of face 
if they are questioned, since they are often rich in detail based on reality. By 
demonstrating that the storyteller is intimately acquainted with the course of 
events, the details are an efficient discursive tool, characteristic of story-
telling. Another means of offering resistance through storytelling is pro-
testing against the actions of others by expressing feelings during the course 
of events or by re-enacting how a person behaved or should have behaved. A 
large amount of room for expressions of protest or renegotiating norms is 
taken up within a hypothetical-storytelling framework. When the participants 
themselves can lay down hypothetical conditions, it grants them greater free-
dom, on the one hand, to relate how they would have acted, and on the other 
hand, to question each other’s understanding of things. A hypothetical situ-
ation, in the present or the future, can present opportunities of expressing 
controversial views or placing oneself in problematic situations without 
one’s being held accountable. In Chapter 8, I present three narratives which 
treat similar events. The term storyline is used to show how a culturally 
established pattern offers an interpretation frame for those events. 

In Chapter 9, I summarise and discuss the results. I show how the various 
linguistic resources are used for three different types of discursive work dur-
ing the group conversations. First, the adolescents argue that they are unique 
and independent and therefore not dependent on cultural expectations (cf. 
Widdicombe & Wooffitt 1995). Secondly, the adolescents cast themselves in 
a positive light – they perform as ordinary in a number of ways (cf. doing 
being ordinary, Sacks 1992). This the adolescents achieve by explaining and 
referring to causes of the category-bound activities associated with the 
groups they are presumed to belong to. Thirdly, the adolescents establish a 
positive ego image by varying or renegotiating the non-desirable expec-
tations associated with the categories. I maintain that the discursive strate-
gies analysed in the thesis can be understood on the basis of the need not to 
be reduced to a representative of a social group. The adolescents place them-
selves in relationship to the social categories in order to avoid being seen as 
victims of conservative (and patriarchal) notions which govern their actions. 

I also discuss the importance of considering reflexive aspects in investiga-
tion situations. We can never know for sure what a particular categorisation 
means to a specific individual – not when doing research, nor when in com-
munication. Neither do we know when we are attributed an identity by our 
surroundings. Whatever identity individuals claim, they are dependent on the 
reactions and interpretations of those round them. People might consider eth-
nic identity or gender to be irrelevant, but they can never be sure that those 
round them won’t ascribe them with certain identities as relevant to their 
understanding of how an individual behaves. 
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Finally, I hope that I, with this thesis, shall have contributed to the under-
standing of how those complex processes go on as we negotiate our identity 
– the image of ourselves. I have shown how several lesser events, in spoken 
form, recreate notions about the differences between social groups. Such 
notions risk reducing adolescents to being victims of society’s cultural and 
normative expectations. As has been stated, the adolescents renegotiate and 
trim these governing interpretation frames in the conversations, through 
small, repeated actions. It is in any conversation like these that opposition 
emerges. Despite the situational and institutional limitations, the adolescents 
manage, as individuals, to change the world by, among other things, talking. 
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