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Förord 

Det stora avhandlingsäventyret mot slutet av mitt långa arbetsliv har på många 
sätt påmint om mitt livs första förvärvsarbete när jag som stewardess på M/S 
Northern Clipper stävade runt på de sju haven - nåja, i alla fall fyra. Ibland har 
avhandlingsarbetet varit som att glida fram i sakta mak över ett solbelyst hav 
med läget under full kontroll, medan åsynen av samma hav med de oändliga 
viddernas ogripbarhet vid andra tillfällen framkallat en stor ödslighet i själen. 
Åter har avhandlingsarbetet emellanåt inneburit samma knivskarpa balansakt 
som att bära fullastade serveringsbrickor under full storm på Indiska Oceanen. 
Men nu är jag här och jag har många att tacka för att denna seglats inte slutade i 
haveri.  

Först vill jag tacka alla informanter och särskilt Aurora, Bodil, Duhi, Gordana, 
Jing, Märta och Sabaah vars röster genomsyrar hela avhandlingen. Den här 
avhandlingen blev till därför att ni så välvilligt delade med er av era livserfaren-
heter kring självlysande fjärrkontroller och fallande stegar, utspillt kaffe, 
mobiltelefoner, kiviga småsyskon, trilskande pojkvänner, barbiedockor, kändis-
ar, besvärliga prov, sällskapsdjur, tillkortakommanden, saknad och vänskap. 
Tack också till alla lärare som alltid lika välvilligt tog emot mig och mina 
projektkolleger när vi kom dragande med vår inspelningsapparatur. Även till 
rektorer och hjälpsamma skolsekreterare vill jag rikta ett tack.  

Så vill jag uttrycka min tacksamhet till min handledare Lena Ekberg som varit 
min vaksamma och pålitliga lots genom avhandlingsskrivandets alla farvatten. 
Med hjälp av ditt stora kunnande, dina insiktsfulla synpunkter, ditt kreativa 
tänkande och din noggrannhet har mitt avhandlingsprojekt kommit i land. Tack! 

Jag tackar också särskilt Eva Kärrlander, som läst mitt manus i olika 
omgångar och kommit med många värdefulla synpunkter samt hjälpt mig med 
korrekturläsning under avhandlingstidens hektiska slutskede.  

Ett stort tack till Valeria Molnár som läst mitt manus i olika etapper och alltid 
gett mig många värdefulla synpunkter och uppmuntrande kommentarer under 
resans gång. Susanna Karlsson var min opponent vid slutseminariet och jag 
tackar dig för ett trevligt seminarium, där du framförde många nyttiga 
synpunkter på mitt avhandlingsarbete. Jag tackar dig också för din noggranna 
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genomgång av mitt manus med många goda förslag till förbättringar. Ett tack 
också till alla som läst hela eller delar av mitt manus och gett mig kommentarer, 
Jan Svensson, David Håkansson, Henrik Rosenkvist, Lisa Christensen och 
deltagarna i textseminariet, samt Joost van de Weijer för hjälp med statistik, 
Alan Crozier för översättningshjälp och Sara Ekberg för kontroll av mina 
transkriptioner. Sara ska också ha ett extra tack för informationsrika 
upplysningar om ungdomsspråklig terminologi kring diverse kändisar och 
moderniteter som inte var helt bekanta för mig. Jag vill också tacka mina 
doktorandkolleger Johan Brandtler, Piotr Garbacz, David Håkansson, Jackie 
Nordström, Martin Ringmar, Camilla Thurén och Christian Waldmann, men 
alldeles speciellt min rumskompis och doktorandsyster Anna Gustafsson för alla 
goda samtal om forskning, om glädjeämnen och vedermödor och om livets 
övriga stora och små ting av vikt. 

Mitt avhandlingsprojekt har bekostats genom en doktorandtjänst inom 
projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer
med finansiering av Riksbankens jubileumsfond. Ett tack till projektets ledare 
Inger Lindberg, som varit min biträdande handledare, för läsning av mitt manus 
under olika skeden och många olika synpunkter av värde för mina analyser och 
mitt skrivande. Tack till Sofia Hallin för all god hjälp och roligt samarbete under 
inspelningsskedet. Bland projektmedlemmarna vill jag särskilt tacka Petra 
Bodén för gott samarbete i anslutning till vårt gemensamma arbete med 
projektet i Malmö, för hjälp kring fonologiska spörsmål vid mitt avhand-
lingsarbete samt för läsning av valda delar av avhandlingen. Jag vill också rikta 
ett tack till alla andra deltagare i projektet för den inspirerande samvaron under 
våra konferenser, där vi stötte och blötte diverse angelägenheter och utbytte 
många värdefulla idéer. 

Ett avhandlingsarbete är ett lagarbete också på det personliga planet. Därför 
vill jag rikta ett stort tack till Evy Bjermo, mitt bollplank och min goda granne i 
vått och torrt, för all hjälp med läsande under olika perioder, samt för 
korrekturläsning av mitt slutliga manus. Mina båda familjer vill jag också tacka 
för allt stöd under denna tid. Först min stora syskonfamilj: Harald för all 
ovärderlig datorhjälp, Bodil för allt upptänkligt stöd, Sigrid för hemstickade 
koftor som värmt under frusna avhandlingsdagar, Torborg för nattliga 
språksamtal, Gertrud för avkoppling i glada släktens lag, Sverker för koll av 
krämpor och Karin för den psykologiska sidan av saken.  

Så ett tack till min andra familj. Till Björn för din bakgrundsmusik av egna 
finstämda pianokompositioner som gett mig ro och koncentration under mitt 
tankearbete. Till Lisa för all din uppmuntran och humor och många roliga mejl 
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som plingat ner i min dator och livat upp mig under de sena kvällarnas 
skrivande. Till mina glada och pyssliga barnbarn Maja och Elin för att ni förgyllt 
min tillvaro och bidragit till laddning av mina batterier under denna tid. 

Sist men inte minst ett stort tack till Roland för all omtanke, för att du stått ut 
med din makas äktenskap med datorn, för din ständiga uppbackning, för läsning, 
kommentarer, hjälp med korrekturläsning och mycket annat av vikt för min 
vardags- och avhandlingstillvaro. 

Lund i februari 2009 
Gudrun Svensson 
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1 Inledning 

Den här avhandlingen behandlar hur ett antal gymnasister i Malmö använder 
fem olika diskurspartiklar1. Undersökningarna baseras på ett empiriskt material 
som spelades in vid tre gymnasieskolor under läsåren 2002–2003 och 2003–
2004 inom ramen för projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i 
flerspråkiga storstadsmiljöer, SUF2 (Lindberg et al. 2001). Projektet har som 
syfte att beskriva, analysera och jämföra de ungdomsvarieteter3 som används i 
områden med hög andel invånare med utländsk bakgrund i Göteborg, Malmö 
och Stockholm. Förekomsten av en speciell varietet, eller speciella varieteter, av 
svenska med upprinnelse i mångspråkiga miljöer har under mer än ett 
decennium tidvis varit ett hett debatterat ämne i massmedia. Varieteterna har fått 
beteckningar som rinkebysvenska i Stockholm, gårdstenska och hjällbospråk i 
Göteborg samt rosengårdssvenska i Malmö. Emellanåt används den över-
gripande termen multietniskt ungdomsspråk för dessa varieteter, men inom SUF-
projektet används företrädesvis beteckningen svenska på mångspråkig grund, 
SMG.  

Projektets syfte (Lindberg et al. 2001:1 f.) är tvåfaldigt, nämligen att dels 
identifiera och beskriva SMG, dels belysa sociolingvistiska och inlärnings-
mässiga aspekter på språk och språkbruk. De områden som har central betydelse 
för projektet är således (i) avgränsning och beskrivning av SMG, (ii) 
språkanvändning och språklig variation i mångkulturella storstadsmiljöer, (iii) 
SMG som gruppspråk och identitetsmarkör – funktioner, attityder och värde-
ringar – samt (iv) de mångkulturella storstadsmiljöerna som integrations- och 
inlärningsmiljö.  

Jag har valt att undersöka två kvinnliga informantgrupper med olika språklig 
bakgrund och att koncentrera mina undersökningar till Malmö, där det inte 
tidigare finns några undersökningar om användning av diskurspartiklar hos 
ungdomar i mångspråkiga miljöer.  

                                               
1 Se vidare avsnitt 1.2. 
2 Projektet finansierades av Riksbankens jubileumsfond 2002–2006. 
3 Med termen varietet avses här ett klart urskiljbart språk och språkbruk med ett system av språkliga drag. För att 
kallas varietet ska dessa språkdrag bäras upp av en grupp eller ett nätverk av nära sammanbundna människor 
med en avgränsning mot omvärlden (Fraurud & Bijvoet 2004:390 ff.; se vidare avsnitt 4.1). 
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För att illustrera materialet och mina forskningsfrågor låter jag till att börja 
med några av informanterna komma till tals. I exempel 1:1 nedan berättar 
Sabaah4 i (i) för Gordana om förvecklingarna mellan en kamrat och dennas 
pojkvän, och i (ii) diskuterar Märta och Aurora sina föräldrars kaffedrickande. 
Sabaah har vävt in direkta anföringar av andra personer i sin berättelse och 
markerar anföringarna med diskurspartikeln ba5. Hon använder också diskurs-
partiklar som exempelvis duvet, bara och typ. Typ förekommer också i Märtas 
replik, medan Aurora använder ju och liksom. Dessa uttryck är fetstilsmarkerade 
i exempel 1:1.  

Exempel 1:1. Förekomster av duvet, ba, bara, typ, ju och liksom  

(i) Sabaah: jag satt # jag satt # jag kom ihåg jag sett honom prata med en tjej # 
  de var # duvet jag sett honom ee # skolavslutningen # så blev de 
  sån i Sibbarp # sån tivoli. 
 Gordana: ja. 
 Sabaah: [...] så bakom mej bara # skulle jag bort # så va de NN 
  [= egennamn] ee ba <har du sett NN [= egennamn]?> [= direkt 
  anföring] jag ba <aa> [= direkt anföring] # hon leta efter honom 
  typ en timme # hon har inte hittat honom# sen han står där med 
  två tjejer å flörta [...].Ur inspelning aC05-006 

(ii) Märta: mina föräldrar dricker typ tre kannor om dan. 
 Aurora: ja min pappa dricker ju på jobb # asså när jag var med han i 
  somras # så var det liksom varenda gång kaffet var slut så gick han 
  in å hämta nytt [...]. Ur inspelning aE04B-005  

Alla undersökningar bygger på talspråksmaterial och utgörs av spontana och 
vardagliga samtal mellan ungdomar utan deltagande av vuxna. Med spontana 
avses här att informanterna huvudsakligen själva bestämt sin agenda och således 
inte samtalar kring förelagda speciella ämnesområden. Med vardagligt talspråk 
(se Eggins & Slade 1997:19 ff.; Lindström 2008:30 f.) avses att inspelningarna 
exempelvis inte är intervjuer eller institutionella samtal, utan speglar det språk 
som används när informanterna sitter och äter, åker buss, går på stan, befinner 
sig i hemmet osv.  

För att beskriva talarnas inlägg i samtalen använder jag olika termer för att 
markera att inläggen betraktas utifrån olika aspekter. Med tur avses ett speciellt 
avsnitt i talflödet, nämligen allt som en talare säger innan ordet går över till 
                                               
4 Alla namn på personer, skolor och klasser är kodade, se vidare kapitel 4. Vidare är alla platser som kan avslöja 
informanternas identitet anonymiserade. Likaså är alla inspelningar kodade enligt ett speciellt system (se avsnitt 
4.3). Alla omtalade personer som inte är informanter (se avsnitt 4.4 och bilaga 6) benämns NN. Talare som inte 
är informanter benämns CNO eller ENO (se bilaga 6).  
5 Se avsnitt 4.7.4 samt bilaga 6 angående transkriptionsprinciper. 
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nästa talare. Termen yttrande innefattar likaså det som en person säger i löpande 
följd men poängterar inte dess plats i det sekventiella talflödet (se vidare avsnitt 
2.1.1 för diskussion om yttranden i förhållande till diskursbegreppet). Termen 
replik används för att notera att det endast är ett inlägg i en interaktion utan 
avseende på inläggets position i turflödet eller inläggets semantik. Med utsaga 
åsyftas yttrandets semantik, vilket knyter an till det propositionella innehållet i 
de olika satserna inom yttrandet.  

Vardagliga samtal har oftast ett förlopp som är oförutsägbart, föränderligt och 
avhängigt av deltagarnas inlägg, vilka vart och ett både relaterar bakåt i samtalet 
och projicerar framåt. Exempel 1:2 är inspelat i matsalen på Cypresskolan av 
grupp CGr1. I samtalet deltar informanterna Gordana, Sabaah, Jing och Duhi. 
Detta avsnitt börjar när Jing avbryter Sabaah som sitter och sjunger och skrattar. 
Informanterna glider då in på en diskussion om det kommande idrottsprovet. 
Efter att Gordana talat om att hon suttit uppe till klockan tre på natten och 
pluggat övertar Sabaah turen och börjar beskriva hur hon hjälpte sin mamma 
med PowerPoint. Hennes berättande pågår i cirka 40 sekunder, varefter Gordana 
och Duhi inflikar ett par repliker. Sedan tar Gordana över och börjar berätta om 
sin upplevelse när mamman reste till hemlandet för att besöka mormodern.  

Exempel 1:2. Samtal med dialogiska och monologiska inlägg 

01 Jing: asså du har verkligen tråkigt Sabaah. 
02 Sabaah: va ska jag säga? 
03 Jing: jag vet inte. 
04 Gordana: plugga till idrottsprovet. 
05 Sabaah: nä men nä de e bra jag kan allt. 
06 Duhi: jaha du har # så du har +. 
07 Sabaah: nä jag plugga till de i går # ska bara gå igenom alltihop. 
08 Gordana: jag plugga typ hela natten # jag va uppe # till klockan tre. 
09 Sabaah: jag va tvungen å hjälpa min mamma # hon ska redovisa # om NN  
10  [= namn på hemlandet] med hjälp av PowerPoint # så man kunde  
11  inte ta ett arbete själva # typ en bild på # text och två bilder kunde  
12  hon+ # de kunde inte räcka en diskett # så ba <shit va ska jag göra  
13  > [= direkt anföring] # så förklara till min mamma <ja de måste  
14  typ bli bättre att jag spara in alla b+ foto du ska ha i en diskett i  
15  bakgrunden å sen kan du väl gå dit å fixa den där> [= direkt  
16  anföring] # bara <jag vet inte> [= direkt anföring] # jag ba <oh  
17  God>[= direkt anföring, engelska] skriva värsta listan #<gör så #  
18  så göra så # göra så # göra så> [= direkt anföring] # jag tyckte  
19  synd om henne # jag ba <shit> [= direkt anföring] men ja # jag  
20  kunde gå med henne # men hon går i NN-skolan [= skolans namn].  
21 Gordana: i nya NN-skolan [= skolans namn]. 
22 Duhi: i Nb 4c. 
23 Gordana: tänkte jag skulle vänta # duvet mamma hon skulle ringa mej [...]. 
  (aC05-006) 
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Varje tur i ett samtal måste ses i förhållande till föregående och efterkommande 
tur (se bl.a. Schegloff 1996; Linell 2005; Lindström 2005:14). Exempelvis 
skulle rad 21 med Gordanas replik, i nya NN-skolan, som grammatiskt sett 
endast består av ett meningsfragment6, bli totalt obegripligt om man inte 
betraktar det i sin kontext. Samtidigt är det detta inlägg som utgör tolkningsram 
för nästa inlägg av Duhi på rad 22, i Nv 4c, också detta ett meningsfragment. 
Trots sådana frekvent förekommande fragmentariska inlägg i samtalsspråket blir 
sambanden oftast helt förståeliga på grund av tolkningen i kontexten. Även nästa 
inlägg, då Gordana börjar berätta om sin mamma, har sitt ursprung i kontexten 
även om inte sambandet är lika påtagligt som mellan de tidigare nämnda 
replikerna.  

Ovanstående avsnitt, som är en del av ett längre samtal, består först av ett 
dialogiskt avsnitt på endast några få sekunder. Med några snabba repliker 
förflyttar sig informanterna i samtalet fram till den punkt då Sabaah får ett större 
talutrymme på 40 sekunder och beskriver hur hon hjälpt sin mamma med 
skolarbetet. Denna variation mellan korta dialoger och längre berättelser är 
utmärkande för inspelningarna i denna korpus. Raderna 01–08 och 21–22 i 
exempel 1:2 benämns i denna avhandling som dialogiska avsnitt, medan raderna 
09–20 benämns monologiska avsnitt. Att ett avsnitt benämns som monologiskt 
innebär inte att talaren framför ett anförande med avsaknad av kontakt med 
övriga deltagare utan endast att talaren disponerar över ett större talutrymme 
utan att någon annan tar över turen (se vidare avsnitt 3.1.2). Rad 23 är början på 
ett nytt monologiskt avsnitt. Gränserna mellan dialogiska och monologiska 
avsnitt är inte alltid tydligt urskiljbara, bland annat därför att lyssnarna emellanåt 
kommenterar och gör kortare eller längre inpass i en talares monologiska 
utläggning. Inte heller är gränsövergångarna mellan turerna alltid så välordnade 
som vid dessa 12 turer, utan just vid turbytesgränser förekommer ofta över-
lappningar.  

Partier av direkta anföringar är vanligt förekommande i detta material, särskilt 
i monologiska avsnitt. Informanterna återger då en annan persons uttalande, men 
härmed menas inte att informanterna upprepar ordagranna citat utan endast att 
de ger en annan person röst i samtalet genom att på något sätt referera till dennes 
utsagor eller uttryck för känslor (se bl.a. Nordberg 1985:18; Kotsinas 
1994:40 ff.; Eriksson 1997:181–188; Holsanova 1998a, 1998b:105–133). En 
direkt anföring kan också innebära att informanterna refererar till vad de själva 
sagt och i en del fall vad de tänkt eller känt. I samtalen kan sådana direkta 

                                               
6 Ett meningsfragment är en syntaktisk konstruktion som kan ses som en förkortad huvudsats utan finit verb 
(Loman & Jörgensen 1971:34). 
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anföringar markeras genom exempelvis anföringsmarkörer som sa, 
diskurspartiklar som ba, liksom eller typ, tempusbyte eller röstförställning. 
Direkta anföringar i sig undersöks inte i denna avhandling, men kan diskuteras 
när de har samband med informanternas bruk av diskurspartiklar.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med min avhandling är att analysera, beskriva och 
diskutera användningen av fem diskurspartiklar i spontant och vardagligt 
talspråk hos två kamratgrupper med kvinnliga informanter på gymnasieskolor i 
Malmö. Avhandlingen är tvådelad på så vis att jag först fokuserar på analyser 
och beskrivning av de enskilda diskurspartiklarna samt hur de används av 
informanterna, och därefter fokuserar jag på likheter och skillnader mellan de 
båda informantgruppernas bruk av diskurspartiklar och försöker förklara 
orsakerna till dessa likheter och skillnader. 

Mina specifika forskningsfrågor utifrån min första fokus är följande: 

(1) Vilken funktion och betydelse har de undersökta diskurspartiklarna?  

(2) Hur använder informanterna diskurspartiklarna för att realisera sina 
 intentioner i interaktionen? 

Min andra fokus har sin grund i SUF-projektets målsättning att avgränsa och 
beskriva SMG samt att beskriva språkanvändning och språklig variation i 
mångkulturella storstadsmiljöer. För att få möjlighet att diskutera en sådan 
eventuell avgränsning och göra sådana beskrivningar har jag valt ut två 
sinsemellan olika grupper vad beträffar den språkliga bakgrunden. I den ena 
gruppen ingår flerspråkiga informanter med utländsk bakgrund som vid ett 
lyssningstest blivit klassificerade som talare av rosengårdssvenska7 (Bodén 
2007, se vidare avsnitt 4.5 i denna avhandling om urval av grupperna). I den 
andra gruppen ingår enspråkiga informanter med svensk bakgrund som vid 
samma lyssningstest blivit klassificerade som talare av något annat än 
rosengårdssvenska. Med enspråkig respektive flerspråkig menas i denna 
avhandling att informanterna talar ett respektive fler än ett språk i sitt dagliga 
liv. Med utländsk bakgrund avses här att informanten är född utomlands eller 

                                               
7 Termen rosengårdssvenska är den term som vi använde när vi diskuterade med våra informanter i Malmö 
huruvida det kunde finnas en speciell varietet med anknytning till stadens mångspråkiga områden (se avsnitt 
4.5.2). Jag använder termen rosengårdssvenska när jag hänsyftar till dessa diskussioner och i övrigt termen 
SMG.  
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har föräldrar som är födda utomlands och att det är detta lands språk som talas 
aktivt i hemmet. Med svensk bakgrund åsyftas att informanten är född i Sverige 
av svensktalande föräldrar.  

Mina specifika forskningsfrågor utifrån min andra fokus är följande: 

(3) Vad finns det för likheter och skillnader mellan gruppernas 
 användning av diskurspartiklarna? 

(4) Hur kan dessa likheter och skillnader förklaras? 

1.2 Definition av diskurspartikel samt avgränsning av 
undersökningen  

Det råder ingen konsensus kring avgränsning och definition av kategorin 
diskurspartiklar. Det som jag betecknar som diskurspartiklar är inget nytt 
undersökningsobjekt inom svensk forskning. Avgränsningen mot andra språk-
liga fenomen har inte varit och är fortfarande inte entydig. Det råder dock 
konsensus om att det finns ett antal uttryck vilka har en specifik betydelse och 
funktion i interaktionella sammanhang. Sådana ord har fått olika beteckningar 
hos olika forskare, ofta beroende på vilken funktion och betydelse som betonas. 
Man kan se benämningar som talaktsadverb(ial) (Andersson 1976; Aijmer 
1979; Eriksson 1988), talarattitydsadverbial (Teleman 1974; Östman 1979),
vaghetsmarkörer (Aijmer 1985), diskursmarkörer (Eriksson 1997; Lehti-Eklund 
2001; Ottesjö 2005a), samtalspartiklar (Kotsinas 1994) och diskurspartiklar
(Saari 1994; Norrby 2002; Norrby & Wirdenäs 2002; Lindström 2005). Den 
terminologiska mångfalden speglar olika forskares infallsvinklar men också 
partiklarnas respektive markörernas spännvidd och polyfunktionalitet, exempel-
vis som signal för intimitet, tvekan, bekräftelse, ämnes- eller turbyte, textuella 
gränsövergångar eller attityder. Övergripande kan sägas att dessa uttryck 
uppträder i diskursfunktioner där de kontextualiserar yttranden och med dem 
sammanhängande handlingar (Lindström 2008:99).  

Jag har utgått från Lindströms (2008:78–122) definition av diskursmarkörer 
och hans distinktion mellan primära och sekundära diskursmarkörer. Diskurs-
markörer är samtalsreglerande element, som kan utelämnas utan att ett yttrandes 
bärande semantiska innehåll går förlorat och utan att dess grammatiska form blir 
lidande. De primära diskursmarkörerna, även benämnda diskurspartiklar, har 
som sin primära eller enda uppgift att vara samtalsreglerande och bildar en 
särskild kategori inom ordklassen interjektioner. De sekundära diskurs-
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markörerna är uttryck från andra ordklasser, exempelvis konjunktioner, adverb 
samt verb, vilka också kan användas för samtalsreglering.  

Diskurspartiklar är uttryck vars uppgift är att föra samtalet vidare men vars 
enskilda funktioner kan vara svåra att definiera. Kontexten och positionen är av 
avgörande betydelse för vilka potentiella funktioner som blir mer framträdande 
än andra. Diskurspartiklar liknar härvid grammatiska funktionsord (Lindström 
2008:65).  

Diskurspartiklarna är inte en enhetlig kategori utan kan indelas i ytterligare 
subkategorier. Lindström (2008:79–99), som hänvisar till den stora finska 
referensgrammatiken (ISK 2004:770 ff.) samt Hilmisdóttirs (2007) tillämpning 
på isländska, gör en syntaktisk-funktionell indelning, dels beroende på 
diskurspartiklarnas inordnande i en dialogisk sekvens eller grammatisk sats-
konstruktion, dels beroende på deras funktion som reglerare eller modifierare. 
Figur 1:1 illustrerar Lindströms kategorisering (2008:80 f.). 

Kategori Exempel Syntaktisk distribution Funktion 

Dialogpartiklar 
mm, a, ja, jo, nä, aha, 
jaha, nähä, jasså, nå, 

hördu, va, okej 

Kan bilda ett eget 
yttrande i ett dialogiskt 

utbyte 
Reglerare 

Yttrandepartiklar 
eh, äh, öh, vetdu, 

serdu, förstårdu, ja 
menar, nå, då, va 

Knyts an parentetiskt 
till ett moderyttrande 

Reglerare 

Fokalpartiklar liksom, typ, sär, ba 
Kan ha affokal8

placering inuti 
yttranden 

Modifierare 

Modalpartiklar ju, väl, nog, nu 
Kan integreras i 

yttrandets satsstruktur 
Modifierare 

Figur1:1. Syntaktisk-funktionell indelning av diskurspartiklarna enligt Lindström  

De diskurspartiklar som utgör reglerare befinner sig parentetiskt inuti eller i 
yttrandenas yttre marginaler, där de reglerar yttrande- och deltagarrelationer, 
medan modifierare, dvs. fokal- och modalpartiklar, är rörliga inom yttrandena, 
där de fokuserar och modifierar det som sägs (Lindström 2008:81 f.).  

För min undersökning har jag valt ut sådana diskurspartiklar som av 
Lindström betecknas som modifierare, dvs. fokal- och modalpartiklar. För att 
begränsa undersökningen har jag också tagit hänsyn till frekvensen och beslutat 

                                               
8 Affokal innebär att uttrycket placeras intill det led som fokuseras, nämligen prefokalt (före) eller postfokalt 
(efter).  
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att endast undersöka diskurspartiklar med minst 70 förekomster i endera av 
grupperna, vilket motsvarar en frekvens av drygt 1,5 förekomster per 1 000 
tokens i min korpus som består av 44 284 tokens9. De här redovisade siffrorna 
gäller endast de informanter som ingår i undersökningen. Det totala antalet 
tokens för inspelningarna är 47 343. 

Lindström tar som fokalpartiklar upp uttrycken ba, liksom, typ och sär. 
Lindström tar endast upp formen ba, men i min korpus har både bara och 
kortformen ba, sammanlagt 490 förekomster, i många fall i samma funktioner, 
och jag undersöker därför båda uttrycken (jfr Erman & Kotsinas 1993). I mina 
undersökningar har jag tagit bort de förekomster då bara fungerar som 
subjunktion, exempelvis i uttryck som (om) bara eller bara för att. En del före-
komster av ba(ra) skulle också kunna klassificeras som adverb, men jag gör 
ingen åtskillnad mellan ba(ra) som diskurspartikel och adverb eftersom gräns-
dragningen ofta är svårgörlig och funktionerna överlappar. Vidare undersöker 
jag typ med 157 och liksom med 80 förekomster. I gruppen fokalpartiklar 
förekommer enligt Lindström också sär som är en reducerad form av de 
pronominella ursprungsformerna så här, så där, sådan här och sådan där 
(Lindström 2008:95). Den reducerade formen sär förekommer inte i mitt 
material. De pronominella ursprungsformerna förekommer i en viss mängd: så 
här med 56 förekomster, så där 14, sån här och sån där med 4 förekomster av 
varje medan sådan här och sådan där inte uppträder över huvud taget. Till 
fokalpartiklar skulle man också kunna räkna det vanligt förekommande 
påhängsuttrycket å sånt, vilket inte nämns av Lindström. Jag har inte tagit med 
uttrycket i undersökningen, eftersom de 126 förekomsterna i min korpus 
fördelas jämnt mellan grupperna och således har ingen av grupperna 70 
förekomster.  

Som modalpartiklar klassificeras väl, nog, nu och ju (se figur 1:1). Väl har 
endast 38 och nog 28 förekomster i mitt material och därför har jag inte 
analyserat någon av dem, medan däremot ju med 222 förekomster ingår i 
undersökningen. Nu, 226 förekomster, är vanlig som diskurspartikel i finlands-
svenska och isländska (Lindström 2008:99; Saari 1994, Hilmisdóttirs 2007) men 
fungerar i mitt material i stort sett endast som temporalt adverbial och har därför 
inte tagits med i undersökningen.  

Även uttrycket du vet kan fungera som en modifierande diskurspartikel i de 
fall då du vet inte utgörs av en matrissats, och därför har jag tagit med också du 
vet, hädanefter sammanskrivet till duvet, i undersökningen. I mitt material ingår 

                                               
9 Jag använder begreppet token (Lyons 1977 vol. I:7) och inte ord vid beräkning av frekvenser. Alla frekvens-
beräkningar har gjorts i datorprogrammet CLAN. Se vidare avsnitt 4.7.3. 
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198 sådana förekomster. Den snarlika diskurspartikeln vetdu uppträder 25 
gånger i mitt material. Lindström (2008:81) betecknar vetdu som yttrande-
partikel (se figur 1:1) men nämner också parentetiskt du vet (2008:87) som en 
sådan. Lindström & Wide (2005) liksom Nordenstam (1989, 1990) beskriver du 
vet och vet du som varianter av samma partikel. Nordenstam (2002:93 f.) och 
Nordenstam & Wallin (2002:166 f.) liknar också du vet med vet du vad gäller 
dess återkopplande funktion, men framhåller dessutom att du vet även har 
funktioner liknande dem hos liksom och typ. Eftersom vetdu beskrivs som en 
yttrandepartikel och inte som en modifierande diskurspartikel hos Lindström 
och inte heller tillskrivs samma funktioner som modal- och fokalpartiklar i de 
undersökningar som gjorts om vetdu (Nordenstam 1989, 1990, 2002) anser jag 
att vetdu och duvet inte kan betraktas som varianter av samma diskurspartikel. 
Vetdu och duvet kräver därför olika beskrivningar, och eftersom vetdu endast 
förekommer 25 gånger i mitt material samt av Lindström (2008:87) kategori-
seras som en yttrandepartikel har jag inte undersökt detta uttryck.  

Förutom de ovan nämnda uppträder i mitt material också två andra vanligt 
förekommande uttryck med diskursmarkerande funktion, så med 1 263 före-
komster och asså (alltså, allså) med 322 förekomster. Så får betraktas som 
sekundär diskursmarkör (Lindström 2008:78 f.) eftersom detta uttryck till större 
del har konjunktionell, subjunktionell och gradadverbiell funktion och därför 
inte har samtalsreglering som sin viktigaste funktion (se Ottesjö & Lindström 
2005). Även asså kan betraktas som en sekundär diskursmarkör (Lindström 
2008:108) men är enligt Lindström på väg att bli en reguljär yttrandepartikel och 
signalerar oftast någon typ av vidareutveckling, specificering eller korrigering 
av det föregående. I mitt material har 75 % av alla asså en satsinitial placering, 
där asså dels anknyter till själva yttrandet, dels anknyter till samtalssituationen, 
en karakteristisk funktion hos yttrandepartiklar (Lindström 2008:87). Asså kan 
därför sägas ingå i gruppen reglerare (se figur 1:1 ovan), och eftersom jag inte 
undersöker uttryck i denna grupp utgår asså ur undersökningen trots dess höga 
frekvens.  

Sammanfattningsvis har jag således valt ut följande diskurspartiklar för 
särskild undersökning: duvet (kapitel 5.1), ba(ra) (kapitel 5.2), ju (kapitel 5.3), 
liksom (kapitel 5.4) och typ ( kapitel 5.5).  
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1.3 Avhandlingens disposition  

Denna avhandling består av nio kapitel. I detta första kapitel presenterar jag 
mina syften, definierar vad jag avser med termen diskurspartikel och redovisar 
min avgränsning av undersökningen samt presenterar avhandlingens disposition. 
Kapitel 2 innehåller en presentation av forskningsbakgrund. I avsnitt 2.1 ger jag 
en översikt över tidigare internationell och svensk talspråksforskning med 
särskild fokus på de senaste årtiondenas forskning om diskurspartiklar. I detta 
kapitel redovisar jag i 2.2 en översikt över tidigare internationell och svensk 
forskning kring ungdomsspråk med särskild betoning på den forskning som 
bedrivits angående ungdomsspråk i flerspråkiga storstadsmiljöer.  

Jag har ett eklektiskt förhållningssätt vid analyserna och följer därför inte 
endast en teoretisk modell. I kapitel 3, som innehåller metodiska och teoretiska 
utgångspunkter, redogör jag för de huvudsakliga modeller jag använder mig av 
för att analysera funktion och betydelse hos de aktuella diskurspartiklarna. Först 
presenterar jag i 3.1 de begrepp inom interaktionell lingvistik som jag använder 
som beskrivningsredskap och därefter centrala informationsstrukturella begrepp 
i 3.2. För att utreda i vilka språkhandlingar respektive diskurspartiklar uppträder 
har jag använt en diskursanalytisk modell, Exchange Structure Model, som 
redovisas i avsnitt 3.3. I 3.4 introducerar jag i korthet Functional Grammar och i 
3.5 teorier om grammatikalisering.  

Min korpus, urvalsmetod av grupperna samt grundläggande metodiska 
bearbetningar av materialet gällande transkriptioner och prosodisk analys 
presenteras i kapitel 4. Därefter följer mitt första empiriska kapitel, 5, där jag 
redovisar resultaten av mina analyser av de enskilda diskurspartiklarnas funktion 
och betydelse. Analyserna är både kvantitativa och kvalitativa. Beskrivningarna 
av diskurspartiklarnas funktion och betydelse utökas i kapitel 6 genom att jag 
här diskuterar dem med avseende på deras funktioner som operatorer på olika 
satsnivåer enligt Functional Grammar samt med utgångspunkt från teorier om 
grammatikalisering. Kapitel 5 och 6 baseras på min första forskningsfråga. I 
kapitel 7, som har min andra och tredje forskningsfråga som utgångspunkt, gör 
jag jämförande beskrivningar av hur diskurspartiklarna används inom grupperna 
för att förtydliga tolkningar, skapa närhet och samförstånd eller distans samt 
betona trovärdighet. Kapitel 8 utgår från min fjärde forskningsfråga, och i detta 
kapitel diskuterar jag förklaringar till likheter och skillnader mellan grupperna. 
Kapitel 9 är det avslutande kapitlet, där jag först sammanfattar resultaten utifrån 
mina forskningsfrågor och därefter diskuterar vad denna avhandling gett svar på 
samt vilka ytterligare frågor den gett upphov till.  
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2 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning utifrån två aspekter. Först ger jag en 
överblick över de senaste årtiondenas forskning kring diskurspartiklar i avsnitt 
2.1. Det finns en omfattande litteratur inom detta område och jag begränsar mig 
till att endast beskriva huvudlinjerna inom utländsk forskning och fokusera mer 
på forskning kring användning av diskurspartiklar inom svenskt språkområde i 
allmänhet och beträffande ungdomars användning av diskurspartiklar i synner-
het. Sedan presenterar jag forskning kring ungdomars språkbruk med fokusering 
på ungdomsspråk i mångspråkiga miljöer i avsnitt 2.2.  

2.1 Forskning kring diskurspartiklar och diskursmarkörer 

2.1.1 Diskursanalys och konversationsanalys 

Forskning kring diskursmarkörer10 tog fart under 1980-talet, vilket hade sin 
grund i de föregående årtiondenas nya lingvistiska strömningar inom diskurs-
analytisk11 forskning. Diskursanalys är ett brett fält och innefattar många 
discipliner som sociologi, pedagogik, statsvetenskap m.m. förutom en språk-
vetenskaplig inriktning. Det råder ingen konsensus kring begreppet diskurs och 
inte heller kring vilka språkvetenskapliga inriktningar som ska betraktas som 
diskursanalytiska. Förenklat kan man uttrycka det så att man med termen diskurs 
antingen avser strukturella aspekter på språk över sats- eller meningsnivån eller 
funktionella aspekter som utgår från språk som yttranden (se exempelvis Brown 
& Yule 1996:1; Stubbs 1983:1–11; Schiffrin 1994:21–43; Norrby 2004:23–31 
för diskussion om diskursbegreppet). Att definiera diskurs som yttranden
innebär att man utgår från brukarperspektivet och ser diskursen som en samling 
av kontextualiserade enheter (Schiffrin 1994:39). En funktionell infallsvinkel 
innebär därför att en analys av diskursen innehåller såväl syntaktiska12 som 

                                               
10 Eftersom terminologin är oklar gällande distinktion mellan diskursmarkörer och diskurspartiklar använder jag 
i detta kapitel termen diskursmarkör som övergripande term i enlighet med Lindström (2008:78–122) och 
termen diskurspartikel endast när jag åsyftar primära diskursmarkörer (se avsnitt 1.2). Jag diskuterar således här 
utifrån termen diskursmarkör och använder i övrigt samma terminologi som de forskare jag refererar till.  
11 Harris (1951) var den förste forskaren som refererade till begreppet diskursanalys (Schiffrin 1994:24). 
12 Enligt Schiffrin (1994:41) är termen sekventiell bättre än syntaktisk vid funktionell analys av diskursen.  
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semantiska och pragmatiska studier (Schiffrin 1994:41). I min avhandling utgår 
jag från ett funktionellt perspektiv och använder mig framför allt av två 
språkvetenskapliga inriktningar som närmar sig diskursen från två olika 
infallsvinklar, nämligen Conversation Analysis, CA, och en språkhandlings-
modell, Exchange Structure Model, som bygger på talaktsteorin. En direkt-
översättning av termen Conversation Analysis till konversationsanalys kan bli 
missvisande eftersom ’konversation’ och ’samtal’ inte är liktydigt på svenska. 
Termen samtalsanalys används i många olika sammanhang utanför den 
forskningsinriktning som benämns Conversation Analysis. Jag använder därför i 
fortsättningen CA när jag avser Conversation Analysis men termen samtals-
analys när jag avser samtal utan en speciell metodisk eller teoretisk förankring 
(Norrby 2004:32). 

CA har sina rötter dels i den sociologiska etnometodologin (se Garfinkel 1967, 
1972), där man studerar interaktion i mikrosociala kontexter (Norrby 2004:33; 
Lindström 2008:33), dels i Goffmans arbeten (1959, 1967, 1981) där samtal 
betraktas som en viktig del av en social ordning och språket både skapar och 
skapas av den sociala kontexten (se bl.a. Sacks 1992; Sacks, Schegloff & 
Jeffersson 1974; Givón 1979). CA har med tiden fått större språklig fokus men 
betonar fortfarande den sociala verksamhetens betydelse för språkliga strukturer. 
För en mer detaljerad beskrivning av framväxten av olika inriktningar, arbetssätt 
och terminologi inom CA se bl.a. Steensig (2001:15–28), Lindström (1999:24–
33) och Norrby (2004:32 ff.). I kapitel 3.1 återkommer jag till CA och beskriver 
hur jag använder några metoder som utarbetats genom CA för språklig analys.  

Talaktsteorin, som utvecklades av filosoferna Austin (1962) och Searle 
(1969), utgick från hypotetiska exempel och beskrev hur betydelse och handling 
kan relateras till språket. Denna teori utvecklades till en början inte som ett 
medel att studera diskursen, men kom att bli en viktig källa för andra forskare 
som använde den i diskursanalytiskt syfte (se bl.a. Sinclair & Coulthard 1975; 
Labov & Fanshel 1977). I kapitel 3.3 återkommer jag till talaktsteorin och 
beskriver hur jag använder Exchange Structure Model (Sinclair & Coulthard 
1975; Tsui 1994), som är en vidareutveckling av Austins och Searles ursprung-
liga modell. 

2.1.2 Internationell forskning  

Den intensifierade talspråksforskningen medförde ett ökat intresse för i 
talspråket frekvent förekommande ord och uttryck, vilka kom att få olika 
benämningar, exempelvis modal particles (t.ex. Kriwonossow 1963), 
abtönungspartikel (Weydt 1969), discourse markers (t.ex. Schiffrin 1987; 
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Jucker & Ziv 1998), discourse connectives (Blakemore 1992), pragmatic 
particles (t.ex. Östman 1981), pragmatic expressions (t.ex. Erman 1987), 
pragmatic marker (t.ex. Fraser 1996; Brinton 1996), hedges (t.ex. Coates 1996) 
och discourse particles (t.ex. Abraham 1991; Aijmer 2002). Den terminologiska 
mångfalden speglar olika teoretiska perspektiv men den speglar också 
svårigheten att överblicka och definiera diskursmarkörerna, som kan fungera 
som markörer för gränssättning, attityder, tvekan och reparationer, som 
turtagare, pausfyllare, återkopplare samt artighets-, intimitets- makt- eller 
avståndssignaler (Jucker & Ziv 1998:1). Det råder inte heller någon konsensus 
kring vilka element i språket som ska karakteriseras som diskurspartiklar 
respektive diskursmarkörer. Enskilda forskares försök att komma fram till ett 
gemensamt ramverk har inte varit framgångsrika eftersom deras kategoriseringar 
inte har passat andra forskares teoretiska och metodiska utgångspunkter (Jucker 
& Ziv 1998:2; Foolen & van der Wouden 2003).  

Hölker (1991:78 f.) framhåller fyra karakteristiska egenskaper som ger en 
förhållandevis täckande beskrivning av ”pragmatiska markörer” (Hölkers 
benämning), nämligen att de (i) inte påverkar satsens sanningsvillkor, (ii) inte 
ger något bidrag till yttrandets propositionella innehåll, (iii) relateras till 
talsituationen och inte till den situation man talar om samt (iv) har en emotiv och 
expressiv funktion snarare än en referentiell, denotativ eller kognitiv funktion. 
Brinton (1996) har en betydligt snävare beskrivning med 12 olika särdrag som 
består av både diagnostiska och deskriptiva kriterier och definierar diskurs-
markörerna utifrån fonologiska, semantiska, syntaktiska, funktionella, socio-
lingvistiska och stilistiska aspekter. Mycket få diskursmarkörer manifesterar alla 
dessa särdrag, men beskrivningen är intressant såtillvida att diskursmarkörer kan 
ha fler eller färre särdrag. På så vis uppstår en skalär jämförelse där diskurs-
partiklar respektive diskursmarkörer kan betraktas som mer eller mindre 
prototypiska, samtidigt som man också får en grund för jämförelser mellan olika 
språk (Jucker & Ziv 1998:2 ff.). 

Frågan om terminologi och avgränsningar har ännu inte blivit löst. Detta beror 
bl.a. på att forskning kring diskurspartiklar och diskursmarkörer bedrivs utifrån 
ett spektrum av infallsvinklar; åsikterna går isär beträffande begrepp som 
polysemi och polyfunktionalitet liksom beträffande distinktionen mellan 
termerna diskurspartikel och diskursmarkör och olika tolkningsmöjligheter är 
legio (se bl.a. Fischer 2006:1–14). 
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2.1.3 Svensk forskning kring diskurspartiklar under 1970- och 1980-talet  

Långt in på 1900-talet ägnades svensk talspråksforskning i huvudsak åt dialekt-
studier med fokus på fonetiska och lexikala drag (se Holm 1964 angående 
forskning kring rikstalspråket). I grammatikor behandlades sällan talspråkliga 
aspekter och de uttryck som i dagens forskning oftast benämns diskurspartiklar 
gick under beteckningen satsadverbial (se Beckman 1964; Thorell 1977; Ljung 
& Ohlander 1982). Vid första sammankomsten 1963 av Svenskans beskrivning
tar Holm (1964) upp frågan om talspråkets syntax och nämner då diskurs-
partiklarna ju och väl vilka han kallar lätta adverbial. Under åren 1967–1968 
insamlas vid Lunds universitet ett talspråksmaterial inom projektet Talsyntax (se 
Loman 1977; Lindstedt 1977). I den av Teleman (1974) utarbetade projekt-
manualen, ”mamban”, används termen talarattitydsadverbial för första gången, 
en term som därefter återfinns i senare grammatikor (se Jörgensen & Svensson 
1987:101; Andersson 1994:84 f.; SAG 199913 bd 4:101 f.). Att intresset för 
talspråksforskning ökar markant från mitten av 1960-talet vittnar de under det 
kommande decenniet allt fler artiklarna om talspråksforskning i bl.a. konferens-
skrifterna från Svenskans beskrivning (se nedan angående diskussion om 
diskurspartiklar). Likaså publiceras ett antal skrifter, inklusive avhandlingar, 
med fokus på talspråksinspelningar (se exempelvis Holm 1967; Jörgensen 1970, 
1976; Nordberg 1970; Teleman & Hultman 1974; Loman 1977; Saari 1975; 
Einarsson 1978; Thelander 1979). I ingen av dessa skrifter ägnas något nämn-
värt intresse åt de i talspråket vanligt förkommande småorden, som numera ofta 
klassificeras som diskurspartiklar.  

Under 1970-talet presenteras ett antal artiklar med fokus på uttryck som till 
mesta delen endast uppträder i talat språk. Teleman (1974) har, som nämnts 
ovan, redan i ”mamban” klassificerat en speciell kategori, talarattitydsadverbial, 
som uttrycker talarens eller någon annans attityd till eller bedömning av utsagan 
(1974:89). I listan över de uppräknade talarattitydsadverbialen finns ju och 
liksom, men Telemann påpekar att också framhävande satsadverbial, bl.a. bara¸ 
kan visa på talarens attityd. Andersson (1976) diskuterar samma sorts adverbial i 
en artikel med titeln Talaktsadverbial, och framhåller att, eftersom uttrycken 
modifierar talakten, ”sägandet”, och inte meningen, ”det sagda”, fungerar de 
som talaktsadverbial (1976:27). Vidare säger Andersson (ibid.:31) att vissa fasta 
uttryck alltid fungerar som talaktsadverbial och därför borde vara en egen 
delklass inom adverben med samma status som andra adverb, medan andra 
uttryck kan fungera både som vanliga adverbial och som talaktsadverbial. Denna 

                                               
13 SAG 1999 = Svenska Akademins Grammatik av Ulf Teleman, Staffan Hellberg och Erik Andersson (red.). I 
fortsättningen kallad SAG. 
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distinktion liknar delvis den av Lindström långt senare (2008) gjorda 
kategoriseringen i primära och sekundära diskursmarkörer (se nedan). Aijmer 
(1977) undersöker uttrycken ju och väl vilka hon benämner modala partiklar. 
Uttrycket partikel har Aijmer (1977:205) valt för att visa att ”orden är obetonade 
och starkare bundna till positionen efter verben än vanliga adverbial”. Dessa 
partiklar fungerar som pragmatiska indikatorer och utnyttjas i talsituationen för 
att uttrycka vissa talakter. I en annan artikel (1979) återkommer Aijmer till 
talaktsadverbens funktion och betydelse med utgångspunkt från svårigheter att 
översätta ord med konventionaliserade pragmatiska funktioner till främmande 
språk, eftersom användningarna oftast inte överensstämmer mellan språken. 
Vidare framhåller Aijmer (1979:6) att den av henne tidigare använda benäm-
ningen partiklar inte motsvarar benämningen talaktsadverb, eftersom de senare 
har en friare position och kan vara betonade. I samma artikel påpekar Aijmer att 
det finns adverb som tycks sakna lexikal betydelse och som endast har 
pragmatiska funktioner. Östman (1979) tar i en artikel upp en diskussion om 
kategorisering och framhåller att man bör skilja på egentliga talarattityds-
adverbial som fungerar som satsadverbial och på det som Östman benämner 
funktionella utsagopartiklar. De sistnämnda är en grupp småord med speciella 
grammatiska och kommunikativa egenskaper, varför de borde bilda en egen 
grupp för sig inom svensk grammatik. 

Andersson (1984) tar återigen upp diskussionen om terminologi och funktion 
hos de s.k. talaktsadverbialen. Han säger nu att man kanske borde tala om 
partiklar i stället för adverbial för vissa småord och att, enligt traditionell 
grammatisk teori, ett inordnande under interjektionerna är det enda alternativet. 
Motiv för denna gruppering är småordens vanligaste position som parentetiskt 
självständiga enheter i början och slutet av satser samt deras känslouttryckande 
funktion. Enligt Andersson är det gemensamma för uttrycken att de visar vilka 
vägar ett samtal kan eller ska ta, och han liknar dem vid språkliga ”farleds-
markeringar” (ibid.:17) samt kommer slutligen fram till att de är på en gång 
både diskurspartiklar och interjektioner. Att diskurspartiklar kan betraktas som 
interjektioner framhålls också av Teleman (1993) och Lindström (2008). 

2.1.4 Svensk forskning kring diskurspartiklar från 1980-talet  

Efter de första årens diskussioner angående terminologi tycks termerna 
diskurspartikel och diskursmarkör vara de begrepp som används mest vid under-
sökningar av olika talspråksspecifika uttryck. Under de kommande åren bedrivs 
mycket forskning kring användningsområden, funktion och betydelse hos de 
talspråkliga uttrycken, men det finns ingen konsensus huruvida det finns någon 
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distinktion mellan termerna diskurspartikel och diskursmarkör. I SAG finns 
definitioner för termerna talaktsadverbial (bd 1:230), talarattityd (bd 1:230), 
diskursmarkör (bd 1:163) och partikel (bd 1:207) men inte för termen 
diskurspartikel. Det finns inte heller någon klassificering av eller diskussion om 
diskursmarkörers eller -partiklars eventuella tillhörighet till ordklassen inter-
jektioner. Lindström (2008:60–122) ger en tydlig beskrivning av distinktionen 
mellan diskurspartiklar och diskursmarkörer. Diskurspartiklar, primära diskurs-
markörer, har som sin primära uppgift att vara samtalsreglerande och bildar en 
grupp för sig inom ordklassen interjektioner (se avsnitt 1.2 i denna avhandling), 
medan sekundära diskursmarkörer är uttryck som lånats från andra ordklasser 
för att ibland fungera som diskursmarkörer. Teoretiskt är detta en klar åtskillnad 
men gränsdragningen är inte alltid självklar i praktiken. Som exempel kan 
nämnas diskursmarkören alltså som tycks vara på väg att utvecklas mot en 
diskurspartikel (Lindström 2008:108), och modalpartiklarna som syntaktiskt sett 
inte kan betraktas som interjektioner (Lindström 2008:95). 

Under de två senaste årtiondena har det bedrivits en omfattande svenskspråkig 
forskning med fokus på diskurspartiklar och diskursmarkörer. Infallsvinklarna 
har varit mångskiftande med bl.a. fokus på analyser av en eller ett par 
diskursmarkörer. Som exempel kan nämnas följande publikationer: Nordenstam 
(1990) om va och vet du i privatsamtal, Eriksson (1993) om användning och 
uppkomst av partikeln ba, Teleman (1993) om det korta a:et i talspråk, Wide 
(1998) om bruket av nú i isländska radiosamtal, Wirdenäs & Norrby (2002) om 
lite som en eventuell diskurspartikel i vardande, Wirdenäs (2000) om liksom 
med jämförelse mellan dess beskrivning i SAG och dess användning i talspråket, 
Ottesjö & Lindström (2005) om så, Ottesjö (2005a, 2005b) om i alla fall,
Ekberg (2006, 2007, 2009a, 2009b) om sån och å sånt och såhär i svenska på 
mångspråkig grund, Svensson (2007) om duvet i ungdomars talspråk i Malmö 
och Brumark (2008) om eller hur. 

Andra publikationer utgår från mer övergripande beskrivningar av 
diskursmarkörer. Exempelvis beskriver Nordberg (1986, 1992) onomatopoetiska 
uttryck i ungdomsspråk, Saari (1994) diskurspartiklar i sociokulturell belysning, 
Norrby (2000, 2002) påhängsuttryck av olika slag, Green-Vänttinen (2001) 
partikelanvändning hos lyssnaren, Bockgård (2005) användning av respons-
partiklar vid samkonstruktion av samtal samt Svensson (2005) användning av 
epistemiskt modala diskursmarkörer.  
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2.2 Ungdomars språkbruk 

Att studera just ungdomars sätt att uttrycka sig i tal är ett förhållandevis sent 
fenomen. Begreppet ’ungdomar’ är i sig tämligen diffust. Inom modern ung-
domskulturforskning avser man med ungdomstiden vanligen tiden mellan 
inträdet i tonåren och fram till den tid då man efter avslutad utbildning och i 
samband med familjebildning inträder i vuxensamhället, dvs. omkring 13–24 år 
(Kotsinas 1994:16). Se också exempelvis Norrby (1997) om hur länge man 
språkligt sett kan betraktas som ungdom, Wirdenäs (2002:24 ff.) för diskussion 
om begreppet ungdom samt Grönberg (2004:19 f., 2007:222 ff.) för diskussion 
om vem som kan betraktas som ungdom och om man egentligen kan sätta olika 
åldersgruppers språkbruk mot varandra. Informanterna i mina undersökningar är 
mellan 16 och 20 år, en ålder då man obestritt brukar betraktas som ungdom.  

2.2.1 Studier av ungdomsspråk  

De första studierna om ungdomsspråk (Labov 1972a, Cheshire 1982) inriktades 
framför allt på beskrivningar av ungdomskulturer och gruppspråk hos arbetar-
klassungdomar i kontrast till standardspråket i det omgivande samhället. 
Undersökningarna visar hur olika ungdomsgäng använder språket för att 
markera tillhörighet och prestige inom gruppen och opposition gentemot 
omgivningen. Att även ungdomar ur andra samhällsgrupper använder språkliga 
medel för att markera sin grupptillhörighet har senare påvisats av andra forskare 
(bl.a. Eckert, 1988, 1991 och Habick 1991).  

Forskning om ungdomsspråk i Sverige handlade till en början mest om 
ungdomars ordval, dvs. slangspråket (Bergman 1934), och om morfologiska och 
fonetiska skillnader (Widmark 1974; Aniansson 1982). Widmark påpekar 
(1974:106) att den språkklyfta som hon iakttar kanske mer är en fråga om 
sociala skillnader än om skillnader mellan generationer.  

Bengt Nordberg (1985, 1986) var den förste som publicerade mer samlade 
iakttagelser om att svenska ungdomars inbördes samtalsstil skiljde sig påtagligt 
från vuxnas på flera olika plan. Hans undersökningar bygger på inspelningar av 
ungdomars talspråk i framför allt Burträsk (Thelander 1979) och Eskilstuna 
(Nordberg 1970) samt på egna avlyssnade iakttagelser utan inspelningar. I de 
första undersökningarna (1985), som Nordberg själv betecknar som preliminära 
iakttagelser, gör han inga kvantifieringar och påpekar att det kanske mer handlar 
om tendenser och gradskillnader mellan vuxnas och ungdomars samtalsstilar än 
om två olika stilarter (1985:9 f.). Nordberg diskuterar prosodiska, paraling-
vistiska och innehållsliga drag och kommer fram till att ungdomsspråket är 
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emotionellt och implicit med några dominerande karakteristika, bl.a. vaghet i 
formuleringar och brist på verbal explicitet. Denna vaghet beror bl.a. på 
ungdomars sätt att markera anföringar genom röstförändring i stället för genom 
lexikala och syntaktiska signaler, diffusa antydningar utan explicita scen-
beskrivningar, underförstådda innebörder och hög andel av vaga uttryck som 
väl, liksom, nog, ju och va. Det vaga och antydande ger ungdomsspråket 
karaktär som gruppspråk (Nordberg 1985:18 ff.). Karakteristiskt är också den 
stora mängden av åsiktsyttringar, värdeomdömen och vädjanden. Ett annat 
framträdande drag är det stora inslaget av känslofärgade onomatopoetiska 
uttryck (Nordberg 1985:14 f., 1986), som består av fria konstituenter utan 
syntaktisk relation till något element i satsen och som på så vis liknar 
epistemiska och parentetiska uttryck. Vidare uppträder inom ungdomsspråket en 
berättarstil vars syfte är att ”ge liv åt berättelsen, att engagera, skapa inlevelse 
och medkänsla snarare än att relatera, redovisa, beskriva, och den finns inom vitt 
skilda, även högt litterata (sub)kulturer” (Nordberg 1985:24). 

Nordberg (1985) diskuterar också ungdomarnas samtalsstil med utgångspunkt 
från de av Tannen (1981, 1984) myntade begreppen considerateness style och 
high-involvement style. I svensk översättning benämns samtalsstilarna respekt- 
och hänsynsstilen respektive närhets- och engagemangsstilen (Adelswärd 1992).
Med samtalsstil åsyftas hur ett samtal är utformat med hjälp av verbala och icke 
verbala medel och hur deltagarna därigenom skapar kohesion i diskursen. 
Tannen utgick från sina undersökningar av middagssamtal mellan New Yorkbor 
av judisk och icke-judisk härkomst. Genom sina iakttagelser av deltagarnas 
olika interaktionella strategier på den lokala nivån kunde hon urskilja två 
sinsemellan tämligen åtskilda globala samtalsstilar. Den ena stilen, respekt- och 
hänsynsstilen, kännetecknas av lyhördhet, hänsyn och respekt, längre pauser 
mellan turerna, lägre taltempo och mer monologiska inslag, medan närhets- och 
engagemangsstilen utmärks av preferens för personliga samtalsämnen med 
frekventa ämnesbyten, snabba turbyten, aktivt deltagande med mycket 
kooperativt överlappande tal, snabbt talflöde, röstvariation och expressivitet. 
Enligt Nordberg är närhets- och engagemangsstilen ett vanligt fenomen inom 
ungdomsspråk (1985:24 f.) och kan ses som ett utslag av skillnaden mellan 
ungdoms- och vuxenkulturen snarare än som ett tecken på ett språkstadium i den 
kognitiva utvecklingen eller sociala grupperingar.

Den av Nordberg diskuterade dramatiserande berättarstilen beskrivs också i 
Erikssons avhandling (1997) där han redovisar resultat av undersökningar om 
struktur och interaktion i berättande hos ungdomar i åldrarna 8–15 år. Även 
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Eriksson framhåller ungdomars användning av diskursmarkörer och nämner 
bl.a. ba, liksom och typ som anföringsmarkörer. 

Under det senaste decenniet har flera avhandlingar beskrivit förhållandet 
mellan ungdomar och språk utifrån olika infallsvinklar. Wirdenäs (2002), som 
visar hur gymnasister från olika gymnasieprogram i Göteborg använder olika 
argumentationstekniker i samband med förelagda diskussionsuppgifter, nämner 
endast kortfattat användning av några modifierande uttryck (ibid.:80). Grön-
bergs avhandling (2004), som har en sociolingvistisk inriktning, visar på 
samband mellan livsstilsmönster och språkbruk hos gymnasieungdomar i 
Alingsås. Bl.a. undersöker hon diskurspartiklarna la, änna, liksom och typ. 
Enligt Grönberg (2004:175 f.) är liksom en vanlig partikel hos både ungdomar 
och vuxna och är en standardvariant av änna, vilka båda fungerar som 
vaghetsmarkörer. Liksom utsätts inte för lika mycket kritik från vuxenvärlden 
som ba och typ p.g.a. att liksom är äldre som diskurspartikel och inte avviker så 
starkt från konjunktionen och adverbet liksom. Typ är en ny diskurspartikel och 
har länge motarbetats av vuxenvärlden (Grönberg 2004:175 f.). Hos ungdom-
arna är liksom mest frekvent inom de två grupper av ungdomar som är mest 
prestationsinriktade, respektive förändringsbenägna, medan användning av typ 
är mer utbredd på de yrkesförberedande programmen. Fördelning av liksom och 
typ kan hänföras till att liksom är ett konventionellt högprestigedrag eller ett 
neutralt drag medan typ konventionellt har låg prestige. Typ blir mindre vanligt 
ju närmre Göteborg informanterna bor. Grönberg (2004:195) drar utifrån dessa 
resultat slutsatsen att liksom är ett storstadsord som uppträder i ungdomsspråk 
och har hög eller neutral konventionell prestige, medan typ, som också före-
kommer i ungdomsspråk, är ett västsvenskt uttryck med låg konventionell 
prestige.  

Forskningsprojektet Språkkontakt och ungdomsspråk i Norden, UNO, 1997–
2002 med stöd från Nordiska Ministerrådet innebar ett samarbete mellan både 
etablerade och unga forskare från de olika nordiska länderna. Projektets syfte 
var att dels jämföra olika drag i ungdomsspråk i de olika länderna, dels att 
undersöka hur ungdomsspråket påverkas av influenser från engelskan och 
invandrarspråk. Samarbetet kom att utvidgas till forskare även utanför Norden. 
Projektets publikationer, Ungdom, språk og identitet (Kotsinas, Stenström & 
Drange 1999), Ungdommers språkmøter (Stenström, Kotsinas & Drange 2000),
Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden (Drange, Kotsinas & 
Stenström 2002), innehåller bl.a. artiklar om slangspråk, diskurspartiklar 
(Opsahl 2002) och engelska ord men också artiklar som fokuserar på fler-
språkiga ungdomsmiljöer (Quist 2000b, Nortier 2000). 
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2.2.2 Studier av ungdomsspråk i flerspråkiga storstadsmiljöer 

Den ökade invandringen under de senaste årtiondena har förändrat den språkliga 
situationen i många europeiska länder. Diskussionerna i SOU-utredningen, Mål i 
mun (2002) speglar den i Sverige uppkomna situationen med över 100 olika 
modersmål bland barnen i skolan (ibid.:197). Liksom i andra europeiska länder 
samlas många immigranter i samma områden i storstäderna, vilket kan ge 
upphov till olika varieteter. Förekomsten av sådana varieteter har fått stor 
publicitet i svenska massmedia, och fått benämningar utifrån mångspråkiga 
stadsdelar, t.ex. rinkebysvenska i Stockholm, gårdstenska och hjällbospråk i 
Göteborg samt rosengårdssvenska i Malmö.  

Ulla-Britt Kotsinas var pionjär inom svensk forskning om ungdomsspråk i 
mångspråkiga storstadsmiljöer. I boken Ungdomsspråk (1994) presenterar hon 
en undersökning av ungdomsspråket i tre skilda Stockholmsförorter, dvs. ett 
område med i stort sett bara villa- och radhusbebyggelse, benämnt Norr, ett 
område som domineras av arbetarklass och lägre medelklass, Söder, och två 
områden med det gemensamma namnet Väster, där invandrare är i majoritet. 

Enligt Kotsinas finns det vissa skillnader mellan det språk som talas av 
ungdomarna i de svenskdominerade områdena och det som talas av ungdomarna 
i de mer invandrartäta områdena, men det finns också en del gemensamma drag.  
Liksom Nordberg (1985) påpekar Kotsinas att ungdomsspråket i samtliga 
grupper överensstämmer väl med den samtalsstil som betecknas som närhets- 
och engagemangsstilen (Tannen 1981, 1984; Adelswärd 1992). Enligt Kotsinas 
(ibid.:55) förekommer denna samtalsstil också hos en del vuxna. Pojk- och 
flicksamtal företer en del olikheter härvidlag, men det gemensamma kollektiva 
skapandet i samtalen finns inom alla grupper (ibid.:127 f.).  

Mellan ungdomarna i Norr och i Söder förekommer en del påtagliga uttals-
skillnader och även några skillnader beträffande morfologin, liksom också 
variationer vid val av vissa ord och uttryck, vilket, enligt Kotsinas, är ett mer 
eller mindre medvetet val för att markera grupp- och stadsdelstillhörighet. Det 
finns dock inga övergripande renodlade mönster som tydligt särskiljer den ena 
stadsdelen eller gruppen från den andra, utan även inom samma område och 
grupp kan det finnas stora individuella olikheter (ibid.:118). Å andra sidan tycks 
det i Norr och Söder finnas vissa genomgående särskiljande språkdrag som 
markerar lokal och social identitet. På grund av dessa områdens demografiska 
och socioekonomiska bakgrund har, enligt Kotsinas, två sociolekter/deldialekter 
vuxit fram och utgör underlag för ungdomarnas skapande av egna språkliga 
markörer (ibid.:126 f.). 
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Språkbruket hos ungdomarna i Väster skiljer sig från språkbruket hos 
ungdomarna i Norr och i Söder (ibid.:145 ff.). Inom Västersvenskan finns en del 
påtagliga drag som skiljer sig från annat Stockholmsspråk, exempelvis ”raspiga” 
sje-ljud, stigande intonationskurva där stockholmskan har en jämn och 
sjunkande intonation samt ett ”stötigt” tal. Vidare förekommer ofta prepositions- 
och ordföljdsfel samt felval beträffande genus och kongruens. En del av dessa är 
vanliga förekommande fel i inlärarspråk, men enligt Kotsinas behöver inte detta 
bero på att ungdomarna inte känner till rätt form utan att man använder uttryck 
som man dagligen hör i sin omgivning. Liknande förändringar uppträder i 
gränstrakter och andra områden med långvarig språkkontakt där språken kan 
komma att likna varandra både lexikalt och grammatiskt. Kotsinas skriver vidare 
att detta inte är unikt för Stockholm och att det finns liknande varieteter i 
Göteborg, gårdstenska, och i Malmö, rosengårdssvenska, liksom i många andra 
multikulturella och mångspråkiga områden runt om i världen, exempelvis i 
Västindien, i invandrartäta områden i engelska städer, områden vid amerikansk-
mexikanska gränsen och sydafrikanska storstäder (ibid.:159 f.).  

Ungdomarna i Norr och Söder har, till skillnad från dem i Väster, tillgång till 
äldre svenska slangord vilka de kan införliva i sin egen arsenal av expressiva 
uttryck. Ungdomarna i Västerområdena har å andra sidan tillgång till slangord 
och värderande ord från sina vitt skilda modersmål och införlivar sådana i den 
gemensamma ordskatten. En del av dessa ord sprids mellan ungdomarna i de 
olika områdena, men en stor del av dem blir markörer för just det ena eller det 
andra området (ibid.:150 f.).  

Gemensamt för ungdomarna i alla områden är användning av ”onödiga” 
småord (Kotsinas rubrik på kapitel 7, 1994:71) vilka särskiljs från slangord. 
Småorden, som av Kotsinas kallas samtalspartiklar och till vilka hör bl.a. 
ba(ra), ju, liksom och typ, får en omfattande beskrivning av Kotsinas (1994:71–
100). Det finns dock ingen uppgift om huruvida de olika områdena Norr, Söder 
och Väster skiljer sig åt beträffande frekvens eller tillämpning av samtals-
partiklarna. Enligt Kotsinas uppträder samtalspartiklarna oftast i bestämda 
positioner i gränser mellan satser, vanligen finalt men även initialt, intill 
fokuserade element och direkta anföringar, oftast före, och som turinledare eller 
turavslutare. Samtalspartiklarna fungerar således som reglerare på såväl fras- 
som på sats- och repliknivå. Utifrån sitt ursprungliga betydelseinnehåll har de 
delvis olika funktioner vilket alltid påverkar användningen även om diskurs-
partiklarna tycks vara tömda på innehåll (ibid.:94 ff.). Mest betydelse har 
samtalspartiklarna på frasnivå, dvs. som fokuserare, och minst på textnivå där de 
snarast fungerar som skiljetecken i skrift. Anledningarna till att ungdomar 
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använder fler samtalspartiklar än vuxna kan dels vara behovet att uttrycka sig 
expressivt, dels att man inte nått vuxenkompetens i språkbehandlingen. Därför 
har ungdomarna, liksom i tidiga stadier av kreolspråk (ibid.:96 ff., 169), inte 
tillgång till de mera dolda signalerna av exempelvis syntaktisk och morfologisk 
natur. För att uttrycka sig mer explicit skapar man därför nya markörer så att 
lyssnaren bl.a. kan urskilja gränser och göra de rätta tolkningarna. Kotsinas 
diskuterar också samtalspartiklarnas utveckling från innehållsord till 
funktionsord ur ett grammatikaliseringsperspektiv. Till skillnad från gramma-
tiska funktionsord signalerar samtalspartiklarna oftast inte relationer mellan och 
inom satser som konjunktioner, subjunktioner och prepositioner, utan har en mer 
pragmatisk funktion som en länk mellan talare och lyssnare. Utvecklingen 
jämfört med grammatiska funktionsord är således parallell och likartad men inte 
identisk, och Kotsinas anser att man därför ska använda termen 
pragmatikalisering (1994:100, Erman & Kotsinas 1993). Se vidare avsnitt 6.2 i 
denna avhandling. 

I en tidigare artikel (1988a) liknar Kotsinas rinkebysvenskan vid en dialektal 
varietet men diskuterar nu (1994), med hänvisning till bl.a. Trudgill (1983:106), 
i stället ungdomarnas roll som språkförändrare. Hon framhåller att Väster-
svenskan snarare skulle kunna vara ett kreolidspråk, dvs. en speciell varietet 
som vanligen uppstår i ungdomsgrupper och som har många gemensamma drag 
med kreolspråk utan att vara utvecklade ur ett pidginspråk. Tillkomsten av 
sådana varieteter har ett nära samband med samhälleliga förändringar och upp-
komst av nya gruppidentiteter (Kotsinas 1994:169). 

Det av Kotsinas beskrivna ungdomsspråket i Väster har fått många benäm-
ningar, ofta utifrån den förort där varieteten talas, dvs. rinkebysvenska, 
fittjaspråket, botkyrkaspråket. Kotsinas beskrivningar av detta språkbruk som ett 
kreolidliknande språk, vars främsta funktion är att markera ungdomars grupp-
identitet, kom att dominera språkdebatterna om olika varieteter, framför allt i 
massmedia. Bijvoet (2002), som använder termen multietniskt ungdomsspråk, 
invänder mot Kotsinas och menar att jämförelsen med kreolspråk är haltande. 
En del av de språkdrag som Kotsinas anför som exempel på multietniskt 
ungdomsspråk kan, enligt Bijvoet, vara exempel på inlärarspråk. 

Liksom Kotsinas anser Fraurud (2004) och Fraurud & Bijvoet (2004) att det 
av Kotsinas beskrivna gruppspråket bör betraktas som ett ungdomsspråk, men 
ifrågasätter de drag Kotsinas tar upp vid klassificering av detta språkbruk som 
en specifik varietet. De vänder sig mot den olämpliga termen rinkebysvenska,
vilken ”får stå för all möjlig slags svenska som talas av personer som verkar ha 
invandrarbakgrund – utan vidare distinktioner” (Fraurud & Bijvoet 2004:411). 
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Enligt Stroud (2004:353 f.) är termen rinkebysvenska, liksom den före-
kommande termen halvspråkighet, en språkideologisk konstruktion som har 
kommit att dominera debatten till förfång för andra språkfrågor av vikt för 
invandrarbarn.  

Under senare tid har det uppstått ett ökat intresse för forskning kring 
ungdomars språkbruk i mångspråkiga miljöer i Sverige. Projektet Språk och 
språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer 2002–2006 (Lindberg 
et al. 2001) inom vars ramar denna avhandling är skriven, ingår i denna 
förhållandevis nya forskningsinriktning. Det har inom eller i anslutning till detta 
projekt gjorts ett antal studier med skiftande aspekter på ungdomars språk och 
språkbruk i mångspråkiga miljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö (Almér 
u.a.; Fraurud & Boyd 2006; Bijvoet & Fraurud u.a.; Bodén 2004, 2005, 2007; 
Hansson (Bodén) & Svensson 2004; Bodén & Große 2006; Große 2008, u.a.; 
Ekberg 2006, 2007, 2009a, 2009b; Ganuza 2008; Otterup 2005; Svensson 2005, 
2007; Tingsell 2007; Utrzén u.a.; Werndin u.a.). 

Nordenstam (2002), Nordenstam & Wallin (2000, 2001, 2002) och Haglund 
(2002, 2004, 2005) har likaså publicerat studier kring ungdomars språkbruk i 
mångspråkiga storstadsmiljöer. Emanuelsson (2005) har gjort liknande under-
sökningar i en stadsdel i Uppsala. 

Även utanför svenskt språkområde har det under senare år publicerats resultat 
från undersökningar av språk och språkbruk hos ungdomar i mångspråkiga och 
mångkulturella miljöer. Undersökningarna visar att det inom dessa områden 
växer fram varieteter med språkliga drag som till viss del liknar dem som 
beskrivits av Kotsinas (1988a, 1988b, 1990, 1994, 2000a, 2000b). Varieteterna 
har olika benämningar, exempelvis straattaal (gatuspråk) i Nederländerna 
(Appel & Schoonen 2005; Nortier 2000) och verlan i Frankrike (Doran 2000, 
2004). Samma resultat visar undersökningar från exempelvis Norge (Aasheim 
1997; Opsahl 2002), Danmark (Quist 2000a, 2000b, 2005), Tyskland 
(Kallmeyer & Keim 2003) och flera afrikanska storstäder (t.ex. Abdulaziz & 
Osinde 1997; Kiessling & Mous 2004; Ogechi 2005).  
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3 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Med utgångspunkt från mitt empiriska talspråksmaterial går jag i detta kapitel 
igenom och presenterar mina teoretiska och metodiska utgångspunkter för att 
analysera, beskriva och diskutera informanternas bruk av diskurspartiklar. Jag 
intar en eklektisk ståndpunkt och använder de teorier som, enligt min 
uppfattning, ger mig de bästa redskapen för att analysera mitt material så 
mångsidigt som möjligt.  

Inledningsvis redovisar jag hur jag ansluter till den forskningsinriktning som 
sedan början av 2000-talet går under samlingsnamnet interaktionell lingvistik (se 
bl.a. Steensig 2001:12 ff.; Karlsson 2006:5 ff.; Engdahl & Londen 2007:7 ff.; 
Lindström 2008:33 ff.) och som kan beskrivas som lingvistiskt inriktad 
samtalsanalys. Interaktionell lingvistik kan ses ur en snävare synvinkel och då 
endast avse samtalsanalytisk forskning enligt CA (se avsnitt 2.1.1), men kan 
också ses som ett vidare begrepp och innesluta all forskning där man studerar 
samband mellan mönster i interaktion och språkbruk. I sistnämnda fallet kan 
även discipliner som exempelvis antropologisk lingvistik och diskursanalys ingå 
(Lindström 2008:33f.). Jag har valt en vid definition och tar hjälp av både 
samtalsanalytiska metoder i enlighet med CA och diskursanalytiska metoder för 
att beskriva diskurspartiklarna.  

Inom interaktionell lingvistik ser man (Steensig 2001:12 ff.; Lindström 
2008:33 f.) det språkliga uttrycket och dess användning i den specifika 
kontexten som utgångspunkten för förklaring av språkliga strukturer och 
funktioner och inte tvärtom, dvs. att de språkliga strukturerna förklarar språk-
bruket. En vanlig utgångspunkt är att analysera ett speciellt uttryck efter 
insamling av autentiskt material i en specifik interaktionell situation. Eftersom 
den kommunikativa situationen är komplex och mångfasetterad är alla nivåer 
relevanta för analys, såväl syntax som semantik och prosodi, men även para- och 
extralingvistiska uttryck som skratt och pauser respektive gester är värdefulla att 
beakta. Vid analys av det dialogiska materialet kan man således även fokusera 
fenomen som turövergångar och omstarter. I samtliga analyser anläggs ett 
deltagarperspektiv där varje yttrande betraktas som en del av den omgivande 
dialogiska sekvensen. Ett yttrande analyseras således aldrig isolerat utan måste 
förstås utifrån dess lokala kontext i en samtalssekvens samtidigt som dess 
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globala situationskontext också måste beaktas. Grundtesen för samtalsanalysen 
är att samtal inte är grammatiskt oorganiserade med spontant godtycklig använd-
ning av språket utan att talare arbetar medvetet och strukturerat för att tydliggöra 
sina avsikter, varvid även till synes ogrammatiska strukturer har sin betydelse. 
Sett ur denna infallsvinkel blir exempelvis sådana fenomen som omstarter, 
reparationer och överlappningar fullt logiska för ett systematiskt språkbruk och 
är därmed också av intresse för analys (Steensig 2001; Lindström 2008:33 f.).  

I avsnitt 3.1 beskriver jag hur jag använder konversationsanalytiska metoder 
för att undersöka funktion och betydelse hos diskurspartiklarna i mitt material. 
Jag utgår då främst från de beskrivningar som utvecklats ur det som på svenska 
benämns samtalsgrammatik (se bl.a. Lindström 2008), och som till stor del 
utgått från projektet Samtalsspråkets grammatik (se Anward & Nordberg 2005; 
Engdahl & Londen 2007). Termer, begrepp och tillvägagångssätt förklaras bl.a. 
med hjälp av exempel ur min egen korpus. 

I avsnitt 3.2 redovisar jag de informationsstrukturella begrepp jag använder för 
att illustrera hur talaren underlättar sin mottagares tolkning av yttrandet genom 
att fokusera olika delar av satsen samt låta större komplexa enheter träda i 
förgrunden medan andra får stå tillbaka.  

Diskurspartiklar ingår i yttranden som ger uttryck för olika slags språkhand-
lingar.14 För att klarlägga huruvida det finns ett samband mellan specifika 
diskurspartiklar och specifika språkhandlingar har jag också gjort en 
språkhandlingsanalys. I avsnitt 3.3 redovisar jag vilken modell jag utgår ifrån 
och hur jag tillämpar den. Det kan diskuteras huruvida man över huvud taget 
kan göra en analys av språkhandlingar när man undersöker språkligt material 
som producerats av andra, eftersom man som iakttagare aldrig kan vara säker på 
deltagarnas intentioner. Inom den etnometodologiskt initierade CA-forskningen 
har man från början intagit ståndpunkten att man ska undvika att pålägga 
samtalsdeltagarna speciella motiv och strategier och sagt sig utgå från objektiva 
observationer. Denna ståndpunkt har väckt diskussioner om möjligheten att 
kunna förhålla sig objektiv till sitt material. CA-forskare har kritiserats för en 
förment objektivitet när det i verkligheten snarare handlar om analytikerns 
subjektiva resonemang om sina egna data (se Steensig 2001:25 f., med hänvis-
ning till bl.a. Livingston 1986 och Lynch & Bogen 1994). Att exempelvis 
kategorisera uttryck i syntaktiska positioner kan ju oftast göras förhållandevis 
oproblematiskt medan den därpå följande tolkningen genast involverar subjek-
tiva bedömningar. Vid analys av språkhandlingar innebär redan det första steget, 

                                               
14Termerna språkhandling, talhandling och talakt är näraliggande begrepp och används ofta synonymt. Se vidare 
avsnitt 3.3.  
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kategoriseringen av språkhandlingarna, inslag av subjektiva bedömningar. Detta 
är ett ofrånkomligt faktum och måste beaktas när man gör sina analyser. Trots 
dessa svårigheter anser jag det ändå vara av vikt att också anlägga ett språkhand-
lingsperspektiv på mina undersökningar.  

Som utgångspunkt för min analys av språkhandlingar använder jag en vidare-
utveckling av den lingvistiskt diskursanalytiska modellen, Exchange Structure 
Model, som ursprungligen utarbetades av Sinclair & Coulthard på 1970-talet (se 
Sinclair & Coulthard 1975; Coulthard 1985) och som även benämns Birming-
hamskolan (Norrby 2004:67–78). Utifrån den interaktionella lingvistikens 
premisser är det tveksamt om man kan använda en på förhand given diskurs-
modell för att analysera språkhandlingar. En sådan modell skulle enligt Linell 
(2005:233) vara ”monologistisk”, dvs. språkbruket betraktas som informations-
processande inom individer, och kommunikationen ses därför endast som 
överföring av information och budskap mellan individer. Vidare framhåller 
Steensig (2001:152) att en sådan modell skulle innebära på förhand fasta 
kategorier och att man därmed bortser från att alla handlingar försiggår i en 
lokal kontext. Min uppfattning är dock att man kan använda en språkhandlings-
modell som utgångspunkt för analys under förutsättning att man anlägger ett 
mycket materialnära perspektiv och låter den lokala kontexten styra tillämp-
ningen av modellen och inte tvärtom. Därför anlägger jag ett processyntaktiskt
perspektiv (se bl.a. Steensig 2001:73 f.; Lindström 2008:43–50), vilket innebär 
att jag inte ser varje yttrande som en slutgiltig produkt utan som en del i en 
fortlöpande process, där de olika deltagarna konstruerar samtalet efter hand som 
det utvecklar sig, och där de enskilda språkhandlingarna förhåller sig till 
föregående handlingar och betingar de efterkommande. Jag lägger således inte 
språkhandlingsmodellen som ett raster över det språkliga materialet för att 
tvinga fram tillämpbara språkhandlingar utan anpassar den efter det fram-
skridande samtalet. I avsnitt 3.3 redovisar jag hur jag använder en modifierad 
version av Exchange Structure Model för att operationalisera klassificeringen av 
språkhandlingar inom den grundläggande enheten exchange, i denna avhandling 
benämnd IRU15. I 3.3.4 diskuterar jag enheter i diskursen utöver IRU:n och visar 
hur jag använder dem. 

För att ytterligare kunna belysa diskurspartiklarnas funktioner och betydelser 
tillämpar jag också andra teoretiska infallsvinklar. I 3.4 presenterar jag några 
grundläggande fakta kring en teori om satsens byggnad enligt Functional 
Grammar (se bl.a. Dik 1997a, 1997b) och i 3.5 teorier om grammatikalisering, 

                                               
15 Termen IRU är sammansatt av initialerna i orden initiativ, respons och uppföljning (se Lindberg 2004:479). 
Se vidare avsnitt 3.3. 
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men återkommer senare i avsnitt 6.1 och 6.2 med mer detaljerade teoretiska och 
metodiska utgångspunkter i samband med tillämpning av teorierna. 

3.1 Termer och begrepp inom interaktionell lingvistik

3.1.1 Inre och yttre syntax samt turtagning 

Inom traditionell grammatik brukar man beskriva syntaktiska strukturer på fras-, 
sats- och meningsnivå medan överliggande nivåer hänförs till områden som 
textlingvistik eller diskursanalys. Utifrån samtalsgrammatiskt perspektiv måste 
man dock se varje yttrande i sin kontext för att förstå dess form och funktion. 
Uttagna ur sitt sammanhang blir de otolkbara. Vid samtalsanalys kan man 
anlägga två syntaktiska perspektiv, yttre och inre syntax (Lindström 2008:40 f.). 
Analys av den yttre syntaxen innebär att man fäster avseende vid fenomen som 
turtagning och turbyten, medan man vid analys av den inre syntaxen i huvudsak 
beaktar det som i traditionella grammatikor brukar betraktas som grammatiska 
förhållanden inom meningen (se vidare nedan).  

Följande exempel, som är början på ett samtal om fet och farlig mat, illustrerar 
det dialogiska sambandet och visar på yttrandenas avhängighet av varandra. 
Aurora har börjat berätta om gårdagens middag hemma i familjen, varvid 
Lillemor snabbt kommer med ett inlägg, till oss barn # hå, (rad 5 och 7). 
Lillemors svar är beroende av Auroras föregående inlägg och skulle ha varit helt 
oförståeligt utan anknytning till detta. Samtidigt som Lillemors inlägg är 
beroende av det som föregått projicerar det fram mot nästkommande inlägg, rad 
(6), som består av Auroras korta fniss. Även Auroras inlägg på rad (12), det lät 
gott, skulle bli obegripligt utan kontextuell anknytning till föregående replik, där 
Märta beskriver sin gårdagsmiddag. 

Exempel 3.1:1. Yttrandens avhängighet av varandra  

1 Aurora: vi åt fisk i går de va äckligt. 
2. Märta: hm hm hm [= % knappt hörbart]. 
3 Aurora: mamma gör alltid fiskpinnar till oss barn för hon vet vi tyck+ 
4  knappt tycker om fisk över huvud taget. 
5 Lillemor: =till oss barn.  
6 Aurora: [= ! fnissar]. 
7 Lillemor: hå [= ! med gullig röst].  
8 Märta: xxx [= % överlappning 1,2 msec med Aurora]  
9 Aurora: så äter dom en annan äckli+ ännu äckligare fisk. 
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10 Märta: jag åt fläskfilé # så i såna bitar blandat med # sån sötsur sås [= !  
11  svagt smaskande ljud]. 
12 Aurora: det lät gott # men pappa tycker int+ [...].(aE04B-005) 

Varje tur har således tre distinkta funktioner i den interaktionella junkturen, som 
är benämningen på det speciella ställe i interaktionen där turen produceras. 
Dessa funktioner är: (1) anknytning till föregående tur, (2) skapande av det 
egentliga bidraget som är en i kontexten relevant handling och (3) skapande av 
en länk till nästa tur (Lindström 2005:14).  

Den yttre syntaxen innefattar sådana syntaktiska fenomen som betingas av 
interaktionella villkor, exempelvis turbytesplatser (se nedan), och är organiserad 
kring de sociala handlingar och praktiker som blir aktuella i en given situation 
och aktivitet. Liksom andra språkliga uttryck kan uttryck inom yttre syntax 
sedimenteras genom regelbunden användning (Lindström 2005:11). Den inre 
syntaxen orienterar samtalspartnerna om hur de ska förhålla sig till de 
innehållsliga bidragen, och i denna del av syntaxen ingår traditionella gramma-
tiska begrepp som ord, fraser, satser, ordklasser, diskurspartiklar och 
grammatiska konstruktioner över huvud taget (Anward & Nordberg 2005:6; 
Lindström 2008:40 f.). Den inre och yttre syntaxen är varandras förutsättningar 
och båda måste tas i beaktande när man undersöker samtalsspråk. I exemplet 
ovan är exempelvis Lillemors inlägg på rad (5) betingat av Auroras tidigare 
inlägg samtidigt som hon exakt upprepar en fras i Auroras replik, till oss barn.  

Förutsättningen för att samtalet inte ska bli kaotiskt och oförståeligt är att 
talarna håller sig till en viss ordning och gör sina inlägg en och en. Exempel 
3.1:1 visar upp ett sådant organiserat turtagningssystem där informanterna, den 
ena efter den andra, i tur och ordning fäller sina repliker i samtalet och endast 
vid något tillfälle talar samtidigt (rad 7). Samtalet löper snabbt framåt, och 
turerna går direkt över i varandra med endast korta minipauser dessemellan och 
ibland utan några pauser alls. Hur kan då deltagare i ett samtal veta vilken 
tågordning som gäller? Denna fråga har varit föremål för många undersökningar 
av samtalsanalytiker eftersom turskifte är ett ständigt närvarande fenomen i 
samtal. Sacks, Schegloff & Jeffersson (1974) var de som först diskuterade 
turtagningsystemet och beskrev vissa regelbundet återkommande mönster inom 
turskiftessystemet, nämligen (i) att talaren explicit eller implicit utnämner vem 
som ska ta över turen, (ii) att någon av de andra deltagarna utnämner sig själv att 
ta över turen eller (iii) att talaren utnämner sig själv att få fortsätta turen. 
Antydningar i samtalet eller extralingvistiska fenomen kan vara de knappt 
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märkbara ledtrådar som ligger bakom talarutnämningen (se Steensig 2001:44–
71; Eriksson 2002:7).  

I exempel 3.1:2 inleder Aurora sin beskrivning av gårdagens fiskmiddag och 
Märta hummar i bakgrunden utan att dock göra ansatser att ta över turen. 
Därefter uppträder snabba turskiften, där först Lillemor gör ett inlägg som 
kommer exakt när Aurora uttalar sista stavelsen i ordet taget. Kanske har 
Lillemor utsett sig själv som nästa turtagare eller kanske har Aurora utsett henne 
till nästa talare, vilket är svårt att utläsa av audioinspelat material. Efter 
Lillemors inlägg tar Märta och Aurora turen på samma gång, och ett par ord in 
på turen har de båda överlappande tal, men sedan tystnar Märta medan Aurora 
däremot fortsätter.  

Exempel 3.1:2. Turtagning  

1 Aurora: vi åt fisk i går de va äckligt. 
2 Märta: hm hm hm [= % knappt hörbart. 
3 Aurora: mamma gör alltid fiskpinnar till oss barn för hon vet vi tyck+  
4  knappt tycker om fisk över huvud taget. 
5 Lillemor: =till oss barn.  
6 Aurora: [= ! fnissar].
7 Lillemor: hå [= ! med gullig röst]. 
8 Märta: xxx [= % överlappning 1,2 msec med Aurora]  
9 Aurora: så äter dom en annan äckli+ ännu äckligare fisk. (aE04B-005) 

3.1.2 Turkonstruktionsenhet och turbytesplats 

En tur definieras således som en sekvens i en dialogisk ordning och innebär allt 
som en talare säger från att ha tagit över ordet från en annan talare tills nästa tar 
vid. Som nämnts ovan är de enskilda turerna inga isolerade moment i dialogen 
utan knyter an till föregående tur och projicerar framåt mot nästa tur, samtidigt 
som de för samtalet framåt genom innehållsliga bidrag. Med utgångspunkt från 
dessa funktioner hos en tur kan man särskilja olika delar, dvs. de delar som 
kontextualiserar turen, kontextualiseringsfaser, och de som inrymmer själva 
bidraget och innehåller en bärande språkhandling, kontributionen. Kontextuali-
seringsfaserna ligger oftast initialt och finalt i en tur (Lindström 2008:203).  

Turkonstruktionsenheten, TKE16, används som en grundläggande analytisk 
enhet inom CA. Inom vissa traditioner har man valt att representera TKE:n med 
hjälp av ett schema av fältanalytisk karaktär (jfr Diderichsen 1946; SAG bd 
4:5 f.). TKE:n används för segmentering av turens interna struktur (Lindström 
2005, 2008:127–138; se också Schegloff 1996; Steensig 2001:72–206; Karlsson 

                                               
16 Den internationella termen är TCU= turn constructional unit.
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2006). Modellen har tre huvudsakliga segment: (i) försegment som även 
benämns förbegynnelse och därmed signalerar dess anknytning till nästa fält, (ii) 
inre segment, vars inledning benämns begynnelse, och (iii) eftersegment, som 
också benämns postavslutning och anknyter till det inre segmentets avslutning.
Det är av stor vikt i vilket segment ett satsled eller andra språkliga uttryck 
befinner sig i den syntaktiska strukturen. Uttryck inom för- och eftersegmenten 
har större anknytning till den kommunikationssituationen, medan språkliga 
uttryck inom det inre segmentet motsvaras av det som i traditionella 
grammatikor brukar betecknas som den syntaktiska strukturen (Lindström 
2005).  

Figur 3.1:1 visar hur en möjlig TKE kan se ut. Exemplet är taget från 
Lindström (2005:15).  

TKE (möjlig tur) 
Inre segment Försegment 

”Förbegynnelse” Begynnelse                                                Avslutning
Eftersegment 

”Postavslutning”
å så         hämtar dom om vi hinner    på söndag kväll då:  

Figur 3.1:1. Turkonstruktionsenheten  

En TKE kan innehålla samtliga tre segment, två av dem eller bara försegment 
eller inre segment. En tur kan i sin tur bestå av en hel TKE eller endast ett 
segment eller flera på varandra följande TKE:er.  

Inom försegmentet kan man enligt Lindström (2005:17–27) också urskilja 
olika distinkta fält med vissa undergrupperingar där uttryck ur respektive fält 
uppträder enligt en viss ordning. I det första fältet förekommer ansatser till 
talstart och signaler om turens pragmatiska inriktning, vilket kan vara ord men 
också uttryck som psst eller hm eller en harkling. Därefter uppträder syntaktiskt 
icke-integrerade led som svarsord, diskurspartiklar, vokativer och hövlighets-
fraser samt konjunktioner. De därefter uppträdande fria annexen korresponderar 
inte med något led i det inre segmentet och kan motsvara modala satsadverbial 
och konjunktionella adverbial samt ge uttryck för en språkhandling. Närmre 
knutna till det inre segmentet är de bundna annexen, dislokationerna, som kan 
bestå av uttryck med en pronominell kopia i inre segmentet. De uttryck som 
förekommer i försegmentet kan ange om det som föregått i det sekventiella 
turordnandet ska godkännas eller avvisas och initierar samtidigt en ny fas. 
Försegmentet innehåller också turövertagande handlingar som är mer eller 
mindre explicit topik- och aktivitetsstyrande, kan signalera tolkningsram och ge 
en prognos för den kommande handlingens pragmatiska art (Lindström 
2005:17–27). 
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Begynnelsen är den första ledpositionen i det inre segmentet och består av 
satsbas eller subjunktion samt anger i stor utsträckning satsens syntaktisk-
semantiska typ. Den kan anses utgöra en identifierbar början på en satsformad 
gestalt som fullbordas i det inre segmentets sista led, avslutningen. Avslutningen
projicerar också turens möjliga avslutningspunkt samt gör en turövergång 
relevant. Den har betydelse för strukturering av textmängder, markering av 
gränser och som signal för turbyte. Den oftast pauslösa övergången mellan turer 
vittnar om att den som övertar turen kunnat förutse en annalkande möjlig 
avslutningspunkt. Efter en slutförd konstruktion uppstår en alternativpunkt för 
turtagning: TBP, turbytesplats (se nedan) (Lindström 2008:54).  

Eftersegmentet är TKE:ns sista fält och består av tillägg som kan vara en 
syntaktisk utvidgning av en TKE eller icke syntaktiskt anpassade tillägg 
(Eriksson 2002; Lindström 2005:39–46). Även skratt och andra paralingvistiska 
signaler kan ingå i eftersegmentet. Eftersegmentet har en retrospektiv 
orientering men kan samtidigt relatera den utgående turen till nästa tur. Det kan 
ibland också betraktas som reparerande element då turtagningen inte fungerat 
smidigt (se bl.a. Schegloff 1987; Eriksson 2002). Liksom i försegmentet kan 
syntaktiskt icke integrerade led som diskurspartiklar, vokativer och hövlighets-
fraser ingå i eftersegmentet. Sådana uttryck kan inte ses som en utvidgning av 
det inre segmentet utan tillhör snarare själva turen och är orienterade mot de 
interaktionella handlingar som motiveras av en turutgång. Ett icke syntaktiskt 
anpassat tillägg kan också vara en ny TKE, vilken då inte kan betraktas som en 
fortsättning på det inre segmentet i föregående TKE. En tur innehåller således 
inte alltid endast en enda TKE utan de s.k. flerledade turerna kan innehålla 
många på varandra följande TKE:er (Lindström 2008:181 ff.).  

I ett samtal förhandlas ständigt turtagning och turskiften, och det finns en 
turordning mellan deltagarna då man talar en och en och oftast får avsluta sin tur 
innan nästa talare tar vid. Samtalsdeltagare är härvid oftast mycket kompetenta 
när det gäller att avgöra slutpunkten för en TKE och den därtill hörande 
turbytesplatsen, TBP17, dvs. det ställe som erbjuder ett talarbyte.  

En slutpunkt kan vara syntaktiskt, prosodiskt eller pragmatiskt möjlig eller kan 
bestå av ett sammanfall av alla eller två av slutpunkterna (se Bockgård 2004, 
2007; Karlsson 2006:11–19). TBP har en viss betydelse vid min undersökning 
av diskurspartiklarnas funktion och betydelse och jag visar mitt tillvägagångssätt 
i exempel 3.1:3 där jag gör en beskrivning utifrån ett par konkreta fall. Med en 
syntaktiskt möjlig slutpunkt avses att yttrandet kan tolkas som fullständigt i den 
aktuella kontexten (Ford & Thompson 1996:143 ff.). För beskrivning av 

                                               
17 Den internationella termen är TRP, transition relevant place.  



51

prosodisk slutpunkt utgår jag från den prosodiska frasen18 (Bruce 1994; 
Hansson 2003, se också Ford & Thompson 1996:145 ff.), som består av en eller 
flera betonade och obetonade stavelser, vilka tillsammans bildar en grupp som 
avgränsas mot omliggande grupper. Den prosodiska frasens slutpunkt utgör 
slutpunkten i en prosodiskt markerad TBP (se vidare diskussionerna i avsnitt 
3.3.4 angående exempel 3.3:9). En pragmatisk slutpunkt inträffar när den 
producerade delen av turen utgör en fullbordad handling i den aktuella kon-
texten (Ford & Thompson 1996:148 ff.; Eriksson 2002:7 ff.).  

Punktstreckad understrykning i transkriptionen markerar överlappningar. Det 
första övertagandet av turen (1) inträffar i slutet av Auroras inlägg, när Lillemor 
börjar sin tur just då Aurora uttalar sista stavelsen i taget. Denna punkt är en 
syntaktisk slutpunkt men är också slutpunkt i en prosodisk fras och en pragma-
tisk slutpunkt i Auroras berättelse. Lillemor säger sedan till oss barn som består 
av en prosodisk fras och en upprepning av en prepositionsfras i Auroras tur och 
övergår pauslöst till nästa prosodiska fras som är ett utdraget hå: med en 
sjunkande ton. Aurora fnissar samtidigt som Lillemor säger hå. Sedan uppträder 
en ny slutpunkt (2) som också den är en prosodisk, syntaktisk och pragmatisk 
slutpunkt, åtföljd av 0,4 sekunders paus varefter Aurora och Märta samtidigt 
påbörjar en ny tur. 

Exempel 3.1:3. Slutpunkter och turbyten  

1 Aurora: vi åt fisk i går de va äckligt. 
2 Märta: hm hm hm [= % knappt hörbart]. 
3 Aurora: mamma gör alltid fiskpinnar till oss barn för hon vet vi tyck+  
4  knappt tycker om fisk över huvud taget(1).
5 Lillemor: till oss barn.  
6 Aurora: [=! fnissar].
7 Lillemor:  hå: (2) #(0,4sekunder) [= ! med gullig röst].  
8 Märta: xxx [= % överlappning 1,2 sekunder med Aurora]  
9 Aurora: så äter dom en annan äckli+ ännu äckligare fisk. (aE04B-005) 

Ovanstående beskrivning av TBP visar två exempel på sammanfall av 
prosodiska, syntaktiska och pragmatiska slutpunkter vilket gör det lätt för 
deltagarna att orientera sig i turordnandet. I Auroras första inlägg, vi åt fisk i går 
# de va äckligt # mamma gör alltid fiskpinnar till oss barn för hon vet vi int+ vi 
knappt tycker om fisk över huvud taget, uppträder dock inte ett sammanfall av de 
olika slutpunkterna. I figur 3.1:2 nedan åskådliggörs hur hennes tur består av 

                                               
18 Se vidare avsnitt 4.7.2 för en mer detaljerad beskrivning av hur jag urskiljer prosodiska fraser. 
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fyra syntaktiska slutpunkter, dvs. fyra fullständiga syntaktiska meningar, SM19, 
tre prosodiska slutpunkter, dvs. tre prosodiska fraser (se avsnitt 4.7.2), och tre 
pragmatiska slutpunkter, dvs. tre språkhandlingar (se 3.3.2). De två första syn-
taktiska meningarna, vi åt fisk i går de va äckligt, uttalas pauslöst som en enda 
prosodisk fras men innehåller två språkhandlingar. Märta skjuter här in ett 
snabbt hummande men övertar inte turen. De två sista syntaktiska meningarna 
innehåller två prosodiska slutpunkter men endast en språkhandling.  

TKE:er i Auroras tur Syntaktisk 
slutpunkt 

Prosodisk 
slutpunkt 

Pragmatisk 
slutpunkt 

vi åt fisk i går 

X  

X 
(rapporterande 
språkhandling) 

de va äckligt 

X X 

X 
(yttre värderande 
språkhandling) 

mamma gör alltid fiskpinnar 
till oss barn X X 

för hon vet vi tyck+ knappt 
tycker om fisk över huvud 

taget X X 

X 
(rapporterande 
språkhandling) 

Figur 3.1:2. Syntaktisk, prosodisk och pragmatisk slutpunkt. Ur aE04B-005 

Aurora har således talat oavbrutet över tre syntaktiskt, tre prosodiskt och två 
pragmatiskt möjliga slutpunkter utan att någon annan övertagit turen. Inlägg av 
detta slag, dvs. inlägg då talaren passerar flera möjliga slutpunkter, betecknas 
monologiska inlägg (Linell 2005:244). Sådana monologiska inlägg, eller chunks
(Eggins & Slade 1997:227–272), förekommer rikligt i min korpus, och talaren 
passerar vid dessa tillfällen ofta flera syntaktiskt och prosodiskt möjliga 
slutpunkter utan att någon av lyssnarna tycks göra en ansats att ta över turen. 
Enligt Ford (2004; se också Karlsson 2006:18 f.) kan syntaktiskt och prosodiskt 
möjliga slutpunkter för turövergångar vara oåtkomliga om en talare har påbörjat 
ett identifierbart längre projekt, t.ex. en berättelse eller en anekdot. Först när 
berättelsen har avslutats är turbytesplatserna åter tillgängliga. Se vidare kapitel 
3.3.4 i denna avhandling angående monologiska avsnitt.  

En tur kan således vara av olika storlek, från många på varandra följande 
TKE:er till enstaka ord. Enstaka ord, hummanden och liknande minimala uttryck 
har benämnts omväxlande returyttrande (Anward 1983:42 f.), återkopplings-

                                               
19 En syntaktisk mening, SM, utgörs av en huvudsats inklusive dess eventuella underordnade bisatser (Jörgensen 
& Svensson 1987:57f). 
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signaler (se bl.a. Allwood 1988, 1994) samtalsstöd (se bl.a. Adelswärd 1992), 
ifyllnad i samtal (Green-Vänttinen 1998), uppbackningar (se bl.a. Linell & 
Gustavsson 1987; Green-Vänttinen 2001; Karlsson 2006) osv. Det är en 
besvärlig kategori att definiera, och det råder oenighet om huruvida dessa 
minimala utryck ska räknas som självständiga turer. Inom CA anses en 
uppbackning inte vara en självständig tur eftersom lyssnaren inte signalerar en 
turövertagande handling. Men även denna avgränsning är svårbestämbar 
eftersom det inte alltid är tydligt vad lyssnaren avser (se Norrby 2004:148 ff. för 
diskussion om denna fråga, se också Lindström 2008:187 ff.). I avsnitt 3.3.2.2 
återkommer jag till detta spörsmål.  

3.1.3 Reparation 

Inom CA används termen reparation (se Schegloff 1979; 2001:177–197; Plejert 
2004; Lindström 2008:146–175) för att beteckna åtgärder som deltagare i ett 
samtal vidtar för att lösa problem som kan uppstå. Exempelvis kan en talare göra 
en omformulering för att nyansera, göra en mer detaljerad beskrivning av, 
förtydliga eller korrigera ett tidigare yttrande. Reparationer utförs för att öka 
förståelsen mellan deltagarna och betraktas inte som en korrigering av språkliga 
felaktigheter utan snarare som en resurs för att öka smidigheten i interaktionen. 
En reparation behöver inte innebära att man korrigerar det som redan sagts utan 
kan också syfta framåt, exempelvis vid ordsökning. Ett reparationssegment 
består alltid av tre delar: (i) uppkomst av problemkälla, t.ex. behov av förtyd-
ligande, brist på förståelse eller hörbarhet, (ii) reparationsinitiativ som kan bestå 
av uppkomsten av en paus eller ett pausljud och (iii) reparation, dvs. produktion 
av det reparerande elementet. En reparation kan utföras av den som själv har 
ordet, självinitierad reparation, eller av någon annan deltagare i samtalet, 
annaninitierad reparation.  

Figur 3.1:3 illustrerar fyra exempel på reparationer av olika karaktär, där 
Aurora vid två tillfällen gör egenreparationer och ändrar sig för att precisera sitt 
yttrande vilket Märta också gör vid ett tillfälle, citat 3. Nummer 4 är en annan-
initierad reparation, då Märta söker efter ett svar som sedan Bodil fyller i. Den 
del av yttrandet som berörs av reparationen är markerad med fetstil i figuren. 
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Slag av 
reparation 

Citat Problemkälla Reparationsinitiativ Reparation 

Egeninitierad 1. Aurora: mamma 
gör alltid fiskpinnar 
till oss barn för hon 
vet vi tyck+ 
knappt  tycker om 
fisk (aE04B-005) 

Aurora vill 
uttrycka en 
ändring, dvs. 
troligen en 
mildring av 
det 
ursprungliga 
uttrycket 

Stannar upp mitt i 
ordet och börjar om 

knappt tycker 

Egeninitierad 2. Aurora: så äter 
dom en annan 
äckli+ ännu 
äckligare fisk 
(aE04B-005)

Aurora vill 
uttrycka ett 
tillägg som 
innebär en 
precisering  

Stannar upp mitt i 
ordet, 0,3 sekunders 
paus och börjar om 

ännu äckligare 
fisk 

Egeninitierad 3. Märta: det va 
gott ju såna # du 
vet sån små röda
som man skalar 
(aE05-019) 

Märta vill 
förtydliga för 
Bodil 

Gör en kort paus 
och gör en 
omformulering 

du vet sån små 
röda 

Annaninitierad 4. Märta:va står där 
# ost i b? 
Bodil: ost i bit 
(aE05-019) 

Ordsökning: 
Märta kan 
inte läsa 
skylten 

Frågar Bodil och 
överlämnar turen 

ost i bit 

Figur 3.1:3. Egeninitierade och annaninitierade reparationer 

3.2 Informationsstruktur: centrala begrepp 

Av vikt för mina analyser är att också utreda hur informanterna med hjälp av 
diskurspartiklarna strukturerar informationen för att på ett adekvat sätt klargöra 
sina intentioner för lyssnaren. Med informationsstruktur avses hur talaren i sitt 
samspel med lyssnaren ”paketerar” sitt yttrande så att det ska bli både koherent 
och relevant i det aktuella sammanhanget. Denna process innefattar två kom-
munikativa aspekter, nämligen dels att talaren kan förutse lyssnarens kunskaper 
och väljer detta som utgångspunkt, dels att talaren låter det som är relevant 
tydligt framträda (jfr Hetland & Molnár 2001). Informationsstruktur är inte 
liktydig med syntaktisk eller logisk-semantisk uppbyggnad utan är konstruerad 
med utgångspunkt från kontexten för att mottagaren ska förstå hur infor-
mationen har ”viktats” av talaren och därmed kunna göra den adekvata tolk-
ningen. Vid strukturering av informationen kan talaren fritt bestämma gränserna 
mellan informationsenheterna och dessas interna organisering. Exempelvis kan 
talaren ange vad som kan anses vara redan bekant och vad som är nytillkommen 
information, bl.a. genom att placera de olika entiteterna i yttrandet i skiftande 
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positioner. Informationsstruktureringen förutsätter också talarens förståelse för 
bruk av intonationen för att antingen framhäva olika entiteter eller för att placera 
dem i bakgrunden. Talaren kan också med hjälp av intonationen påvisa vilken 
information som hör samman (Halliday 1985:271–277). Enligt Halliday 
realiseras varje informationsenhet som en tonal grupp med ett informationsfokus 
(1985:273–277). Talarens indelning av sitt yttrande i prosodiska fraser kan 
således tillsammans med accentueringen betraktas som ett verktyg för infor-
mationsstrukturen (se vidare avsnitt 4.7.2). 

Forskningen kring informationsstruktur är rikhaltig och mångsidig med bitvis 
motstridiga åsikter om tolkningar och terminologi (se Molnár 1998 för en 
översikt). Jag lyfter här fram tre aspekter på informationsstruktur genom att 
använda mig av begreppen given och ny information på satsnivå, begreppen
bakgrund(ad) och förgrund(ad) på textuell nivå (Hetland & Molnar 2001:1–25) 
samt begreppet fokusering.  

Definitionerna för begreppen given och ny information utgår från Hallidays 
beskrivningar (1985:277 ff.). Enligt honom är given den information som talaren 
tror är känd för lyssnaren, medan ny är den information som talaren tror är 
okänd för lyssnaren och som därmed blir satsens fokus. Given definieras här 
som sådan information som förmedlats av talaren i den pågående diskursen. 
Implicit given information kan vara infererbar utifrån diskursen, kan frammanas 
i den pågående situationella diskursen20 eller utläsas ur den pågående kontexten. 
Begreppet given information är inte liktydigt med bakgrundskunskap21 vilket 
inbegriper talarens eller lyssnarens kunskaper om fakta i världen. När en talare 
åberopar lyssnarens bakgrundskunskap gör denna en hänvisning till någonting 
utanför den pågående diskursen (Brown & Yule 1996:236 ff.). 

För att markera att talaren riktar uppmärksamheten mot olika delar i sitt 
yttrande använder jag termen fokusering. Talaren kan välja att fokusera ny eller 
given information i satsen.  

I exempel 3.2:1 berättar Gordana om en episod i matsalen. Till att börja med 
hänvisar Gordana till en gemensam bakgrundskunskap, duvet den tiden vi 
brukar äta, och fokuserar därefter den av henne givna informationen inom den 
pågående diskursen, dvs. att hon talar om en speciell tid, genom användning av 
bara(1). Med hjälp av ba(2) och bara(3) fokuserar Gordana därefter den nya 
och tidigare okända informationen, dvs. att hon slutade äta och att hon tittade 
bort.  

                                               
20 

Pronomina du och jag är t.ex. båda givna i den aktuella situationella diskursen.  
21 Begreppet bakgrundskunskap har varit föremål för omfattande forskning (se Brown & Yule 1996:236–256 för 
en översikt). Se också Brown & Yule 1996:153–189 för beskrivning av och diskussion om informationsstruktur. 
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Exempel 3.2:1. Fokusering på satsnivå genom användning av diskurspartikeln ba(ra) 

 Gordana: [...] du vet den tiden vi brukar äta. 
 Sabaah: jaja. 
 Gordana: typ på samma sätt # så bara(1) den tiden så ba(2) sluta jag äta # 
  bara(3) titta bort # <å my God jag sitter illa> [= röstförställning, 
  direkt anföring]. (aC05-006) 

Talaren kan också fokusera information på den textuella nivån, vilken omfattar 
större enheter som kan placeras i förgrunden eller bakgrunden. Med hjälp av 
syntaktiska medel som exempelvis subordination, placering av satsled i 
fundamentet och dislokation kan talaren ordna textuella enheter så att de bildar 
bakgrund till andra textuella enheter som på så vis träder i förgrunden. 
Exempelvis kan en bisats bilda bakgrund till det som är fokuserat i huvudsatsen 
som därmed blir förgrund(at)22 (se Hetland & Molnár 2001).  

I exempel 3.2:2 (i) har informanterna en diskussion om hur man kan ta sig 
hem till en kamrat och hur lång tid det tar. Märta lyfter då fram tidslängden i en 
huvudsats som har föregåtts av en bakgrundad konditional bisats. I (ii) bildar en 
temporal bisats i fundamentet bakgrund till den fokuserade huvudsatsen. Det 
dislokerade annexet i försegmentet i (iii) utgör bakgrundad information till den 
pronominella kopian i huvudsatsen, vilken lyfts fram i förgrunden. 

Exempel 3.2:2. Bakgrundad och förgrundad information på textuell nivå  

(i) Aurora: åka rulle till henne. 
 Amanda: jag kan gå till henne. 
 Märta: om jag ska åka rullor hem till henne så tar det väl en timme. 
  bakgrund: konditional bisats              förgrundad huvudsats
  (aE04B-003)  

(ii) Bodil: jag hade en lärare så sa hon så här # ja så e det så här #  
  <när man går över trösklen så gör man så här med munnen [...].  
  bakgrund: temporal bisats      förgrundad huvudsats
  (aE04B-016) 

(iii)  Jing: för den fjärrkontrollen jag hade duvet  
  bakgrund: dislokation i försegmentet 

Sabaah: =ja. 
 Jing: duvet den den kan inte lysa ju på kvällen  
  förgrundad huvudsats i inre segmentet 
  (aC05-018) 

                                               
22 I språkliga sammanhang används emellanåt termerna bakgrund och fokus om dessa fenomen. Jag använder 
termerna bakgrund(ad) och förgrund(ad).
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Exemplen 3.2:1 och 3.2:2 visar hur informanterna på olika vis strukturerar olika 
satsled inom satsen och större enheter på textuell nivå för att lyfta fram viktig 
information och skjuta mindre viktig information i bakgrunden.  

3.3 Exchange structure model – en diskursanalytisk modell 

Begreppet diskurs är inget entydigt begrepp och beteckningen diskursanalys kan 
referera till en mängd olika forskningsriktningar. Som nämnts i avsnitt 2.1.1 
hade den tidiga diskursanalytiska samtalsanalysen sina rötter i 1970-talets 
traditionella, grammatikinriktade eller talaktsbaserade (Austin 1962; Searle 
1969) talspråksanalys, där man med utgångspunkt i lingvistiska metoder testade 
en teori eller hypotes mot ett material (Norrby 2004:66). De diskursanalytiska 
metoderna, ibland kallade DA, skiljde sig markant från den ungefärligen 
samtidigt uppkomna samtalsanalytiska inriktningen konversationsanalys, 
Conversation Analysis, CA (Norrby 2004:66).  

Min avsikt är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 
språkhandlingar och förekommande diskurspartiklar. För det behöver jag en 
arbetsmodell med näranalys av det språkliga materialet och möjlighet till 
kategorisering av endast ett begränsat antal språkhandlingar av övergripande 
karaktär. En modell som motsvarar mina önskemål är Exchange Structure 
Model, som är en vidareutveckling av den ovan nämnda tidiga diskursanalysen 
och som har sin utgångspunkt i talaktsteorin. Till skillnad från en del andra 
talaktsbaserade diskursanalytiska teorier fokuserar man dock inte endast på 
talarens intentioner utan ser talakten som en kommunikativ handling i ett 
språkligt samspel (Norrby 2004:69). Modellen har således ett funktionellt 
diskursanalytiskt perspektiv men har samtidigt samma ytnära perspektiv som 
CA (Norrby 2004:76).  

Modellen utarbetades av Sinclair och Coulthard (Sinclair & Coulthard 1975; 
Coulthard 1985) för studier av klassrumsinteraktion och bygger på 
grundtankarna i Hallidays grammatiska modell om en rangskala, sentence,
clause, group, word och morpheme, där varje nivå realiseras via den 
underliggande nivån (Halliday 1961). I Exchange Structure Model, hädanefter 
ESM, är språkhandlingen (act) den grundläggande nivån, som sedan följs i en 
stigande skala av drag (move), IRU (exchange), transaktion (transaction) och 
ytterligare en nivå som definieras av själva samtalssituationen, exempelvis 
lektion, läkar-patientsamtal eller vardagligt samtal (se exempelvis Coulthard 
1985:kapitel 6; Taylor & Cameron 1987:kapitel 4; Stenström 1994; Tsui 1994). 
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Exchange Structure Model kan ses som en diskursversion av Hallidays modell 
(Norrby 2004:71).

Genom att således använda en övergripande modell kan man studera 
interaktionen och de funktionella språkhandlingar som realiseras i den aktuella 
situationen. Den modell som Sinclair & Coulthard (1975) introducerade är starkt 
formaliserad med ett begränsat antal möjliga IRU:er, drag och språkhandlingar 
som speglar interaktionen i klassrummet (Coulthard 1985:120–142), och 
modellen användes därför till att börja med främst av klassrumsforskare (se 
exempelvis Stubbs 1976; Einarsson & Hultman 1984). Efter vissa anpassningar 
har den också tillämpats i andra sammanhang, bl.a. vid analys av telefonsamtal, 
intervjuer, läkar-patientsamtal och konversation (se bl.a. Coulthard & Ashby 
1976; Stenström 1994; Tsui 1994). I mitt fall använder jag modellen också vid 
vardagliga och spontana flerpartssamtal. Linell & Gustavssons (1987) modell 
för initiativ och respons har också en del gemensamt med ESM (Norrby 
2004:74, 80).  

Språkhandlingar klassificeras annorlunda i ESM jämfört med Austins (1962) 
och Searles (1969) klassiska talaktsteori som bl.a. har kritiserats för en indelning 
i direkta och indirekta talhandlingar utifrån semantisk verbanalys i stället för 
analys av yttrandenas diskursiva funktion (Tsui 1994:110 ff., 160).  

I ESM är språkhandlingar enheter i diskursen, vilka definieras genom det sätt 
varmed de verkar i det fortlöpande samtalet, samtidigt som de också får sin 
definition via efterkommande responser (Tsui 1994:9). Den strukturella place-
ringen i diskursen är därför ett viktigt kriterium för att karakterisera 
språkhandlingar, vilka således inte kan ses som fristående fenomen (Tsui 
1994:15 ff.). Ett yttrande kan endast tolkas i ljuset av dess respons, och 
retrospektiv klassificering är också en viktig dimension vid karakterisering av 
yttranden, som dessutom kan reklassificeras genom talarnas förhandling (Tsui 
1994:17 f.); se figur 3:5 nedan. 

Vid analys av språkhandlingar arbetar man med tolkning av andra människors 
intentioner, vilket är ett grannlaga arbete som lätt kan leda till misstolkningar. 
Tolkningar av enskilda språkhandlingar kan därför inte göras förrän man 
analyserat deras realisering i den aktuella talsituationen, vilket bl.a. innebär att 
både den lokala och globala kontexten har betydelse för analysen.  

Allt transkriberat material har inte delats in i IRU:er. De delar som inte 
innehåller diskurspartiklar har jag lämnat därhän liksom de delar som endast gått 
att transkribera i brottstycken samt ett mindre antal avsnitt där jag inte förstått 
sammanhanget (se vidare inledningen till kapitel 5).  
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3.3.1 Strukturella element 

ESM är en hierarkisk modell där språkhandlingarna utgör den basala nivån och 
innefattas i olika drag, som i sin tur innefattas i en IRU. IRU-enheterna ingår 
sedan på nästa nivå i en transaktion. I figur 3.3:1 nedan redovisas den 
terminologi som jag använder utifrån Tsui (1994). Figuren visar de olika 
nivåerna med transaktioner som den högsta nivån och språkhandlingar som den 
lägsta. Figuren redovisar också huruvida begreppen på respektive nivåer 
definieras utifrån interaktionella eller semantiska kriterier. I kolumnen till höger 
har jag förtecknat i vilka avsnitt jag beskriver respektive nivå.  

Nivå
Terminologi 
enligt Tsui 
(1994) 

Min 
terminologi 

Innebörd 
Definieras 
huvudsakligen 
utifrån …

I 
av-
snitt 

1 Transaction Transaktion 
Förhandling 
kring ett ämne 

semantiska 
kriterier 

3.4 

2 
Exchange 
structure 

IRU-enhet 
Förhandling 
kring en 
proposition 

semantiska 
kriterier 

3.3.1 

3 

Move: 
a) initiative 
b) respons 
c) follow-up 

Drag: 
a) initiativ 
b) respons 
c) uppföljning 

Interaktionella 
handlingar för att 
föra samtalet 
vidare 

inter-
aktionella 
kriterier 

3.3.1 

4 Discourse act Språkhandling 

Talarens 
handling för att 
överföra 
betydelse 

semantiska 
kriterier 

3.3.2 

Figur 3.3:1. Hierarkiska nivåer inom Exchange structure model, ESM 

Strukturellt indelas således samtalet i flera olika nivåer där diskursen är den 
övergripande nivån med underliggande räckor av ordnade dialoger. 
Transaktionen innefattar den del av ett samtal då deltagarna avhandlar ett 
specifikt ämne, dvs. det samtalsstoff som dialogerna rör sig kring (Coulthard 
1985:123; Tsui 1994: 8; Stenström 1994:55). En transaktion består av minst en 
IRU men kan också bestå av en hel serie av IRU:er (Stenström 1994:56 f.) som 
var och en består av initiativ, respons(er) och eventuellt uppföljning(ar), dvs. de 
interaktionella drag en talare använder för att kommunicera sina avsikter (Tsui 
1994:8 ff.; Stenström 1994:38).  

Modellen har fått sitt namn från den strukturella nivån, exchange structure,
utifrån vilken interaktionens sociala handlingar definieras, här benämnd IRU. 
Det öppnande draget i en IRU är initiativet, vilket är en social handling där 
talaren framlägger en proposition för förhandling. Nästa sociala handling är 
responsen då en lyssnare bemöter den första talarens framläggande av en 
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proposition och anknyter till denna. Responsen är det avgörande draget för en 
fortsatt förhandling kring en proposition eftersom det är responsen som avgör 
om man kan fortsätta förhandlandet. En utebliven respons innebär att det aldrig 
bildas en komplett IRU utan att initiativet blir hängande i luften. Nästa sociala 
handling är det tredje draget, uppföljningen, som på olika vis indikerar att 
responsen har mottagits och att någon samtalsdeltagare är villig att vidare-
utveckla samtalet (Tsui 1994:36 ff.).  

Enligt Sinclairs & Coulthards (1975) ursprungliga modell består den typiska 
IRU:n av endast tre drag, initiativ, respons och uppföljning, dvs. en karakteris-
tisk IRU i en lärarledd klassrumssituation (Sinclair & Coulthard 1975; Coulthard 
1985:120–145). Taylor & Cameron (1987:71 f.) kritiserar ESM för att vara 
alltför formalistisk genom att låta positionella och interaktionella kriterier 
identifiera yttranden som instanser för olika språkhandlingar och att man därvid 
bortser från det kommunikativa sammanhanget. Genom bl.a. begränsning av 
antalet möjliga drag inom en IRU finns det risk att modellen blir preskriptiv i 
stället för deskriptiv, eftersom det förväntas att de samtalande ska producera 
välordnat och sammanhängande tal enligt vissa konversationella regler. Även 
Eggins & Slade (1997:45 ff.) kritiserar modellen för dess rigida sekventiella 
mönster, som inte är tillräckligt öppna och därmed inte skulle lämpa sig för 
analys av vardagliga samtal. Framför allt har modellen blivit kritiserad för att 
läggas över en transkriberad text i efterhand och inte beakta kontextuella 
förhållanden i tillräcklig mån (Taylor & Cameron 1987:71 f.; Norrby 2004:73). 
Tsui menar (1994:42 f.) att det är själva modellen som är treledad, dvs. att ett 
initiativ åtföljs av en respons som i sin tur åtföljs av uppföljning, men att den 
tredje delen, uppföljningen, är optionellt rekursiv och kan följas av fler 
uppföljningar inom samma IRU. En modellstruktur med ett på förhand uppgivet 
antalet drag är också enligt mitt förmenande en konstlad konstruktion, eftersom 
man inte kan förutse förloppet i ett autentiskt samtal. Jag använder därför i 
stället, i enlighet med Tsui, en modell med möjlighet för flera, på varandra 
efterkommande uppföljningar, vilket ger modellen en större flexibilitet i 
förhållande till kontexten. 

En annan kritik mot ESM är svårigheten att operationalisera IRU-enheternas 
gränser, dvs. att med exakthet kunna bestämma var en IRU börjar och slutar 
samt vilka delar i en IRU som ska betraktas som responser och vilka som 
uppföljningar (Taylor & Cameron 1987:71 f.; Eggins & Slade 1997:45 ff.). 
Avgränsningskriterier är ett ständigt närvarande problem som vidhäftar all 
samtalsanalys där man har behov av uppdelning i strukturer som är större än den 
enskilda turen, exempelvis vid indelning i samtalsämnen (Melander Marttala 
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1995a) eller som i detta fall i IRU-enheter. I spontana och vardagliga flerparts-
samtal förekommer dessutom många överlappningar, utvikningar i diskussionen 
och otydliga gränser mellan ämnesbyten som försvårar sådana avgränsningar, 
men trots dessa svårigheter passar ESM bra för mina syften. Med hjälp av denna 
modell kan jag ställa upp kriterier för att finna de sociala handlingar i diskursen 
som visar på de underliggande språkhandlingarna (se nedan).  

Eftersom samtal är en interaktiv process där yttrandenas betydelse och 
illukotionära kraft förhandlas samtalspartnerna emellan är de fortlöpande 
replikerna semantiskt och syntaktiskt beroende av varandra (Tsui 1994:32). Ett 
avgörande kriterium för avgränsning av en IRU är att den innefattar förhand-
lande kring en proposition. För att avskilja gränserna mellan IRU-enheterna 
måste man därför använda både semantiska, syntaktiska och auditiva ledtrådar, 
men även textuella markeringar kan vara till hjälp. Den grundläggande principen 
för en IRU är ett innehållsligt samband där ett öppnande initiativ följs av 
yttranden som alla således är funktioner av detta första drag och därför efter 
hand kan bli alltmer begränsade och slutligen fullbordar IRU:n. Semantiskt 
definieras IRU:n som en propositionell ram, där det första initierande draget 
presenterar den proposition till vilken de följande replikerna relaterar (Stubbs 
1983:109 f., 128 f.; Eggins & Slade 1997:222 ff.). Syntaktiskt innebär en IRU 
att det första draget, ett öppnande initiativ, oftast består av en fullständig sats 
medan de efterföljande kan vara elliptiskt utformade (Stubbs 1983:109 f., 128). 
Följande exempel, 3.3:1, är ett avsnitt då informanterna håller på att diskutera 
Christina Aguilera. Varje ny IRU markeras med pilar.  

Exempel 3.3:1. Avgränsning av IRU-enheter 

→ Gordana: å så har hon gått upp tolv kilo. 
 Duhi: ja men de e bra. 
 Gordana: de e bra. 
 Duhi: de e skitbra. 
→ Gordana: hon ser normal ut. 
 Sabaah: [= ! skrockar]. 
 Duhi: asså ja # nu ser hon normal ut de e sant så # bättre än innan. 
  (aC05-001) 

Ovanstående exempel visas i figuren nedan med beskrivning av de propo-
sitionella ramarna för respektive IRU. 
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Informant Replik Drag  Propositionell ram 
Gordana: å så har hon gått upp tolv kilo. Initiativ
Duhi: ja men de e bra. respons 
Gordana: de e bra. uppföljning 
Duhi:  de e skitbra. uppföljning 

IRU 1: förhandling kring en 
proposition som består av 
ett påstående om att någon 
gått upp tolv kilo  

Gordana: hon ser normal ut. Initiativ 
Sabaah: [= ! skrockar]. respons 
Duhi: asså ja # nu ser hon normal ut 

de e sant så # bättre än innan. 
respons 

IRU 2: förhandling kring en 
proposition som består av 
ett påstående om att någon 
ser normal ut  

Figur 3.3:2. IRU och propositionella ramar. Ur aC05-001 

I figur 3.3:2 ovan demonstrerar jag hur olika IRU-enheter kan urskiljas. 
Gränserna mellan skilda IRU-enheter är inte alltid tydliga. Ett initiativ kommer 
sällan ur intet utan kan bland annat skapas genom associationer från det som 
sagts i föregående replik, vilket framgår i samtalet i figur 3.3:2. Vid fortlöpande 
analys av ett samtal kan man upptäcka att det som skulle kunna ha betecknats 
som uppföljning i den ena IRU:n snarare bör betecknas som ett initiativ i nästa 
IRU, eftersom det efter hand som samtalet fortskrider kommer att visa sig att 
denna replik innehåller en ny proposition kring vilken samtalet vidareutvecklar 
sig. Därför måste man vid klassificering av IRU-enheter ständigt arbeta utifrån 
den globala kontexten, dvs. den som i detta sammanhang befinner sig på nivån 
över IRU-enheten för att avgöra var gränserna befinner sig. Gränsen mellan en 
uppföljning och ett initiativ kan vara hårfin, och i en del fall kan det som är sista 
uppföljningen i en IRU sammanfalla med initiativet i nästa IRU (se 3.3.2.3). 

I min korpus med flerpartssamtal ser utvecklingen av samtalen helt annor-
lunda ut än de i ESM från början beskrivna klasssrumssituationerna och de av 
Tsui (1994) beskrivna dyaderna, där replikerna fortlöper enligt vissa mönster. 
Replikmönstret utgörs i klassrumssituationerna oftast av ordningen lärare-elev-
lärare och i Tsuis dyader av växlingen mellan två personer. I flerpartssamtalen i 
min korpus däremot kan exempelvis en informants initiativ få en samtidig 
respons av två andra informanter, varefter en fjärde informant följer upp en av 
responserna. Denna uppföljning kan i sin tur följas upp av den informant som 
tog det första initiativet i IRU:n. I ett annat fall kan den informant som inleder 
en IRU:s första drag, initiativet, göra en uppföljning av sitt eget initiativ efter det 
att någon annan avgivit en respons däremellan. Flerpartssamtalen kan på så vis 
variera på många olika vis och följer inte ett bestämt mönster där talare i tur och 
ordning gör sina inlägg.  

Jag använder det treledade IRU-schemat på så vis att jag definierar ett initiativ
utifrån samtalets utveckling i diskursen och låter förhandlingar kring olika 
propositioner avgöra var en IRU börjar med ett initiativdrag. Nästa drag, dvs. 
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svaret på detta initiativ, är responsen, varefter samtliga därpå följande repliker 
inom samma IRU är uppföljningar. Det tredje draget är således alltid en 
uppföljning liksom de därefter följande dragen tills någon lägger fram en ny 
proposition till förhandling. Oavsett om uppföljningen uteblir eller antalet 
uppföljningar är flera till antalet använder jag termen IRU för den sekvens av 
repliker som utgår från förhandling kring en proposition. En IRU anpassas till 
den aktuella talspråkskontexten i varje enskilt fall och kan således bestå av (i) 
initiativ + respons(er) eller (ii) initiativ + respons(er) + uppföljning(ar).  

Det kan uppträda avvikelser från det reguljära schemat på så vis att en IRU 
exempelvis kan inledas av två samtidiga och kanske överlappande initiativ som 
båda leder vidare till en utveckling av en IRU eller att andradraget består av två 
responser där någon av dem båda leder vidare till uppföljningar. I de fall då ett 
initiativ inte följs upp av en respons bildas ingen fullständig IRU, men sådana 
initiativ ingår också i min undersökning. En pågående IRU kan också tudelas 
genom att någon för in ett nytt samtalsämne som behandlas i ett par repliker, en 
inskotts-IRU, varefter samtalet återknyts till den tidigare pågående IRU:n.  

Oavsett om IRU-schemat följer den reguljära gången eller har en avvikande 
struktur är det funktionellt för min analys eftersom jag använder schemat för 
undersökning av de underliggande språkhandlingarna.  

3.3.2 Språkhandlingar 

Min avsikt är således att undersöka huruvida diskurspartiklar kan förknippas 
med specifika språkhandlingar för att bl.a. utifrån detta analysera diskurs-
partiklarnas funktion och betydelse. En språkhandling är den handling som 
kodas i ett yttrande och kan exempelvis innebära överförande eller efterfrågan 
av information, förslag eller befallningar. Språkhandlingar klassificeras på olika 
sätt inom olika teorier (se exempelvis Austin 1962; Searle 1969; Linell & 
Gustavsson 1987; Eggins & Slade 1997). Jag har valt ESM och utgår från Tsuis 
(1994) utveckling av denna modell där hon sätter upp ett begränsat antal 
övergripande språkhandlingar som klassificeras olika beroende på om de är en 
del av ett initiativ-, respons- eller uppföljningsdrag. Jag har dock valt att 
modifiera denna modell eftersom flerpartssamtalen i min korpus inte har samma 
fortlöpande utveckling som dyaderna i Tsuis korpus. Exempelvis kan responser 
och uppföljningar, som är sociala handlingar för att föra samtalet vidare i 
diskursen, vara behäftade med samma språkhandling som ett initiativ, t.ex. att 
överföra information och bör då betecknas som samma språkhandling oavsett 
om de ingår i olika drag i IRU-enheten. Även om jag tar hjälp av indelning i 
olika drag, dvs. sociala handlingar i diskursen, för att finna språkhandlingar är 
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det bestämmandet av språkhandlingarna som slutligen är det viktigaste för min 
analys.  

3.3.2.1 Språkhandlingar inom initiativdrag 

Till buds för ett initiativdrag står en av följande fyra centrala språkhandlingar: 
(i) elicitering (elicitation)23, (ii) begäran/förslag (requestive), (iii) direktiv 
(directive) och (iv) informativ24 (informative) (Tsui 1994:65–155). Beroende på 
de potentiella responserna kan sedan de centrala språkhandlingarna indelas i 
subkategorier. Detta innebär att man som talare har ett antal möjligheter när man 
gör ett initiativdrag och utifrån detta förväntar sig en viss respons. Mottagaren 
kan naturligtvis välja att inte ge respons på den av initiativtagaren uttalade 
språkhandlingen. I så fall upprätthålls inte den pågående diskursen utan nästa 
drag blir ett nytt initiativ. Förutom de fyra övergripande språkhandlingarna 
använder Tsui även ett tjugotal undergrupper inom initiativdragen (Tsui 
1994:65–155), av vilka jag endast presenterar några få, dvs. de som har relevans 
för min undersökning. Se figur 3.3:6 i avsnitt 3.3.3 för en översikt över de 
språkhandlingar som presenteras i detta avsnitt.  

Den centrala språkhandlingen (i) elicitering (Tsui 1994:65–89) innebär att 
talaren med sitt inlägg eliciterar någon form av svar från lyssnaren, ett svar som 
kan vara mycket varierande och verbalt såväl som icke-verbalt. En form av 
elicitering kan innebära att talaren förväntar sig ett informativt svar, dvs. att 
lyssnaren ska lämna information som talaren saknar. Exempel 3.3:2 är ett avsnitt 
ur samtal om biobesök. I detta avsnitt finns en elicitering, elicitering-informera, 
då Duhi vill att Jing ska svara på hennes fråga.  

Exempel 3.3:2. Exempel på språkhandlingen elicitering-informera  

→ Duhi: ska du på bio idag? 
 Jing: jag kanske ska på bio. (aC05-018) 

En annan form av elicitering, elicitering-bekräfta, innebär att talaren förväntar 
sig en positiv eller negativ bekräftelse av lyssnaren. I exempel 3.3:3 har Gordana 
just börjat berätta om en fotbollsmatch och använder här språkhandlingen 
elicitering-bekräfta när hon introducerar en person som hon tror att Sabaah 
också känner till.  

                                               
23 De engelska motsvarigheterna inom parentes är Tsuis termer (1994). 
24 Termen informativ är här ett substantiv.  
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Exempel 3.3:3. Exempel på språkhandlingen elicitering-bekräfta  

→ Gordana: duvet han Toldo # han målvakten # för Inter?  
 Sabaah: jaja. (aC05-006) 

Kategori (ii) och (iii) inom initiativdragen innebär också någon form av 
förväntan från talarens sida gentemot mottagaren, i dessa fall om utförande av 
en icke-verbal handling. Kategori (ii) är begäran/förslag om utförande av en 
handling, en handling som kan vara till förmån för talaren, för mottagaren eller 
för båda (Tsui 1994:90–115). Kategori (iii) inom initiativdragen är direktiv
(directive), vilket är ett mer tvingande alternativ för mottagaren (Tsui 1994:116–
134). Såväl begäran/förslag som direktiv innebär att talaren vill få mottagaren 
att utföra en handling. Exempel 3.3:4 är ur samma samtal som 3.3:2. Jing har 
sagt att hon inte vill se X-man på bio med sin kompis eftersom hon redan sett 
den och Duhi föreslår då att hon kan se den hemma. 

Exempel 3.3:4. Exempel på språkhandlingen begäran/förslag  

→ Duhi: men annars kan du # ni kolla den hemma hos dej ju # du har 
  den. 
 Jing: men hemma hos mej # de dumma e # i vardagsrummet där e alltid 
  min mormor å då jag pallar inte [...]. (aC05-018)

Gränsen mellan språkhandlingarna begäran/förslag, (ii), och direktiv, (iii), kan 
vara hårfin och olika talaktsuttolkare har klassificerat dessa två grupper som 
ömsom samma språkhandling ömsom två olika språkhandlingar (se Tsui 
1994:92; Fraser 1975; Labov & Fanshel 1977; Searle 1969). Skillnaden mellan 
de båda språkhandlingarna är, enligt Tsui (1994:92 f.), att vid begäran/förslag 
tillerkänner talaren mottagaren rätten att inte efterkomma uppmaningen, medan 
ett direktiv innebär att talaren utgår från att mottagaren ska samarbeta, vilket 
talaren kan förutsätta i kraft av sin högre auktoritet och större makt.  

Den fjärde kategorin språkhandlingar inom initiativdrag är informativer där 
talaren förväntar sig uppmärksamhet och gensvar av lyssnaren (Tsui 1994:135–
155). Informativer består av tre huvudsakliga subkategorier. Den första sub-
kategorin är rapport (report) som innebär rapporter om verkliga eller fiktiva 
händelser, om sakernas förhållande eller om personliga erfarenheter. Den andra 
subkategorin, värdering, uttrycker bedömningar och evalueringar. Vid 
klassificering av denna kategori använder jag endast yttre värdering (Eriksson 
1993:87 f.), vilket innebär att jag utgår från talarens värderande kommentarer 
eller eventuella hörbara paralingvistiska fenomen som exempelvis fnysningar 
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eller hånskratt. Ett yttrande kan visserligen innehålla en värdering även om inte 
denna är klart uttalad, men beroende på min ställning som avlyssnare utanför 
samtalets inre krets utgår jag endast från det som är klart uttalat eller som i 
övrigt kan uttolkas av kontexten. Den tredje subkategorin, expressiver, uttrycker 
talarens känslor och attityder gentemot händelser och sakförhållanden. I denna 
kategori ingår också exempelvis artighetsfraser (Tsui 1994:135–155). Jag 
tillämpar samtliga dessa undergrupper av språkhandlingar under informativ och 
benämner dem informativ-rapport, informativ-värdering respektive informativ-
expressiv. Figur 3.3:3 illustrerar först språkhandlingen informativ-rapport då 
Gordana rapporterar för de andra att Christina Aguilera gått upp tolv kilo. I och 
för sig kan det ligga en värdering i att kommentera en persons viktuppgång, men 
det finns i detta fall ingen uttrycklig värdering i hennes yttrande, och Gordanas 
sätt att uttrycka sig på inspelningen visar inte heller på någon värdering. 
Däremot uttrycker hennes nästa initiativ, hon ser normal ut¸ språkhandlingen 
informativ-värdering, eftersom man gör en värdering när man uttalar sig om en 
annan persons normalitet.  

Informant Replik Drag  Språkhandling  
Gordana: å så har hon gått upp tolv kilo. Initiativ Informativ-rapport 
Duhi: ja men de e bra. respons  
Gordana: de e bra. uppföljning  
Duhi:  de e skitbra. uppföljning  
Gordana: hon ser normal ut. Initiativ Informativ värdering 
Sabaah:  [= ! skrockar]. respons  
Duhi: asså ja # nu ser hon normal ut 

de e sant så # bättre än innan. 
respons  

Figur 3.3:3. Språkhandlingarna informativ-rapport och informativ-värdering. Ur aC05-
001 

Vid klassificering av språkhandlingarna är det den interaktionella kontexten som 
avgör språkhandlingens innebörd, inte språkhandlingsverbens semantik och inte 
heller satsernas syntaktiska utformning. Exempelvis kan uttryck som innebär 
direktiv eller begäran/förslag ytligt sett uppfattas som ett påstående eller en 
elicitering, eftersom man ofta använder konventionaliserade påståenden eller 
frågeformade uttryckssätt för att markera försiktighets- och artighetsstrategier 
samt maktrelationer. Exempel 3.3:5 åskådliggör hur det som är formulerat som 
informativ-rapport, ja # nån hämtar vatten eller nåt, i själva verket visar sig 
vara begäran/förslag. Informanterna befinner sig här i skolans matsal och Duhi 
ber då att någon ska gå och hämta vatten.  
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Exempel 3.3:5. Exempel på språkhandlingen begäran/förslag  

→ Duhi: ja # någon hämtar vatten eller nåt. 
 Jing: nä jag har redan hämtat en gång. (aC05-018) 

Duhis replik kan verka vara ett påstående om att någon hämtar vatten, men vid 
en mer pragmatisk tolkning blir språkhandlingen begäran/förslag, vilket i detta 
fall kan utläsas av responsen. Exempel 3.3:6 nedan visar att också uppföljningen 
kan ha betydelse vid tolkning av en språkhandling, där det som kan se ut som 
informativ-rapport i själva verket är begäran/förslag. Denna korta IRU inleds 
med att Gordana byter samtalsämne och gör ett initiativ varvid hon informerar 
om att hon är ensam hemma på lördagen. Vid första anblicken kan initiativ-
dragets språkhandling uppfattas som informativ-rapport. 

Exempel 3.3:6. Inbjudan till fest

 Gordana: jag tänkte # jag e hemma själv hela lördan å söndan tror jag också. 
 Sabaah: åh. 
 Gordana: fest hemma hos mej. 

 Sabaah: ja. (aC05-001) 

I sin uppföljning förtydligar hon, kanske därför att Sabaah inte har förstått 
hennes implicita invitation till fest. Utifrån kontexten kan man sluta sig till att 
den egentliga språkhandlingen i stället troligen från början var begäran/förslag, 
dvs. ett förslag till de andra att komma på fest hos henne. 

Tsuis (1994) fyra centrala språkhandlingar inom initiativdrag, elicitering, 
begäran/förslag, direktiv och informativ, kan klassificeras med tanke på deras 
relation till deltagarna och ämnet. Språkhandlingar utgår alltid från talarens 
intentioner, men deras illokutionära kraft kan vara mer eller mindre relaterad till 
ämnet, talaren eller mottagaren. Språkhandlingarna begäran/förslag och direktiv 
är starkt relaterade till mottagaren, som mer eller mindre tvingande åläggs att 
utföra en handling. Språkhandlingen informativ har en stark relation till ämnet 
vid användning av subkategorin rapport medan dess subkategori värdering 
relaterar både till ämnet och till talaren. Subkategorin expressiv inom informa-
tiver har störst anknytning till talaren. Språkhandlingen elicitering relaterar dels 
till ämnet genom dess elicitering av verbal information, dels också till mottaga-
ren som uppmanas att utföra en verbal handling. 
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3.3.2.2 Språkhandlingar inom responsdrag 

Responsen (Tsui 1994:159–193) är det andra draget i den treledade IRU:n och är 
lyssnarens svar på initiativdraget, dvs. på IRU:ns öppnande drag (se figur 3.3:6 
för en översikt över olika drag). Alla svar på ett initiativdrag är dock inte 
responser. När en talare genomför exempelvis initiativdraget elicitering-infor-
mera föreligger vissa presuppositioner från talarens sida, nämligen att:  

 (i) talaren inte innehar den efterfrågade informationen 
 (ii) att talaren har behov och rätt att efterfråga informationen 
 (iii) att talaren har anledning att tro att den tilltalade innehar 
  den efterfrågade informationen 
 (iv) att talaren har anledning att tro att den tilltalade är villig 
  att förse talaren med den efterfrågade informationen 
  (Tsui 1994:162) 

Ett svar som inte bestrider någon av presuppositionerna för ett initiativdrag är 
alltid en respons. Responsen är beroende av respektive initiativdrag i den 
föregående repliken och kan därför se mycket olika ut. En respons på elicitering-
informera har en helt annan förväntad innebörd än en respons på informativ-
rapport. Ett svar som bestrider ovanstående presuppositioner för elicitering- 
informera är således inte en respons utan realiseras snarare i stället som ett nytt 
initiativdrag (Tsui 1994:139–193). Tsui kategoriserar responserna i positiva och 
negativa responser beroende på utformningen av den tilltalades svar. Tsui 
benämner positiva responser fullyfitting men använder också termen den inom 
CA använda benämningen prefererad (Tsui 1994:58; se exempelvis Pomerantz 
1984) för sådana responser, medan negativa responser benämns not fullyfitting 
eller disprefererad (Tsui 1994:159 ff., 58). Huruvida en respons betraktas som 
prefererad och disprefererad beror inte på initiativtagarens eller svararens motiv 
utan på vilket svar som förväntas i förhållande till initiativtagarens yttrande (se 
Pomerantz 1984; Norrby 2004:132 ff.; Nilsson 2005:36 f. för beskrivning av 
prefererade och disprefererade responser inom CA). Exempel 3.3:7 illustrerar en 
prefererad respons i ett samtal om Christina Aguileras hårfärg, och Sabaah 
ställer en fråga som Gordana besvarar jakande.  

Exempel 3.3:7. Prefererad respons  

 Sabaah: e han brunett? 
→ Gordana: ja. (aC05-001) 
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Exempel 3.3:8 illustrerar en disprefererad respons. Sabaah ger Jing ett förslag 
om en aktivitet, men Jing anser att förslaget inte är bra eftersom det inte går att 
genomföra.  

Exempel 3.3:8. Disprefererad respons  

 Sabaah: ey vi går in till ee <lunch>[= engelskt uttal]. 
→ Jing: det går inte min mormor sitter vid datorn [= % i bakgrunden]. 
  (aC05-001) 

Responserna är beroende av respektive initiativdrag i den föregående repliken 
och kan därför se mycket olika ut. Av en respons på elicitering-informera 
förväntas ett helt annat svar än av en respons på informativ-rapport (Tsui 
1994:159–199). 

Som responser betraktas även samtalsstöd (back channeling, se Goffman 
1974:450; se avsnitt 3.1.2 ovan), dvs. uttryck som hmm, oh, ja, okej. Deras 
uppgift är mångskiftande. Ofta används de för att meddela talaren att lyssnaren 
har uppfattat och vill att talaren ska fortsätta (Tsui 1994:138 f.). Exempelvis kan 
de efter ett initiativdrag som innehåller språkhandlingen informativ-rapport 
innebära att den tilltalade meddelar att hon har tagit emot talarens budskap i den 
föregående turen och att hon inte bestrider propositionen som ett sant budskap. 
Sådana uttryck kan också indikera att den tilltalade har genomgått en förändring 
från tillståndet oinformerad till tillståndet informerad, vad Heritage kallar 
change-of-state token (Heritage 1984). I mitt material klassificerar jag alltid 
responsiva samtalsstöd som prefererade responser.  

Samtalsstöd ger inga innehållsliga bidrag till interaktionen, men övriga 
responser ger alltid någon form av tillskott. För min undersökning är det av 
värde att även klassificera sådana inlägg som kan vara rapporterande, 
värderande eller expressiva, liksom de informativa initiativen. För de responsiva 
språkhandlingarna använder jag därför tilläggen rapport, värdering och 
expressiv förutom benämningarna prefererad och disprefererad. Detta illustreras 
i figur 3.3:4 som innehåller brottstycken ur det tidigare refererade samtalet om 
Christina Aguilera.  
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Informant Replik Drag  Språkhandling  
Gordana: hon har på sej sån värst+ duvet 

sån korsett. 
Initiativ Informativ-rapport 

Duhi: som vanligt. respons prefererad-rapport 
 [...]   
Gordana: å så har hon gått upp tolv kilo. Initiativ Informativ-rapport 
Duhi: ja men de e bra. respons prefererad-värdering 
 [...]   
Gordana: hon ser normal ut. Initiativ Informativ värdering 
Sabaah:  [= ! skrockar]. respons prefererad-värdering 
Duhi: asså ja # nu ser hon normal 

ut de e sant så # bättre än 
innan.

respons prefererad-värdering 

Figur 3.3:4. Språkhandlingarna prefererad-rapport och prefererad-värdering. Ur aC05-
001 

I ovanstående exempel förekommer fyra responser som alla innehåller någon 
form av informativt tillskott till samtalet, dvs. de är alla mer än bara samtalsstöd 
för Duhis beskrivning av Christina Aguilera. De två första är Duhis inlägg, där 
hon i första responsen gör ett rapporterande tillägg och i den andra ger sin egen 
värdering. Efter Gordanas tredje initiativ responderar både Sabaah och Duhi 
värderande, den förra genom att skrocka och den senare genom att göra ett 
verbalt inlägg.  

3.3.2.3 Språkhandlingar inom uppföljningsdrag 

Det tredje draget inom ESM är uppföljningsdraget. Olika responser och 
emellanåt även uppföljningar prospekterar varierande uppföljningar och därför 
beror uppföljningens karaktär på den föregående responsen eller uppföljningen. 
Tsuis (1994) beskrivningar av tvåpartssamtal innehåller endast några få 
uppföljningar med ofta fåordiga yttranden. I min korpus däremot, som består av 
spontana och vardagliga flerpartssamtal, kan uppföljningarna bli betydligt fler 
och också mångordigare. Tsui använder språkhandlingarna (i) endorsement, (ii) 
concession och (iii) acknowledgement inom uppföljningsdragen (Tsui 
1994:194–213), men jag kategoriserar och benämner språkhandlingarna något 
annorlunda för att kunna beskriva mitt material utifrån dess förutsättningar. De 
benämningar jag använder för språkhandlingar inom draget uppföljning är (i) 
medgivande, (ii) stöd, (iii) bekräftelse och (iv) expansion (se figur 3.3:7 för en 
översikt över språkhandlingar inom uppföljningsdrag). Ett medgivande innebär 
att en talare samtycker till något och samtidigt tar avstånd från en egen tidigare 
ståndpunkt. Ett stöd innebär att mottagaren markerar att hon har hört, förstått 
och accepterat och att interaktionen kan fortskrida. En bekräftelse innebär att 
lyssnaren meddelar att talarens utsaga är mottagen och att mottagaren ger sitt 
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explicita stöd att fortsätta förhandling kring den proposition som är utgångs-
punkten. Ett positivt såväl som negativt gensvar på föregående replik är en 
bekräftelse. Skillnaden mellan stöd och bekräftelse är att en bekräftelse bidrar 
med ett innehållsligt tillskott medan stöd är ett mindre explicit svar i form av 
exempelvis ett ja, nej eller hm. De ingår i den grupp av diskurspartiklar som, 
enligt Lindström (2008:81 ff.), benämns dialogpartiklar och som i mitt material 
innebär ett samtalsstöd i den aktuella situationen. En bekräftelse innebär ett 
accepterande av förhandling kring en proposition men säger inget om inställ-
ningen till den proposition som förhandlas. Den fjärde språkhandlingen inom 
uppföljningsdragen är expansion, som är en utvidgning av ett eget tidigare drag. 
Den uppträder ofta då en talare har påbörjat en berättelse men blir avbruten av 
en kommentar av någon annan och fortsätter sitt berättande därefter. Såväl en 
bekräftelse som en expansion har alltid en viss mängd informativt innehåll vilket 
kan vara rapporterande, värderande eller expressivt. För uppföljningsdragen 
bekräftelse och expansion, liksom för responser och informativa initiativdrag, 
använder jag därför tilläggen rapport, värdering och expressiv. Figur 3.3:5, som 
består av brottstycken ur samtalet om Christina Aguilera, illustrerar klassi-
ficering av uppföljningsdrag. Exemplet visar hur en IRU kan innefatta ett antal 
uppföljningar och hur dessa kan klassificeras på olika sätt beroende på deras 
informativa tillskott.  

Informant Replik Drag  Språkhandlingar 
Gordana: å så har hon gått upp tolv kilo Initiativ Informativ-rapport 
Duhi: ja men de e bra respons prefererad-värdering 
Gordana: de e bra. uppföljning bekräftelse-värdering 
Duhi:  de e skitbra. uppföljning bekräftelse-värdering 

[...]   
Sabaah: så var e var e Britney Spears # 

asså e hon helt borta nu? 
Initiativ Elicitering-informera 

Gordana: ja hon har hon har födat sej. respons prefererad-rapport 
Jing: hon får snart barn uppföljning bekräftelse-rapport 
Duhi: nej vet du hon+ uppföljning bekräftelse-rapport 

Gordana: hon gör hon spelar in Cd uppföljning bekräftelse-rapport 
Duhi: hon har gjort # hon har gjort 

en låt Tillbaka till Justin # 
du vet Justin den där låten 

uppföljning bekräftelse-rapport 

Sabaah: 
Jing: 
Gordana: 

a: uppföljning stöd 

Figur 3.3:5. De uppföljande språkhandlingarna bekräftelse-värdering, bekräftelse-
rapport och stöd. Ur aC05-001  
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I ovanstående exempel är samtliga uppföljningar utom den sista bekräftelser, 
dvs. de har ett innehåll som på ett explicit och informativt sätt följer upp 
föregående talares inlägg. De två första uppföljningarna innebär tydligt uttalade 
värderingar medan de följande fyra har ett rapporterande innehåll. Den sista 
uppföljningen är klassificerad som ett stöd, eftersom alla lyssnarna samfällt 
bekräftar Duhis inlägg genom användning av ett a¸en dialogpartikel (Lindström 
2008:81). 

3.3.3 Sammanfattning om användning av ESM

Ovanstående genomgång visar hur jag använder ESM för att undersöka 
sambandet mellan språkhandlingar och diskurspartiklar i min korpus. Modellens 
beskrivningar av interaktionens sociala handlingar, dragen, använder jag för att 
strukturera upp samtalen och därigenom kunna identifiera de underliggande 
språkhandlingarna. 

Jag har gjort några förändringar i den modell jag utgått från (Tsui 1994) på ett 
par punkter. För det första har jag tagit bort den föreskrivna ramen om högst fem 
drag i en IRU. Jag definierar en IRU som den sekvens av ett samtal som 
inrymmer förhandling kring den proposition som presenterats i initiativdraget 
oavsett hur många uppföljningsdrag som då följer efter de inledande initiativ- 
och responsdragen. Detta ställningstagande är dock inte helt oproblematiskt 
eftersom gränserna mellan respektive IRU:er kan vara svåra att fastställa. Å 
andra sidan är det inte de olika dragen i IRU:n som är viktigast för min 
undersökning utan språkhandlingarna. För det andra har jag omdefinierat vissa 
språkhandlingar inom respons- och uppföljningsdragen för att anpassa dem till 
flerpartssamtalen i min korpus. Sammanfattningsvis presenterar jag i följande 
figur de språkhandlingar som förekommer i mina analyser.  
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Avsikt med 
språkhandlingen 
att: 

Beteckningar samt förekomst i olika drag 

söka 
information 

elicitering för information, bekräftelse, samtycke eller klargörande:  
– alltid i initiativdrag 

få någon att 
utföra en 
handling 

begäran/förslag eller direktiv:  
– alltid i initiativdrag 

ge information rapport:
– i informativa initiativdrag 
– i responsdrag som är prefererat eller disprefererat 
– i uppföljningsdrag som innebär medgivande, bekräftande eller 
expansion
värdering:
– i informativa initiativdrag  
– i responsdrag som är prefererat eller disprefererat  
– i uppföljningsdrag som innebär medgivande, bekräftelse eller 
expansion) 
expressiv: 
– i informativa initiativdrag  
– i responsdrag som är prefererat eller disprefererat  
– i uppföljningsdrag som innebär medgivande, bekräftelse eller 
expansion

ge talarstöd stöd:
– i responsdrag  
– i uppföljningsdrag 

Figur 3.3:6. Översikt över de förekommande språkhandlingarna i analyserna  

Språkhandlingarna rapport, värdering och expressiv kan således uppträda i 
initiativdrag såväl som i respons- och uppföljningsdrag. En språkhandling kan 
exempelvis ha beteckningen informativ-värdering, bekräftelse-rapport eller 
disprefererat-expressiv.

3.3.4 Enheter i diskursen utöver IRU  

Inom ESM används också begreppet transaktion, vilket motsvarar den enhet i 
diskursen då samtalsdeltagarna diskuterar ett speciellt ämne (Coulthard 
1985:123; Tsui 1994:8; Stenström 1994:55). Begreppet ämne är i sig en 
självklarhet i alla samtal eftersom det alltid finns något som man samtalar kring. 
Däremot är det inte en självklarhet hur man ska avgränsa och definiera ämnen 
vid analys av en diskurs beroende på sådana faktorer som exempelvis ur vems 
perspektiv och på vilken nivå analysen ska utföras (Brown & Yule 1996:68–
124; Linell & Gustavsson 1987:68–74; Melander Marttala 1995b:44–63. Se 
Melander Marttala 1995a för en översikt av ämnesbegreppet inom forskningen). 
Enligt Melander Marttala (1995b:48 f.), som undersökt samtal mellan läkare och 
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patienter, är ämnet en viktig organiserande princip och vi kan intuitivt urskilja 
olika ämnen. Dessa kan trots detta inte ges en formaliserad och objektiv 
definition, vilket delvis ligger i sakens natur eftersom begreppet ämne är en 
innehållslig enhet. Början och slut på den enskilda transaktionen är oftast svåra 
att avgöra på grund av överlappningar, successiva ämnesövergångar, tillbaka-
hopp i diskussionen, ämneshierarkier i diskussionerna, ohörbara repliker eller 
delar av repliker m.m. Samtidigt blir det lättare att urskilja ämnesbyten när man 
med hjälp av en transkription har överblick över hela samtalet och i efterhand 
har möjlighet att mera detaljerat studera olika skeenden jämfört med den 
situation då samtalet pågick. 

För min del är avskiljandet av transaktioner i diskursen inte av större vikt för 
mina språkhandlingsanalyser eftersom IRU är den största enheten jag utgår 
ifrån. Att definiera den ur transaktionssynpunkt underliggande IRU-nivån 
utifrån dess propositionella ramar erbjuder redan det stora svårigheter. Därför 
har jag inte gjort någon noggrann analys av ämnesgränserna utan använder IRU-
enheten som mitt största mått för språkhandlingsanalyser. Jag har dock gjort en 
översiktlig genomgång av ämnesgångar och ämnesbyten och använder dessa 
ungefärliga beräkningar för att diskutera samtalsämnets betydelse för val av 
diskurspartikel (se avsnitt 7.1) och för att diskutera samtalsstilar (se avsnitt 8.1).  

I de flesta spontana samtal förekommer avsnitt av omväxlande diskuterande 
och berättande karaktär. Exempelvis kan man argumentera eller utbyta gemen-
samma erfarenheter i den ena sekunden för att i nästa sekund lyssna på någon av 
samtalsdeltagarna som genom sina associationer leder över samtalet till en 
stunds berättande av en alldeles egen upplevelse som är okänd för de övriga. 
Samtalsstrukturen är oftast av mer dialogisk karaktär i de diskuterande avsnitten 
medan de berättande avsnitten kännetecknas av monologiska inlägg. Eggins & 
Slade (1997:227–272) menar att spontana samtal har en generisk struktur genom 
just en sådan genreväxling. De benämner de alternerande formerna i samtalet 
chats och chunks, där chats har en mer dialogisk karaktär med en hög grad av 
interaktivitet med snabba turväxlingar medan chunks försiggår i mer samman-
hållna och monologiska segment. De förstnämnda inträffar oftast i samband med 
avsnitt av mer argumenterande karaktär och de sistnämnda i samband med 
berättande avsnitt (Eggins & Slade 1997:227–272). Denna omväxling mellan 
chats och chunks är också typiskt för mitt material och jag benämner dem 
dialogiska respektive monologiska avsnitt (se avsnitt 3.1.2 i denna avhandling). 
Det tidigare återgivna exemplet 3.3:1 med en diskussion om Christina Aguilera 
är ett typiskt dialogiskt avsnitt. De monologiska avsnitten kan vara olika vad 
beträffar både innehåll och längd. I denna korpus består dessa avsnitt av 
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antingen anekdotiska berättelser med en klimax, problembeskrivningar eller 
berättelser från det vardagliga livet där händelse läggs till händelse utan 
poängtering av någon särskild klimax eller något problem som ska lösas (se 
Eggins & Slade 1997:236–272 angående beskrivning av olika sorters berättande, 
Norrby 1998 angående forskning om berättelser och berättande samt berättelse-
karaktäristik).  

Vid genomgång av mitt material fick jag till en början en intuitiv känsla att 
diskurspartiklarna är särskilt frekventa i monologiska avsnitt. Att avgöra vad 
som kan menas med ett monologiskt avsnitt är inte särskilt svårt i sådana avsnitt 
som (i) och (ii) i exempel 3.3:9 nedan. I transkriptionerna avtecknar de sig 
tydligt grafiskt mot omgivande dialogiska avsnitt, dvs. de utgör verkligen s.k. 
chunks i enlighet med Eggins & Slades terminologi (1997:236 ff.). Det uppstod 
dock svårigheter när jag skulle avgöra gränsen mellan monologiska och 
dialogiska avsnitt, dvs. när jag skulle besvara frågan: Hur långt är det kortaste 
monologiska avsnittet? Enligt Linell (2005:244) avses med ett monologiskt 
avsnitt att talaren passerar flera möjliga turbytesplatser utan att någon annan tar 
över turen. Svårigheten för min del innebar att avgöra hur många turbytesplatser 
som ska ha passerats för att ett avsnitt ska klassificeras som monologiskt. Vid 
undersökning av sådana avsnitt kom jag fram till att det finns en viss ungefärlig 
brytpunkt då det visar sig att informantens replik blir av längre slag och består 
av någon sorts berättande, beskrivande eller resonerande inlägg. Vid syntaktisk 
och prosodisk analys (se avsitt 4.7.2 om prosodiska fraser) av dessa korta avsnitt 
visade det sig att de oftast hade tre eller fyra sammanfallande syntaktiska och 
prosodiska slutpunkter. För att kunna operationalisera analysen beslöt jag därför 
att ett avsnitt ska betecknas som monologiskt om talaren passerar minst tre 
sådana slutpunkter innan någon annan övertar turen, se exempel (iii). 

Exempel 3.3:9 nedan innehåller tre typexempel på monologiska avsnitt. De 
prosodiska fraserna är markerade med |, och sammanfall mellan syntaktiskt och 
prosodiskt möjliga slutpunkter markeras med |X. Efter den sist markerade |X 
övergår turen till någon annan i samtliga exempel. Exempel (i) och (ii) är 15 
sekunder respektive l2 sekunder långa inlägg då Jing berättar om olika 
erfarenheter och händelser. Jing passerar här ett antal syntaktiskt och prosodiskt 
möjliga slutpunkter utan att någon annan övertar turen. I exemplen finns flera 
sammanfallande syntaktiskt och prosodiskt möjliga slutpunkter, vilka Jing 
passerar innan turen går över till någon annan. Sådana avsnitt är alltid 
klassificerade som monologiska avsnitt. Exempel (iii) är endast 8 sekunder långt 
men är således även det ett monologiskt avsnitt, eftersom Jing passerar fyra 
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syntaktiskt och prosodiskt möjliga slutpunkter innan turen övergår till en annan 
informant.  

Exempel 3.3:9. Monologiska avsnitt  

(i) Jing: nä vi har sagt duvet | # då vi som gick i nian | # i nian duvet # när 
   jag gick i nian | # vi snacka skitmycket om det duvet |X # dom ba 
   <ja> [= direkt anföring] |X asså jag har hört de e skitmånga som 
   har tappat kontakten efter dom börjat gymnasiet |X # vi ba <nä vi 
   ska ha kontakten kvar> [= direkt anföring] duvet |X # å när vi säjer 
   saker vi håll+ | # dom flesta av oss håller de |X+. 
   (aC05-018) 15 sekunder. 

(ii) Jing: duvet så chockad jag blev ju av vad som hände nu duvet |X # 
  asså jag ba | <vA |X # de e Michael Jacksonlåten ju |X okej> 
  [= direkt anföring] |X # jag ba <va fett en kines som gör de # |X
  öö okej> [= direkt anföring] |X. (aC05-001) 12 sekunder.  

(iii)  Jing: håll käften nu |X de e såna |X när jag var i Borås | # de var han jag 
   menade ju |X jag dansa med honom duvet |X # han var helt svettig 
   å sånt |X. (aC05-001) 8 sekunder. 

I avsnitt 3.1.2 diskuterade jag också pragmatiska slutpunkter, dvs. de slutpunkter 
som markerar en utförd språkhandling. Vid klassificering av monologiska 
avsnitt använder jag inte pragmatiskt möjliga slutpunkter som mått, eftersom de 
belyser det semantiska innehållet och inte den strukturella uppbyggnaden. Ett 
monologiskt avsnitt kan utgöras av en enda språkhandling, vilket är fallet i 
exempel (i) som i sin helhet består av språkhandlingen informativ-rapport. I (ii) 
ingår även språkhandlingarna informativ-expressiv och informativ-värdering, 
medan exempel (iii) inleds med språkhandlingen direktiv och därefter utgörs av 
informativ-rapport fram till slutet. De monologiska avsnitten kan således klassi-
ficeras som olika språkhandlingar enligt beskrivningarna ovan (se också avsnitt 
3.3). I de fall då det monologiska avsnittet inleds som ett initiativ med 
språkhandlingen informativ-rapport, och hela avsnittet fortsätter att vara rappor-
terande klassificerar jag hela detta avsnitt som ett IRU-inledande initiativ med 
samma språkhandling. I avsnitt 3.3.1 definierades visserligen en IRU som en 
förhandling kring en proposition, men monologiska avsnitt av ovanstående slag 
består av flera på varandra följande propositioner, där man inte kan peka ut en 
enskild proposition som förhandlingsgivande. Den åtföljande responsen och 
eventuella uppföljningar betingas oftast av hela avsnittets övergripande innehåll 
eller av någon av de sist nämnda propositionerna.  
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3.4 Functional Grammar 

För att analysera på vilket sätt diskurspartiklar kan fungera på olika nivåer i 
satsen har jag använt de teorier som utarbetats inom Functional Grammar, FG
(se bl.a. Dik 1980, 1997a, 1997b; Hengeveld 1990; Dik et al. 1990; Nuyts 2001) 
om skiktningar i satsen. I denna grammatik beskrivs hur satsen byggs ut i olika 
skikt för att referera till sakförhållanden, placera händelser i tid och rum, ta 
ställning till sanningsförhållanden och förhålla sig till medaktörer i den inter-
aktionella situationen. Det understa skiktet utgörs av predikat, argumentstruktur 
och tematiska roller och det översta skiktet av den fullständiga satsen, vilken 
innefattar de underliggande nivåerna (Dik 1997a:49–71). De olika nivåerna 
inom denna struktur byggs ut lager för lager med hjälp av grammatiskt uttryckta 
specificeringar och lexikala modifierare. I kapitel 6.1 beskriver jag hur jag 
använder denna grammatiska teori som hjälp för mina analyser, och jag ger i 
detta avsnitt en mer detaljerad beskrivning av den satsstrukturella upp-
byggnaden.  

3.5 Grammatikalisering 

För att diskutera betydelseinnehållet hos de fem undersökta diskurspartiklarna, 
dvs. duvet, ba(ra), ju, liksom och typ tar jag hjälp av grammatikaliseringsteorier.
Med termen grammatikalisering (grammaticalization) avses dels de teoretiska 
ramverk inom vilka man studerar hur grammatiska former uppkommer, används 
och skapar språket, dels de språkliga utvecklingsprocesser som studeras inom 
ramverket (Hopper & Traugott 1993:1 f.). När jag använder termen 
grammatikalisering avser jag alltid den språkliga utvecklingsprocessen. 

Grammatikalisering är enligt Traugott & Heine (1991:1 ff.) två sinsemellan 
relaterade processer varigenom (i) lexikala element med referentiell betydelse 
får en mer grammatiskt eller pragmatiskt framträdande funktion och (ii) 
diskursstrategier fossiliseras och utvecklas till morfosyntaktiska strukturer. Båda 
processerna innebär att lexikala entiteter genom användning i diskursen under-
går en försvagning av den semantiska betydelsen, förblekning, och utvecklas till 
icke-lexikala enheter med morfosyntaktisk eller pragmatisk användning. 
Grammatikalisering är således en semantisk och kontextberoende process 
(Heine & Kuteva 2002:3).  

Inom svenskt språkområde är Lehti-Eklund (1990) en föregångare med 
beskrivningar av hur sex adverb i äldre svenska genomgår en semantisk-
syntaktisk utveckling och blir markörer i text. Hennes undersökning gäller dock 
ingen av de diskurspartiklar som beskrivs i denna avhandling. Uppkomsten av 
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konditionala subjunktioner i svenska, däribland bara, beskrivs av Rosenkvist 
(2004). Rosenkvist (2006) har även gjort en kritisk granskning av gramma-
tikaliseringsteorier och dessas tillämpningar.  

Med grammatikaliseringsteorier som utgångspunkt diskuterar jag diskurs-
partiklarnas utveckling i avsnitt 6.2 och tar därvid upp diskussioner om 
diskurspartiklarnas semantiska innehåll. I avsnitt 2.1.2 nämnde jag att forsk-
ningen kring diskurspartiklar har bedrivits utifrån många olika perspektiv och att 
det inte råder någon konsensus kring diskurspartiklarnas begreppsbestämning. 
En fråga som ofta tas upp till diskussion är huruvida diskurspartiklar är 
innehållstomma eller har ett semantiskt innehåll samt huruvida de kan anses 
vara polysema25, monosema eller homonyma (se bl.a. Jucker & Ziv 1998:1–10; 
Schiffrin 1987:314f.; Kotsinas 1994:98 ff.; Aijmer 2002:19–25; Traugott & 
Dasher 2002:11 ff.; Fischer 2006:1–14 för en översikt av diskussionen). I avsnitt 
6.2 ger jag en mer detaljerad redogörelse med utgångspunkt från de gramma-
tikaliseringsprocesser som diskurspartiklarna duvet, ba(ra), ju, liksom och typ 
har genomgått.  

3.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag beskrivit mina teoretiska och metodiska utgångspunkter 
för att kunna analysera och beskriva diskurspartiklarnas funktion och betydelse. 
Mitt arbetssätt är således eklektiskt och jag lånar arbetsmetoder som utarbetats 
inom CA och språkhandlingsmodellen ESM. Vidare tillämpar jag teorier om 
informationsstruktur för att belysa hur informanterna använder diskurs-
partiklarna när de ordnar textens och satsens information så att vissa delar 
framhävs eller skjuts i bakgrunden. För att visa hur diskurspartiklar opererar på 
olika nivåer i satsen anlitar jag Functional Grammar, och slutligen diskuterar 
jag diskurspartiklarnas semantik med utgångspunkt från teorier om gramma-
tikalisering.  

                                               
25 För begreppen polysemi, monosemi och homonymi beträffande diskurspartiklar följer jag Hansens (2006:24) 
definitioner: med (i) polysem avses att diskurspartiklarna kan ha mer än en betydelse på semantisk nivå, men att 
dessa betydelser är relaterade och med (ii) monosem avses att diskurspartiklarnas betydelse tolkas utifrån deras 
kontextuella användning i varje enskilt fall. Med (iii) homonym avses lexem med olika betydelser och identisk 
form som inte är etymologiskt besläktade och vars formlikhet beror på en tillfällighet.  
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4 Material, urval och grundläggande metodisk 
bearbetning 

I detta kapitel redogör jag i 4.1 för enligt vilka kriterier jag valt ut grupper för 
undersökning och i 4.2 tillvägagångssättet vid urval av skolor och klasser i 
Malmö. I 4.3 redovisas insamling av materialet i Malmö medan avsnitt 4.4 
innehåller en beskrivning av materialet. Efter en kort introduktion om skolorna 
beskrivs informanterna med avseende på kön, förstaspråk, språk i kamrat-
grupperna samt bostadsort. I avsnitt 4.5 beskriver jag mitt tillvägagångssätt i 
olika etapper för att finna lämpliga grupper för undersökning. Nästa avsnitt, 4.6, 
beskriver de informanter och inspelningar som slutligen kom att bli föremål för 
mina undersökningar. Avslutningsvis beskrivs i 4.7 bearbetning av materialet 
efter insamlingen, tillvägagångssätt vid prosodisk analys och transkribering samt 
transkriptionsprinciper. 

4.1 Kriterier för urval av grupper 

Med utgångspunkt från ett av SUF-projektets syften att identifiera och beskriva 
en eventuell förekomst av SMG (se inledningen till kapitel 1), en varietet med 
upprinnelse i flerspråkiga miljöer, beslöt jag att specifikt undersöka bruket av 
diskurspartiklar hos informanterna. Med termen varietet avses här ett klart 
urskiljbart språk och språkbruk med bestämda språkliga system och mönster, 
vilka kan avse antingen uttal, grammatik eller ordförråd eller flera av dessa 
aspekter sammantagna. För att klassificeras som varietet krävs också att detta 
system av språkliga drag används inom en viss talgemenskap (Fraurud & 
Bijvoet 2004:390 ff.). Enligt Gumperz (1971:114 ff.) kan de flesta permanenta 
grupper, oavsett om det handlar om ett arbetskollektiv eller grannskapsgäng, 
betraktas som talgemenskaper i de fall då de uppvisar gemensamma obser-
vationsbara språkliga drag. Varje sådant kollektiv karakteriseras av en 
regelbunden och frekvent interaktion och har en gemensam uppsättning av 
språkliga kännetecken som avskiljer dem från andra grupper.  

För att finna olika talgemenskaper beslöt jag att utgå från gruppkonstellationer 
på klassnivå (se nedan angående skolor och klasser) och matcha sådana 
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gruppkonstellationer mot varandra. Jag satte då upp två kriterier från början. Det 
första kriteriet var att informanterna skulle ingå i en någorlunda sammanhållen 
kamratgrupp. Det andra kriteriet var att varje grupp skulle bestå av antingen 
enbart flerspråkiga informanter med utländsk bakgrund eller enbart enspråkiga 
informanter med svensk bakgrund (se avsnitt 1.1 för definition av utländsk 
respektive svensk bakgrund samt flerspråkig och enspråkig). Under insam-
landets gång observerade jag vilka gruppkonstellationer som var särskilt 
intressanta för min undersökning. Utifrån dessa observationer styrde jag sedan 
inspelningarna i görligaste mån. I avsnitt 4.5 beskriver jag hur jag gick tillväga 
metodiskt. 

Under vårterminen 2004 gjordes ett lyssningstest (se Hansson & Svensson 
2004; Bodén 2007; avsnitt 4.5.2 i denna avhandling) för att utröna vilka 
informanter som bedömdes som talare av rosengårdssvenska av gymnasister i 
Malmö. Med utgångspunkt från detta lyssningstest lade jag till ytterligare ett 
kriterium vid val av grupper för undersökning, nämligen att två av informan-
terna i respektive grupp skulle ha blivit klassificerade som talare av 
rosengårdssvenska respektive som talare av något annat än rosengårdssvenska 
av en statistiskt signifikant majoritet av lyssnarna, som bestod av elever.  

4.2 Val av skolor och klasser i Malmö  

SUF-projektets syfte är som nämnts att beskriva, analysera och jämföra språk 
och språkbruk hos ungdomar i områden med hög andel invånare med utländsk 
bakgrund. Inom varje stad skulle två till tre klasser väljas ut, varav den ena 
klassen på en skola med övervägande andel ungdomar med utländsk bakgrund 
och den andra på en skola med ungdomar med både svensk och utländsk 
bakgrund, men där ungdomar med utländsk bakgrund inte skulle vara i 
majoritet. Tanken bakom dessa urvalsprinciper var att kunna jämföra språket 
hos elever som vistas i mångspråkiga miljöer med språket hos elever som vistas 
i miljöer där mångspråkigheten inte är så påfallande. Beträffande Malmö var vi 
tvungna att göra vissa modifieringar vid urvalet på grund av gymnasiernas 
placering (se nedan). Undersökningarna utfördes i huvudsak i årskurs två på 
gymnasiet, eftersom ungdomar i denna ålder oftast har utvecklat och stabiliserat 
sitt språk och har större erfarenhet av olika sätt att tala svenska (Lindberg et al. 
2001). 

Det svenska gymnasiet var år 2002 uppdelat på 17 nationella program med en 
viss möjlighet för lokala skolledare att ge de olika programmen skiftande 
utformning. De teoretiska gymnasieprogrammen hade en förhållandevis likartad 
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utformning i hela landet och därför beslöts att inspelningarna på alla tre orterna 
skulle göras på ett teoretiskt program, gärna samhällsprogrammet.  

I Malmö var sex av sju gymnasier med teoretiska program belägna i den 
centrala stadskärnan. Inget av gymnasierna befann sig inom stadsdelar med 
övervägande andel utländska invånare, exempelvis Rosengård med 85 % in-
vånare med utländsk bakgrund.26 När högstadieeleverna skulle söka in på 
gymnasiet var de därför tvungna att i många fall söka sig utanför sin egen 
stadsdel, och därmed var bostadsortens läge således ingen faktor av betydelse 
vid val av gymnasieskola.  

I Malmö fanns en del tämligen osäkra uppgifter om fördelningen av eleverna 
på de teoretiska programmen, men inga tillförlitliga statistiska uträkningar om 
skolorna i stort.27 Det slutliga valet blev en NV-klass på Cypresskolan med cirka 
70 %, en SP-klass på Dahliaskolan och en på Ekskolan med cirka 40 respektive 
cirka 50 % elever med utländsk bakgrund på de teoretiska programmen i årskurs 
1.  

I slutet av vårterminen 2002 gjordes de första pilotinspelningarna i en klass 
SpE28 på Ekskolan. I samband med första besöket i respektive klass informerade 
vi om vår planerade forskning och om vilka regler som råder beträffande sekre-
tess vid forskning av detta slag29. Varje informant skrev på en blankett om 
frivilligt deltagande i projektet och samtyckte till att materialet, i kodad form, 
fick användas i forskningssyfte. 

I början av höstterminen 2002 påbörjades projektet i klasserna NvC på 
Cypresskolan, SpD på Dahliaskolan och SpE på Ekskolan och pågick därefter 
t.o.m. vårterminen 2004. Det visade sig att klass SpE på Ekskolan hade 
organiserats om därför att många av eleverna på skolan hade blivit underkända i 
en eller flera av kurserna i årskurs ett, och man hade därför gjort nya kon-
stellationer utifrån underkända och godkända kurser. Det hade varit ohanterligt 
                                               
26 Uppgifterna är hämtade ur Områdesfakta för Malmö 2002, Utgivet av Stadskontoret, strategisk utveckling. I 
gruppen utländsk bakgrund ingår personer som är födda i utlandet och födda i Sverige med minst en förälder 
född i utlandet. 
27 Procentsatserna är framräknade med hjälp av personal på skolkanslierna och utbildningsförvaltningen och är 
endast ungefärliga. Vid intag i årskurs ett på gymnasiet genomgår alla elever ett diagnostiskt test. I samband med 
detta test kryssar eleverna i ett av följande alternativ: 1) Vi talar enbart svenska hemma 2) Vi talar ungefär lika 
ofta svenska som ett annat språk 3) Vi talar huvudsakligen ett annat språk. Skolstatistiken om antal elever med 
utländsk bakgrund bygger på antalet ikryssade svar på alternativ 2 och 3, och nedanstående procentsatser bygger 
på uppgifter från Ann-Margreth Bengtsson på utbildningsförvaltningen i Malmö. Siffrorna vid intaget 2001 var: 
NV på Cypresskolan: 68,8, SP på Dahliaskolan 40,1 och SP på Ekskolan 35,4 %. För 2002 gällde: 59,2, 45,6 och 
52,8 på respektive skola. Dessa siffror gäller endast intaget på SP- och NV-linjerna. Övriga linjer är inte 
medräknade här, men skulle medföra att för Cypresskolan skulle siffrorna ligga på ungefär samma nivå, på 
Dahliaskolan skulle den sjunka och på Ekskolan stiga. Eftersom det inte finns några exakta siffror för skolorna i 
Malmö stad kan man här endast förlita sig på dessa ungefärliga statistiska beräkningar. 
28 Klass NvC(ypress), SpD(ahlia) och SpE(k) är kodade efter respektive skolas begynnelsebokstav. 
29 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer respekteras till fullo och 
individskyddskraven följs. 
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att endast spela in de elever som ingått i vårens pilotundersökningar och vi 
utvidgade därför informantantalet till att gälla samtliga elever i de grupperingar 
där den ursprungliga klass SpE kom att ingå. Härmed ökade antalet informanter 
på Ekskolan till nästan det dubbla. I redovisningen sammanför jag samtliga 
dessa grupperingar till en klass, SpE.  

4.3 Insamling av material 

För projektets övergripande målsättning samlades det in ett varierat material30

med lärarstyrda lektioner i helklass, informanters enskilda framföranden inför 
klassen, styrda och icke styrda gruppdiskussioner samt s.k. egeninspelningar, 
d.v.s. inspelningar då informanterna själva bestämde när och var de ville spela in 
sig själva och sina kamrater. Dessutom intervjuades var och en av informanterna 
om sin språkliga bakgrund. Till denna bakgrundsintervju fanns ett enkätformulär 
som fylldes i av intervjuaren samtidigt som intervjun spelades in. Sammanlagt 
gjordes 102 bakgrundsintervjuer med en inspelningstid på 10–20 minuter per 
intervju. Alla uppgifter om informanterna har sedermera digitaliserats. 

I samband med bakgrundsintervjun fick alla informanter ett kodnummer. 
Informanterna betecknas med respektive skolas begynnelsebokstav med två 
åtföljande siffror31. I ett senare skede fick alla informanter i projektet ett kod-
namn med anknytning till informantens språk. Vid redovisning av mina under-
sökningar använder jag informanternas kodnamn.  

Audioinspelningarna uppgår till 98 timmar och 55 minuter och utfördes i 
huvudsak med minidisk Sharp MD-MT 190H och vid några tillfällen också med 
bandspelaren SONY TCM-939. Mikrofonerna var av märkena SONY ECM-717 
och SONY ECM-F8. För videoinspelningarna, sammanlagt 7 timmar och 54 
minuter, användes Panasonic NVM S95E. Detaljerad förteckning över inspel-
ningarna redovisas i bilaga 1.  

För att få ett rikt urvalsmaterial av inspelningar med spontant och vardagligt 
talspråk ville vi få så många informanter som möjligt att göra egeninspelningar. 
25 informanter, dvs. cirka en fjärdedel av alla informanter, tog på sig ansvaret 
att göra egeninspelningar, och sammanlagt 66 av informanterna finns med i 

                                               
30 Alla inspelningarna kodades på följande sätt: 1) a eller v = audio eller video 2) C, D eller E = Cypress, Dahlia- 
eller Ekskolan, 3) siffror som betecknar inspelningstyp på så vis att 01 = bakgrundsenkät, 02 = föredrag, 03 = 
helklass, 04A=fria gruppdiskussioner, 04B = styrda gruppdiskussioner, 05 = informanternas egna inspelningar 4) 
särskiljande bindestreck åtföljt av serienummer. En kodbeteckning som aE04B-003 betyder således att det är en 
audioinspelning på Ekskolan med en styrd gruppdiskussion som är nummer tre av detta slag.  
31 01-25 betecknar manliga informanter och 26 och däröver kvinnliga. C03 betecknar således en manlig 
informant i klass NvC på Cypresskolan, D40 en kvinnlig informant i klass SpD på Dahliaskolan och E26 en 
kvinnlig informant i klass SpE på Ekskolan. 
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dessa egeninspelningar. De som gjorde egeninspelningar fick då med sig en 
Sharp MDMT 190 MD-inspelare och slipsmikrofon Sony ECM 717, som kunde 
sättas på kläderna men också läggas på bordet, samt ett antal band. De fick 
själva bestämma plats och tid för inspelning samt vilka som skulle delta i inspel-
ningen, men ombads att på en förtryckt stencil uppge deltagare, plats och tid. 
Sammanlagt spelade informanterna in cirka 47 timmar.  

4.4 Beskrivning av Malmömaterialet 

Nedan beskrivs det material som spelades in i Malmö med avseende på 
könsfördelning, språklig bakgrund, språk i hemmet och med kamraterna samt 
informanternas bostadsområde. Beskrivningar som berör informanternas privat-
liv bygger på de uppgifter som samlades in vid bakgrundsintervjuerna höst-
terminen 2002.  

4.4.1 Skolorna  

Cypress- och Dahliaskolan hade vardera cirka 1000 elever läsåret 2001/2002 
medan Ekskolan hade cirka 600 elever samma läsår. Skolorna hade ett varierat 
utbud av program, men de studieförberedande programmen SP och NV var de 
sammantaget största nationella programmen på Cypress- och Dahliaskolan. 
Ekskolan hade dock inget NV-program och Cypresskolan hade inte SP. Som 
nämnts ovan var sex av gymnasieskolorna med teoretiska program centralt 
belägna i Malmö. Alla låg i brytpunkten mellan stadsdelarna Södra och Västra 
Innerstaden och Centrum. Se kartan i bilaga 2. Skolornas upptagningsområden 
var hela Malmö, och informanterna på respektive skola var således spridda över 
hela staden. Några enstaka elever kom också från orter utanför Malmö.  

Informanterna i de grupper som så småningom kom att bli uttagna för 
undersökning kom också från olika delar av Malmö. Den ena gruppen, CGr1, 
utgörs av sex tvåspråkiga informanter från Cypresskolan (se avsnitt 4.6.1). 
Informanterna Gordana (C28) och Minoo (C27) bor i Hyllie, Sabaah (C32) och 
Jing (C37) i Södra Innerstaden samt Duhi (C41) och Safa (C29) i Rosengård. 
Samtliga sex enspråkiga informanter i den andra gruppen, EGr2, kommer från 
Ekskolan (se avsnitt 4.6.3) och bor i andra stadsdelar. Bodil (E29), Aurora (E40) 
och Amanda (E32) bor i Limhamn-Bunkeflo, Märta (E33) i Husie, Inger (E28) i 
Västra Innerstaden och Lillemor (E47) i Kirseberg. Informanterna i de båda 
grupperna CGr1 och EGr2 bor således inom skilda stadsdelar i Malmö. Följande 
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figur visar informanternas bostadsorter i förhållandet till antalet utländska 
invånare i stadsdelen.32  

%-andel utländska 
invånare i stadsdelen 

Stadsdelen 
CGr1 

tvåspråkiga 
informanter 

EGr2 
enspråkiga 
informanter 

18 
Västra innerstaden 

 Inger 

48 
Södra innerstaden Sabaah 

Jing 

18 Limhamn-Bunkeflo  
Bodil 

Aurora 
Amanda 

21 Husie  Märta 

37 
Hyllie Gordana 

Minoo 

85 Rosengård 
Duhi 
Safa 

33 Kirseberg  Lillemor 

Figur 4.4:1. Andel utländska invånare i de stadsdelar där informanterna bodde 

Av ovanstående figur framgår den förhållandevis jämna spridningen av 
informanter över hela staden oavsett skoltillhörighet. Fördelningen mellan 
informanter med svensk och utländsk bakgrund i grupperna speglar i stort 
förhållandena i staden, dvs. informanterna i grupp CGr1, som alla har utländsk 
bakgrund, bor i de mer invandrartäta områdena medan informanterna i grupp 
EGr2 bor i områden med ett lägre antal invånare med utländsk bakgrund.  

4.4.2 Informanterna 

Nedan redovisas situationen så som den såg ut när bakgrundsintervjuerna 
genomfördes under höstterminen 2002. Antalet informanter minskade under 
inspelningstiden, till större delen till följd av att en del av dem lämnade gymna-
siet eller flyttade till en annan skola. Särskilt på Ekskolan var förändringarna 
stora, och före sista terminen i årskurs tre hade 25 % av informanterna slutat.  

4.4.2.1 Manliga och kvinnliga informanter 

Nedanstående tabell visar könsfördelning bland informanterna utifrån respektive 
klass, NvC på Cypresskolan, SpD på Dahliaskolan och SpE på Ekskolan. 

                                               
32 Uppgifterna är hämtade ur Områdesfakta för Malmö 2002, utgivet av Stadskontoret, strategisk utveckling.  
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Tabell 4.4:1. Kvinnliga och manliga informanter på Malmöskolorna 
 NvC 

antal  
SpD 
antal 

SpE 
antal 

Summa 

Kvinnliga 
informanter 
Manliga 
informanter 

15 

15 

21 

8 

24 

19 

60 

42 

Summa 30 29 43 102 

De kvinnliga informanterna uppgår till cirka 60 % och är således i majoritet. Vi 
har därför betydligt fler inspelningar med kvinnliga än med manliga infor-
manter, vilket också beror på att de kvinnliga informanterna var mer intresserade 
av att samarbeta med oss i projektet. Det går emellertid inte att ange någon exakt 
fördelning av inspelningstid för respektive kön härvidlag, eftersom en del 
inspelningar består av både manliga och kvinnliga informanter.  

Av det sammanlagda antalet egeninspelningar på samtliga skolor har kvinnliga 
informanter gjort 42 inspelningar och manliga informanter 15. Av dessa består 
27 inspelningar av enbart kvinnliga informanter och åtta inspelningar av enbart 
manliga informanter. Övrigt material är inspelat med blandade informant-
grupper, hemma i familjen, med andra kamrater och i andra sammanhang 
utanför skolan.  

4.4.2.2 Informanter med svensk och utländsk bakgrund 

Vid bakgrundsintervjun tillfrågades informanterna bl.a. om sin språkliga 
bakgrund och om de var födda i Sverige eller ej. Nedanstående tabell redovisar 
antalet informanter i respektive klass med indelning efter svensk och utländsk 
bakgrund.  

Tabell 4.4:2. Informanter med svensk eller utländsk bakgrund  
Klass Svensk 

bakgrund 
antal 

Svensk 
bakgrund
% 

Utländsk 
bakgrund 
antal 

Utländsk 
bakgrund 
% 

Summa 
antal 

NvC 10 33,3 20 66,6 30 
SpD 15 51,7 14 48,3 29 
SpE 16 37,2 27 62,8 43 
Summa antal 41  61  102 

Cirka 60 % av det sammanlagda antalet informanter hade utländsk bakgrund. I 
klass NvC hade 66,6 % av informanterna utländsk bakgrund och i SpE 62 %, 
medan fördelningen av informanter med svensk och utländsk bakgrund var jämn 
i SpD, 51,7 respektive 48,3 %. Antalet informanter som var födda i Sverige och 
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hade utländsk härkomst uppgick till 17 % av samtliga informanter medan 21 % 
av samtliga informanter hade anlänt till Sverige efter skolstarten.  

4.4.2.3 Informanternas språk i hemmet 

Vid bakgrundsintervjun tillfrågades informanterna om vilka språk som talades i 
hemmet. Bland de 102 informanter som intervjuades i Malmö talades 21 olika 
modersmål aktivt i hemmen inklusive svenska. Sammanlagt 63 elever talade 
mer eller mindre aktivt ett annat språk än svenska i sina hem. Arabiska talades 
av flest informanter, 12 stycken, följt av albanska, sju stycken. I övrigt var det 
en stor spridning mellan de olika språken, som vart och ett endast talades av 
några få av informanterna. 

4.4.2.4 Språk inom kamratgrupperna  

Vid förfrågan om kamraternas språk svarade 25 informanter att de endast hade 
svensktalande kamrater. De övriga uppgav att deras kamrater talade olika språk, 
men oavsett den mångspråkiga kamratmiljön uppgav 91 % av dessa informanter 
att de alltid talade svenska med kamraterna. Endast fem informanter uppgav att 
de för det mesta talade ett annat språk än svenska med sina kamrater. Många 
informanter uppgav också att de lärt sig andra språk av sina kamrater och att de 
ibland använde dessa andra språk också när de talade med varandra. Det 
framgick således klart vid bakgrundsintervjuerna att de flesta av informanterna 
rörde sig i mångspråkiga kamratkretsar, men att svenska språket i huvudsak var 
den gemensamma nämnaren.  

4.5 Tillvägagångssätt vid val av grupper och inspelningar 

4.5.1 Ett första urval av grupper  

Eftersom jag var intresserad av att finna lämpliga talgemenskaper för min 
undersökning iakttog jag inledningsvis klassernas olika gruppkonstellationer. 
När jag hade satt igång bandspelarna vid upptagningarna hade jag möjlighet att 
utifrån en position längst bak i klassrummen notera vilka elever som helst 
samarbetade med varandra, och vid gruppinspelningarna kunde jag observera 
hur informanterna grupperade sig. Mellan lektionerna gick jag omkring i 
korridorerna och på skolgården och pratade med informanterna. Jag försökte 
skaffa mig en uppfattning om vem som umgicks med vem, vilka som talade 
mycket med varandra och vilka som inte alls talade med varandra. Genom dessa 
observationer kunde jag få en viss uppfattning om gruppkonstellationerna i de 
olika klasserna och också om hur och med vem man umgicks utanför skolan. De 
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gruppkonstellationerna jag på så vis noterade kom också att återspeglas i de 
inspelningar som informanterna gjorde på egen hand.

Med hjälp av kartläggningen av informanternas språkliga bakgrund och 
språkliga miljö genom bakgrundsintervjuerna, samt mina egna observationer, 
urskiljde jag gruppkonstellationer som kunde vara lämpliga för min under-
sökning. Det framstod snabbt att enspråkiga och flerspråkiga informanter oftast 
befann sig i olika kamratgrupper. Jag var, som nämnts ovan, intresserad av att 
spela in grupper med flerspråkiga och enspråkiga informanter och den första 
kartläggningen visade att många gruppkonstellationer motsvarade mina 
önskemål.  

4.5.2 Ett andra urval av grupper efter lyssningstest 

Slutligen använde jag resultatet från ett lyssningstest som underlag för att 
urskilja vilka informanter som skulle ingå i mina undersökningar. Petra Bodén 
(f. Hansson) har utformat testet samt sammanställt och statistiskt bearbetat 
resultatet (se Hansson & Svensson 2004; Bodén 2007 för mer detaljerade 
beskrivningar). 

Den primära avsikten med detta test var att undersöka elevers och lärares 
uppfattning om vad som skulle kunna betecknas som den lokala varianten av 
SMG, eller rosengårdssvenska, som är den gängse termen i Malmö. Samtidigt 
testades också två hypoteser, nämligen att rosengårdssvenska kan talas av infor-
manter med svensk bakgrund och att informanterna kunde växla mellan 
rosengårdssvenska och en mer standardnära svenska. Båda hypoteserna visade 
sig vara korrekta (Bodén 2007:20 f.). 

Testet bestod av 30 sekunder långa avsnitt ur inspelningarna från 28 
informanter med sammanlagt 16 olika förstaspråk. Närmare en tredjedel av 
informanterna bidrog med stimuli till denna test. Vid lyssningstestet fick 
informanterna också en svarsblankett där de skulle notera huruvida de ansåg att 
talaren i respektive stimulus pratar rosengårdssvenska eller ej och hur säker 
han/hon kände sig på svaret. Svarsblanketten innehöll även några frågor om 
lyssnarens uppfattning om rosengårdssvenska och om lyssnaren själv. 
Lyssningstestet utfördes under april till juni 2004 på samtliga tre skolor såväl i 
informantklasserna som i andra klasser. 108 elever och 19 lärare deltog i 
lyssningstestet. Med tanke på att ingen skulle kunna känna igen kamraternas 
röster använde vi inte stimuli från samma skola när vi utförde lyssningstestet. 
Efter genomförandet av testerna hade vi sedan diskussioner med lyssnar-
grupperna om deras uppfattning om rosengårdssvenska. 
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I lyssningstestet klassificerades 10 informanter som talare av rosengårds-
svenska av en statistiskt signifikant majoritet av lyssnarna (p<0,05), medan 13 
informanter klassificerades som talare av något annat än rosengårdssvenska av 
en statistiskt signifikant majoritet av lyssnarna (p<0,05). För fem informanter 
var resultatet inte signifikant (Bodén 2007).  

Efter lyssningstestet kvarstod sex grupper som i stort uppfyllde de kriterier jag 
satt upp. Av dessa grupper valde jag ut dem som hade samlat in mest material 
och där större delen av gruppen hade deltagit i de flesta inspelningarna. I den 
ena gruppen med endast flerspråkiga informanter, grupp CGr1, hade tre 
informanter klassificerats som talare av rosengårdssvenska, ytterligare två av 
dem som tveksamma fall och den sjätte informanten i denna grupp som talare av 
något annat än rosengårdssvenska. I den andra gruppen med endast enspråkiga 
informanter, grupp EGr2, hade två informanter klassificerats som talare av något 
annat än rosengårdssvenska. Gruppdeltagarnas resultat på lyssningstestet 
presenteras i figur 4.5:1.  

Talare av rosengårdssvenska 
(p<0,05) 

Tveksamma fall 
(p>0,05) 

Talare av något annat än 
rosengårdssvenska (p<0,05) 

Safa (CGr1) Minoo (CGr1) Jing (CGr1) 
Duhi (CGr1) Gordana (Cgr1) Märta (EGr2) 
Sabaah (CGr1)  Aurora (EGr2) 

Figur 4.5:1. Resultat av lyssningstestet i grupperna CGr1 och EGr2 

I grupp CGr1 testades samtliga sex informanter och i grupp EGr2 två av 
gruppens inalles sex informanter De övriga fyra informanterna i EGr2 hade inte 
blivit testade (se vidare avsnitt 4.6). Båda grupperna består av endast kvinnliga 
informanter.  

4.5.3 Urval av inspelningar  

För mina undersökningar har jag särskilt valt ut inspelningar där informanterna i 
respektive grupp spelar en central roll och själva i huvudsak bestämt sin agenda. 
En anledning till mitt urval av inspelningar är att jag under den initiala fasen av 
avlyssning och transkribering fick uppfattningen att ungdomarnas språkbruk 
skiljde sig från situation till situation beroende på om de samtalade med vuxna 
eller jämnåriga. Jag valde då att fokusera på samtal med jämnåriga eftersom mitt 
första intryck var att informanterna använde betydligt fler diskurspartiklar i 
spontana samtal med jämnåriga. En annan anledning till mitt val av inspelningar 
grundar sig på lyssningstestet (se avsnitt 4.5.2). Det visade sig nämligen att 
samma person ansågs som talare av rosengårdssvenska av fler personer om 
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inspelningen hade gjorts bland enbart jämnåriga jämfört med inspelningar 
tillsammans med vuxna (Bodén 2007:20). Detta resultat tyder på att de 
språkdrag som skulle kunna visa på en SMG-varietet tycks framträda tydligare 
när informanterna umgås med enbart jämnåriga.  

Informanterna har gjort sina inspelningar i tidvis bullriga miljöer vilket gör 
många av inspelningarna svårtranskriberade. Trots det anser jag dem vara av 
större värde för mitt syfte än mer lättranskriberade inspelningar från exempelvis 
lektioner eller intervjuer, eftersom inspelningar då informanterna själva bestämt 
sin agenda, plats, tid och tillsammans med vem de ska göra sina inspelningar 
bättre speglar deras vardagliga och spontana samtalsspråk.  

Jag har också valt sådana inspelningar för att i görligaste mån undvika det av 
Labov (1972b:209 f.) namngivna fenomenet Observer’s paradox. Det som anses 
vara paradoxalt är att observatören som vill studera ett naturligt språkbruk 
genom sin blotta närvaro påverkar själva språkbruket. Därför använder jag i 
första hand egeninspelningar och har valt bort alla videoinspelningar. För att få 
tillräckligt med material har jag också använt några gruppinspelningar i skolan 
då informanterna varit förelagda vissa uppgifter, men efter endast några minuter 
övergått till för dem mer intressanta diskussionsämnen. Under dessa inspel-
ningar kommer läraren eller jag till gruppen vid ett par tillfällen och växlar 
några ord med informanterna, men i övrigt talar de ostört med varandra. 

Oavsett om informanterna själva bestämmer över sina inspelningar eller ej kan 
man inte undvika att informanterna är medvetna om att bli inspelade, vilket i sig 
kan påverka språkbruket. Vid avlyssning av materialet hör man dock att samtalet 
oftast flyter på utan att informanterna verkar vara besvärade av den pågående 
inspelningen. Emellanåt kommenterar de själva inspelandet, exempelvis då de 
kontrollerar om apparaturen fungerar, fäller då och då en kommentar som jag 
förstår är riktad till mig i min frånvaro, diskuterar sekretessfrågor eller förklarar 
för andra varför de håller på med inspelning, men i övrigt tycks de inte ägna 
själva inspelningssituationen så stor uppmärksamhet.  

4.6 Informanter och inspelningar 

För kvantitativa och kvalitativa analyser har jag som nämnts valt ut två grupper, 
CGr1 och EGr2. Dessa två grupper består av sammanlagt 12 informanter, av 
vilka sju spelar en framträdande roll och kommer att presenteras mer ingående 
nedan. De övriga fem ingår också i grupperna men spelar en mer perifer roll och 
deltar endast i någon enstaka inspelning. Av de inspelningar som jag använt för 
mina analyser har jag transkriberat sammanlagt fem timmar och 57 minuter, 
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47 343 tokens. I dessa inspelningar har jag endast använt det material som 
producerats av de 12 informanterna, 44 284 tokens.  

Förutom inspelningar från dessa två grupper har jag också använt inspelningar 
som gjorts av de informanter som i lyssningstestetet klassificerades som talare 
av rosengårdssvenska eller som talare av något annat än rosengårdssvenska (se 
bilaga 4). I mina diskussioner i kapitel nio hänvisar jag till detta material, som 
består av 33 inspelningar på 1399 minuter. En del av dessa inspelningar är 
transkriberade i sin helhet, medan andra endast är delvis transkriberade eller helt 
otranskriberade. Det transkriberade materialet uppgår sammanlagt till 43 507 
tokens (se bilaga 5).  

4.6.1 Grupp CGr1 

CGr1 består av i huvudsak fyra informanter, C28 med kodnamnet Gordana, C32 
med kodnamnet Sabaah, C37 med kodnamnet Jing och C41 med kodnamnet 
Duhi, från Cypresskolans naturvetenskapliga program. Sabaah och Duhi blev i 
lyssningstestet klassificerade som talare av rosengårdssvenska (se figur 4.5:1) 
medan Gordana klassificerades som ett ”tveksamt” fall och Jing som talare av 
något annat än rosengårdssvenska. Enligt kvinnliga bedömare ansågs dock också 
Jing som ett tveksamt fall (se figur 4.5:1, Bodén 2007:15–17).  

I periferin av denna grupp finns också C29, Safa, som klassificerades som 
talare av rosengårdssvenska och C27, Minoo, som klassificerades som ett 
tveksamt fall av samtliga lyssnare men som talare av rosengårdssvenska av 
kvinnliga lyssnare. Safa och Minoo finns med på någon enstaka inspelning från 
denna grupp, medan de övriga finns med i samtliga undersökta inspelningar.  

Nedan presenteras de fyra informanterna Gordana, Sabaah, Jing och Duhi, 
som således utgör kärnan i grupp CGr1. Alla bor i lägenheter på skilda håll i 
Malmö33. Sabaah och Jing är födda i Sverige och Duhi anlände vid tre års ålder. 
Alla tre lärde sig svenska i förskolan. Gordana däremot kom till Sverige vid åtta 
års ålder och började då genast i förberedelseklass34. Sabaah och Gordana tycker 
att de kan sitt förstaspråk, arabiska respektive bosniska, och svenska lika bra, 
medan Jing, som har kantonesiska som förstaspråk, och Duhi, som har arabiska 
som förstaspråk, tycker att de kan svenska bättre. Sabaah och Duhi uppger att de 
helst pratar svenska medan Jing helst pratar sitt förstaspråk, och Gordana kan 
inte avgöra vilket språk hon helst pratar. Samtliga fyra informanter uppger att de 
                                               
33 Uppgifter om hemförhållanden, informanternas uppfattning om modersmålet och svenska samt ankomst till 
Sverige och påbörjad inlärning av svenska är tagna ur bakgrundsintervjuerna. Övriga uppgifter om informan-
terna bygger på den kännedom jag fått om dem genom personliga samtal och observationer vid olika inspel-
ningstillfällen samt slutsatser vid avlyssning av inspelningarna. 
34 Förberedelseklasser är avsedda för nyanlända barn och ungdomar för att ge dem intensiv undervisning i 
svenska innan de flyttar över till en ordinarie klass.
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umgås i mångspråkiga kamratkretsar med vänner med mycket skiftande 
förstaspråk. Sammanlagt namnger de som exempel 12 olika språk. Alla pratar 
svenska med sina kamrater utom Gordana som uppger att hon pratar engelska. 

Gordana, C28, är enda barnet till föräldrar med akademisk utbildning. Båda 
föräldrarna arbetar i Sverige, som sjuksköterska respektive civilingenjör. I hem-
met talas bosniska och svenska, mest bosniska. Av inspelningarna att döma har 
hon det förhållandevis gott ställt ekonomiskt och de andra kallar henne bl.a. 
kapitalist. Hon deltar i diskussionerna och berättar personliga episoder ur sitt 
eget liv och samvaron med föräldrarna. Gordana är den i gruppen som håller 
reda på alla läxor och prov och kan svara på frågorna på alla skoluppgifter som 
diskuteras under inspelningarna.  

Sabaah, C32, är född i Sverige och bor tillsammans med sin mamma, 
styvpappa och syskon. Modern, fadern och styvfadern är alla från Syrien, där de 
båda männen hade var sin affär. Arabiska och svenska är språken i hemmet, 
arabiska talas mest. Enligt uppgift vid bakgrundsintervjun är Sabaah yngst av tre 
syskon. Det måste dock ha uppstått ett missförstånd vid intervjun, eftersom 
Sabaah vid ett flertal tillfällen berättar om sina yngre syskon. Man får upp-
fattningen att det finns ganska många personer i denna familj. Styvfadern och 
modern studerar, och Sabaah berättar om hur hon hjälper till hemma i familjen 
och ger mamman hjälp med hennes studier. Sabaah är aktivt drivande vid dis-
kussionerna, skrattar ofta och berättar många episoder från sitt eget liv, om 
syskonen och om andra personer innanför och utanför familjen. Hon tycks också 
vara den aktivt lyssnande eftersom man ofta hör att det är Sabaah som ger feed-
back, när de andra berättar om olika händelser och upplevelser.  

Jing, C37, bor med mamma, mormor samt lillasyster, och språket i hemmet är 
kantonesiska och svenska, mest kantonesiska. Jing har en svensk pojkvän. 
Hennes mamma har studerat i Vietnam och studerar även i Sverige. Systern går 
på Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Två inspelningar, aC05-001 och 
aC05-002, är gjorda i Jings hem. Jing berättar inte särskilt mycket om sin familj, 
utan mer om sig själv och sin pojkvän, om andra människor hon mött och om 
kändisar.  

Duhi, C41, som kom till Sverige vid tre års ålder, bor tillsammans med båda 
föräldrarna och tre bröder. I hemmet talas arabiska och svenska, mest svenska. 
Fadern var gymnasielärare i Irak medan mamman var hemmafru. Fadern har 
inget fast förvärvsarbete men tycks ha en del ströjobb, enligt vad Duhi uppger 
vid bakgrundsintervjun. Modern är hemmafru. Duhi deltar i diskussionerna men 
berättar inte så mycket om sig själv eller sin familj, medan hon däremot ivrigt 
förfäktar kvinnors rättigheter vid gruppens diskussioner om jämställdhet.  
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4.6.2 Inspelningarna i CGr1 

Samtliga informanter i CGr1 anmälde sig självmant för att göra inspelningar. De 
gjorde inspelningar tillsammans och var för sig med andra klasskamrater, 
kamrater från andra klasser och med syskon hemma hos sig själva. Tillsammans 
spelade de in sig som grupp vid åtta tillfällen, av vilka jag valt ut fem 
inspelningar. Urvalet har framför allt styrts av ljudkvaliteten. Förutom infor-
manterna i CGr1 förekommer fem andra talare i dessa inspelningar och även 
några personer som passerar och endast skjuter in en eller ett par enstaka 
kommentarer. Se bilaga 3 för en översikt över tid, deltagare, plats och antal 
tokens i inspelningarna. 

aC05-001, med inspelnings- och transkriptionstid på 74 minuter, och aC05-
002, med inspelnings- och transkriptionstid på 12 minuter, är inspelade hemma 
hos Jing under en middagsrast. Förutom de fyra informanterna finns också Jings 
femåriga kusin där. Inspelningsapparaturen tycks befinna sig centralt i rummet, 
och informanterna befinner sig ömsom nära ömsom långt borta från mikrofonen. 
Under inspelningarna försiggår mycket aktiviteter som beledsagar pratandet. 
Inspelningen utgörs först av en diskussion om ett skolarbete som ska utföras, 
men informanterna glider snart in på andra ämnen. Bitvis pågår parallella 
aktiviteter, och jag har då koncentrerat transkriptionen till dem som finns 
närmast mikrofonen. Det verkar som om Jing tidvis befinner sig i bakgrunden 
tillsammans med kusinen och spelar spel med henne. Informanterna tittar på 
dansföreställningar på video eller dator och kommenterar skådespelarna, de 
bläddrar bland Jings filmer och CD-skivor, pratar om dem och om artister, 
kastar saker till varandra, tittar på böcker som tillhör Jings syster och går igenom 
bilder i fotoalbum. Samtalen utgår från de aktuella aktiviteterna, men informan-
terna gör utifrån dessa många associativa utvikelser och pratar med varandra om 
egna upplevelser, om kompisar, om kändisar, om sina familjer och om världs-
händelser. aC05-002 avbryts efter 12 minuter när informanterna ska gå tillbaka 
till skolan.  

aC05-004, aC05-006 och aC05-018 är alla inspelade i Cypresskolans matsal 
under lunchrasten. Den sammanlagda inspelningstiden är 125 minuter varav 18 
minuter är lämnade otranskriberade p.g.a. att det inte pågår något samtal eller att 
det är för mycket störningar i bakgrunden. Informanterna sitter stilla under 
inspelningarna med inspelningsapparaturen på bordet och skjuter emellanåt 
mikrofonen närmre den ena eller den andra i gruppen. Andra personer deltar 
tidvis i samtalen, bl.a. de andra informanterna Safa och Minoo i CGr1, men även 
kamrater som inte tillhör informantgruppen.  
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Det är mycket oväsen i bakgrunden med sorl av röster, slammer från bestick 
och tallrikar samt skrap från stolar. Bitvis är bakgrundsmiljön så störande att det 
inte går att urskilja informanternas samtal, varvid transkriptionerna blivit 
fragmentariska. Likaså har det varit omöjligt att ibland uppfatta hela repliker på 
grund av överlappningar, otydligt prat med mat i munnen och skratt som över-
röstar samtalet. Under kortare och längre stunder förekommer pauser i pratandet 
eller endast enstaka kommentarer då informanterna tycks äta eller, av kommen-
tarerna att döma, titta på andra.  

Under dessa inspelningar kommenteras emellanåt händelser i bakgrunden, 
men större delen av tiden diskuterar man sådant som kändisar, lärare, kamrater 
och deras kärleksförhållanden, levnadsförhållanden och kvinnors situation, skol-
arbete och framtida arbete, familjen, pojkvänner och allt emellanåt inflikas små 
berättelser om egna vardagsupplevelser. 

Sammanlagt består inspelningarna av 193 transkriberade minuter och det 
totala antalet tokens för samtliga gruppmedlemmar är 26 405. 

4.6.3 Grupp EGr2 

Grupp EGr2 består i huvudsak av informanterna E29 med kodnamnet Bodil, 
E33 med kodnamnet Märta och E40 med kodnamnet Aurora. De går samtliga på 
Samhällsprogrammet på Ekskolan. Vid lyssningstesten klassificerades Märta 
och Aurora som talare av något annat än rosengårdssvenska av en statistiskt 
signifikant majoritet (se figur 4.5:1). Varken Bodil eller de tre informanterna 
Inger, E28, Amanda, E32, och Lillemor, E47 deltog i lyssningstestet. De tre 
sistnämnda befinner sig i gruppens periferi och är endast närvarande i inspel-
ningarna vid några enstaka tillfällen. Samtliga informanter i denna grupp uppgav 
att de endast umgicks med svenskspråkiga kamrater. 

Samtliga sex informanter är födda av svensktalande föräldrar och bor 
tillsammans med föräldrar och syskon. Två av informanterna, Amanda och 
Lillemor, uppger att de umgås mest med svensktalande men även med kamrater 
med andra modersmål, medan de övriga endast umgås med svensktalande 
kamrater.  

Enligt mina observationer håller gruppen sig ofta för sig själv tillsammans 
med ett par andra kvinnliga informanter med svenskt ursprung. På rasterna 
håller de ihop och talar emellanåt med manliga kamrater av svenskt eller 
utländskt ursprung, men tycks aldrig tala med kvinnliga kamrater av utländskt 
ursprung. Dessa intryck förstärktes vid avlyssning av inspelningarna. Alla tre är 
uppvuxna i Malmö och talar snarlikt, varför det vid korta, otydliga och snabba 
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inlägg i inspelningarna ibland kan vara svårt att avgöra vem av de tre som gör 
inlägget.  

Bodil, E29, bor med föräldrar och syskon i en lägenhet i ett högstatusområde. 
Fadern har egen firma och modern är lärare. Bodil gick under grundskoletiden 
på en skola med få elever med utländsk bakgrund. Bodil deltar aktivt i 
diskussioner och berättar om kompisar, om sina husdjur och barndomsupp-
levelser.  

Märta, E33, bor i villa tillsammans med föräldrar och fyra syskon i ett 
område som är mindre segregerat än de områden där de andra i gruppen bor (se 
figur 4.4:1). Fadern arbetar på ett renhållningsföretag och modern arbetar med 
matlagning inom livsmedelsindustrin. Märta deltar aktivt i diskussionerna och 
kommer ofta med rappa inlägg. Hon berättar om sig själv, om pojkvännen, om 
kompisar, om sina husdjur och barndomsupplevelser. 

Aurora, E40, bor i villa med en poolanläggning tillsammans med föräldrar 
och syskon i samma område som Bodil. Fadern har egen firma och modern 
arbetar i affär. Av diskussionerna vid inspelningarna kan man dra slutsatsen att 
familjen har god ekonomi. Aurora har många kontakter med ungdomar inom 
och utanför skolan. Vid inspelningarna är hon ofta tongivande utan att vara 
dominerande. Hon berättar om sig själv, om sin familj, om sina pojkvänner och 
om andra personer. 

4.6.4 Inspelningarna i EGr2 

Informanterna i EGr2 samarbetade villigt vid insamling av material till 
projektet. De gjorde tre egeninspelningar, aE05-inspelningar, på sammanlagt 
121 minuter, av vilka jag kunnat använda 85 minuter. Övriga minuter har jag 
varit tvungen att utelämna p.g.a. dålig ljudkvalitet eller inspelningssituationens 
art. För att få mer material för min undersökning har jag också använt delar av 
tre inspelningar med gruppdiskussion i skolmiljö, aE04B-inspelningar (se 
nedan). Förutom informanterna i EGr2 förekommer på inspelningarna också 
elva andra talare med varierande längre och kortare inlägg i samtalen. Se bilaga 
3 för en översikt över tid, deltagare, plats och antal tokens i inspelningarna. 

aE04B-003, aE04B-005 och aE04B-016 är inspelningar som gjorts i skolan i 
samband med att informanterna förelagts arbetsuppgifter. De två första har 
gjorts i klassrummet, där informanterna sitter ostörda i grupp i ena hörnet med 
inspelningsapparaturen på en bänk i mitten. Läraren går vid dessa tillfällen ut 
och in i klassrummet ett par gånger och deltar endast med några korta repliker 
när informanterna kallar på henne för att fråga om något. Jag kommer vid ett par 
tillfällen fram till gruppen för att kontrollera att inspelandet fungerar. aE04B-
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016 har gjorts i ett grupprum, och läraren och jag dyker också vid detta tillfälle 
upp och kontrollerar arbetet respektive inspelningen. Trots att dessa inspelningar 
försiggår i skolan och med förelagda uppgifter kan man ändå betrakta dem som 
fria inspelningar, eftersom informanterna i stort sett inte arbetar med de före-
lagda uppgifterna utan i stället diskuterar helt andra ämnen.  

Inspelning aE04B-003 har en inspelningstid på 38 minuter varav de första 22 
minuterna är transkriberade. Därefter talar informanterna småbarnsspråk omväx-
lande med perioder av tystnad i 20 minuter vilket lämnats otranskriberat. Till att 
börja med diskuterar informanterna en förelagd uppgift utifrån kvinnors 
situation i antikens Sparta och Aten efter lärargenomgång och utifrån ett papper 
med några uppgifter. Efter tre minuters diskussion om uppgifterna övergår 
informanterna till att tala om en film och spindelskräck och går sedan vidare till 
andra samtalsämnen. De återgår sedan inte till diskussion av arbetsuppgiften. 
Vid inspelningen finns också Amanda, E32, och Anita, E35 med i gruppen. 
Anita säger ingenting. Efter cirka 18 minuter sällar sig Chorvey, E26, till 
gruppen och inleder ett samtal med småbarnsspråk.  

Vid inspelning av aE04B-005, som har en inspelningstid på 44 minuter, var 
informanternas uppgift att diskutera renässansen utifrån ett material som de fått 
tidigare. Informanterna verkar inte särskilt pålästa och börjar därför i stället med 
högläsning av materialet. De första 10 minuterna då högläsningen pågår är inte 
transkriberade. Vid slutet av högläsningspasset börjar informanterna komma 
med inpass som berör andra ämnen och kivas om vem som ska fortsätta högläs-
ningen. Därefter övergår informanterna till att prata om pojkar och diskuterar 
inte arbetsuppgiften mer. I denna inspelning finns också Lillemor, E47. 

Vid inspelning av aE04B-016, 23 minuters inspelnings- och transkriptionstid, 
skulle informanterna diskutera novellen Elexir av Alejandro Leiva Wenger. 
Efter cirka fem minuters diskussion om novellen övergår informanterna till att 
diskutera en händelse på skolan och återvänder sedan aldrig till själva uppgiften. 
I denna inspelning finns också Inger, E28.  

aE05-017, inspelningstid 45 minuter, är delvis inspelad hemma hos Aurora, 
där hon och en kompis, som inte tillhör gruppen informanter på skolan, har varit 
och köpt pizza och nu har en liten förfest inför en annan fest. De äter och dricker 
vin, pratar om kompisar, pizzabagaren, andra personer i omgivningen och förbe-
reder övernattning. Resten av inspelningen är inspelad på den ”riktiga” festen. 
Ljudnivån är i stort sett ogenomtränglig och det förekommer många för mig 
okända personer på denna fest. Därför avslutas transkriberingen efter 19 
minuter. 
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aE05-018, inspelningstid 25 minuter, är inspelad i skolans matsal och på en 
geografilektion. Den första delen, dvs. den del där informanterna diskuterar med 
varandra i samband med måltiden, är transkriberad, medan den andra delen, 
lektionsdelen på 9 minuter, har utelämnats. Ljudnivån i bakgrunden är hög och 
försvårar avlyssning av informanternas diskussion. I denna inspelning finns 
också Gertrud, E39, och Maske, E06.  

aE05-019 utspelas på tre platser. Inspelnings- och transkriptionstid är 50 
minuter. Under den första delen sitter Bodil och Aurora på bussen. De för hela 
tiden ett livligt samtal, som bitvis är svårt att transkribera p.g.a. alla bakgrunds-
ljud och hänvisning till händelser som är bekanta för informanterna men inte för 
mig, transkriptören. Del två av inspelningen är gjord i skolans matsal med hög 
nivå på bakgrundsljuden. Här finns också Gertrud, E39, Tashak, E05, Maske, 
E06, Jamal, E11, och Mazus, E13. Del tre är inspelad på ett köpcentrum, där 
Bodil och Märta har slagit sig ner på en bänk och diskuterar föremål och förbi-
passerande människor. Utifrån det som händer på köpcentret associerar de 
vidare och berättar om personliga upplevelser, kompisar och lärare. 

Sammanlagt består den transkriberade inspelningstiden för aE04B- och aE05-
inspelningarna av 164 minuter, och det sammanlagda antalet tokens för de sex 
informanterna är 17 879 tokens.  

4.7 Bearbetningar, transkriptioner och transkriptionsprinciper 

4.7.1 Initial bearbetning av insamlat material 

Den korpus jag använt för mina undersökningar är ett urval av det material som 
spelades in i Malmö under höstterminen 2002 och vårterminen 2003 (se avsnitt 
4.3). Medan inspelningarna pågick lyssnade jag igenom allt material efter hand 
som det kom in och gjorde en del noteringar i CHAT-format (MacWhinney 
2000; se nedan 4.7.2) om bl.a. innehåll och röstidentifikation samtidigt som jag 
gjorde en del transkriptioner. Efter inspelningsperiodens slut lyssnade jag 
igenom allt material ännu en gång och gjorde ytterligare noteringar samtidigt 
som jag grovtranskriberade varierande delar av inspelningarna, dvs. inspelningar 
från bakgrundsintervjuer och presentationer inför klassen, helklass- och grupp-
inspelningar samt egeninspelningar. Det material som jag slutligen valt ut för 
kvantitativ och kvalitativ analys är egeninspelningar samt ett begränsat urval av 
gruppinspelningar (se avsnitt 4.6) från grupperna CGr1 och EGr2 och motsvarar 
tidsmässigt ungefär 6 % av hela materialet. Förutom detta material har jag 
använt ytterligare en del av korpusen (43 507 tokens, se bilaga 5) för mina slut-
diskussioner i kapitel 8.  
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4.7.2 Prosodisk analys 

Placeringen av diskurspartiklarna har betydelse för min analys, och jag har 
därför tillämpat prosodisk analys för att bl.a. avskilja gränser i talströmmen och 
emellanåt också för att mäta pauslängd.  

Med prosodi avses det talade språkets tonala, temporala och dynamiska egen-
skaper, t.ex. betoning, accentuering, satsintonation, taltempo och talrytm. 
Prosodins funktion är bland annat att framhäva eller undanhålla, att markera 
gränser och koherens. Interaktivt används prosodin för att bl.a. markera textuella 
gränser, för turreglering, för att föra dialogen framåt, för feedbacksignaler samt 
för att markera attityder och emotioner. Genom prosodisk frasering signalerar 
talaren vilka delar av talet som ska uppfattas som sammanhängande och utvisar 
samtidigt skiljelinjerna mellan dessa kluster. Det finns dock inget entydigt sam-
band mellan syntaktisk struktur och prosodisk frasering och inte heller mellan 
relationen innehåll – uttryck. Den individuella variabiliteten är stor härvidlag 
(Bruce 1994).  

Genomlyssningarna av och transkriptionsarbetet med mitt material har 
inneburit en ständig prosodisk analys med avlyssning av exempelvis tonfall, 
gränser och attityder. I mina transkriberade exempel i avhandlingen har jag varit 
sparsam med markering av prosodiska förhållanden och har regelmässigt endast 
markerat pauser och vid en del tillfällen också emfas, eftersom jag anser att det i 
de flesta fall inte är nödvändigt att markera detaljerade ställningstaganden 
gällande prosodin för att förstå och diskutera mina exempel. I allmänhet har 
transkriptionsarbetet fungerat utan att jag behövt göra mer detaljerade proso-
diska analyser för att exempelvis definiera till vilka syntaktisk-prosodiska 
avsnitt en diskurspartikel ska föras. I en del sammanhang har jag dock behövt 
göra mer ingående analyser för att framför allt urskilja prosodiska frasgränser 
och mäta pauser.  

En prosodisk fras består av en eller flera betonade och obetonade stavelser 
som tillsammans bildar en grupp vilken avgränsas mot omliggande grupper. 
Begreppet betraktas som centralt inom prosodiforskningen och har många 
benämningar, exempelvis intonationskontur (intonation contour), tongrupp 
(tone group), intonationsfras (intonational phrase) eller tonenhet (tone unit)
(Steensig 2001:104 f.). Den svenska benämningen prosodisk fras ger 
erkännande åt frasens olika prosodiska egenskaper, inte bara de tonala attri-
buten. Exakt hur och på vad sätt en prosodisk fras avgränsas är inte entydigt, 
vilket en rikhaltig forskning utvisar (se Hansson 2003 för en översikt över och 
diskussion om forskningen). I sin avhandling Prosodic Phrasing in Spontaneous 
Swedish (2003) undersöker Hansson hur lyssnare urskiljer prosodiska fras-
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gränser i spontant sydskånskt tal. Hon arbetar härvid med de tre faktorerna 
grundtonsåterställning (F0 reset), pausering och final förlängning.  

F0-kurvan visar det akustiska korrelatet till tonhöjd (pitch) och anger i Hz 
antalet svängningar i stämläpparna per sekund (Steensig 2001:104; Hansson 
2003). Enligt Hansson (2003) är det bl.a. pausering och den genom frasen 
sjunkande F0-kurvan som ger lyssnaren ledtrådar om var den prosodiska frasen 
börjar och slutar. Hansson konstaterar dessutom att en prosodisk fras också kan 
avslutas med ett långsammare taltempo med förlängningar av segmenten mot 
slutet av frasen. 

Min uppdelning i prosodiska fraser bygger på Hanssons karakteristik av den 
prosodiska frasen. Jag har oftast använt mig av auditiv analys, men i tveksamma 
fall har jag analyserat fraserna i datorprogrammet Praat (Boersma & Weenink 
2005, Wood 2005), varvid jag studerat F0-kurvan och pausering.  

Som illustrerande exempel på tillämpning av prosodiska analyser använder jag 
ett yttrande av Gordana (aC05-018), duvet(1) jag har sån ee säng duvet(2) sån 
ee # med sån fjärrkontroll. Detta utsägs i mycket snabbt tempo och mitt i detta 
yttrande inflikar Sabaah ett mm. I ett fall som detta kan det vara svårt att urskilja 
gränser och till vilken fras i den syntaktiska frasstrukturen jag ska hänföra den 
andra förekomsten av duvet. Figur 4.7:1 illustrerar F0-kurvan i de två prosodiska 
fraserna i Gordanas yttrande. De streckade linjerna tvärs över figuren markerar 
början och slut på Gordanas prosodiska fraser.  

Time  (s)
0 4 .086

0

500

       Duvet(1) jag har sån ee säng # (mm) # duvet(2) sån med sån fjärrkontroll  

Figur 4.7:1. F0-kurvan i två prosodiska fraser. Ur aC05- 018
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I exemplet i figur 3.2:1 ser man två prosodiska fraser med fallande kurvor. 
Mellan de två prosodiska fraserna ser man också tydligt en paus på knappt 0,5 
sekunder, en paus som kan vara svår att urskilja p.g.a. att Sabaah inflikar ett mm.
De fallande kurvorna och den paus som man sålunda kan urskilja med hjälp av 
Praat visar att duvet(2) ska hänföras till initialfasen i frasen sån med sån 
fjärrkontroll och inte till det finala segmentet i duvet jag har sån säng.  

I avsnitt 3.1.2 har jag visat hur ett prosodiskt frasbegrepp kan användas för att 
markera TBP. Mina huvudsakliga prosodiska analyser har dock gått ut på att, 
som i exemplet ovan, få hjälp att avgöra till vilka språkliga enheter olika 
diskurspartiklar ska föras.  

  

4.7.3 Transkribering, kodning och system för frekvensberäkningar 

Vid transkribering och kodning av inspelningarna har jag använt CHAT-
formatet, Codes for the Human Analysis of Transcripts, vilket finns tillgängligt 
för nedladdning på hemsidan för databasen CHILDES (MacWhinney 2000), 
Child Language Data Exchange System, (http://childes.psy.cmu.edu/). Här har 
jag också hämtat det anknutna datorprogrammet CLAN Computerized Langauge 
Analysis, som är ett verktyg för analys av samtalsinteraktion. CLAN har jag bl.a. 
använt för att beräkna frekvenser och göra sökningar på exempelvis vissa ord, 
delar av ord eller ordkombinationer.  

CLAN-programmet gör frekvensberäkningar i tokens och räknar då in alla 
transkriberade uttryck oavsett om dessa kan betraktas som reella ord eller ej. Till 
tokens räknas då även halvt utsagda ord, exempelvis som i följande yttrande: 
vad var de mer du skvallr+ vad var de mer du snacka om? (CNO, aC05-006). 
Skvallr+ är inget ord i sig men en token, som i detta sammanhang kan ha stor 
betydelse vid analys av informanternas interaktion. Onomatopoetiska uttryck 
som bång och tsj samt ljudord som bzz är också viktiga uttryck i talspråkliga 
sammanhang. Även pausljud, verkliga eller imiterade, är en del av de talspråk-
liga uttrycken, vilket illustreras med exemplet jag ba<aa> (aC05-006), då 
Sabaah citerar sig själv i en pinsam situation och aa ger en antydan om hur hon 
tänker efter för att hitta ett lämpligt svar. Alla dessa till talspråket hörande 
uttrycksmedel tar jag således med vid kvantitativa beräkningar, och jag anger 
följaktligen alla uträkningar i tokens och inte i ord.  

Vid uträkning av frekvenser för analys av diskurspartiklar har jag endast 
räknat med de informanter som ingår i grupperna. För grupp CGr1 innebär det 
att yttranden av Gordana, Sabaah, Jing och Duhi finns med i alla beräkningar 
liksom också Safa och Minoo de få gånger de är med. Däremot är inte övriga 
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inräknade. Exempelvis finns i matsalsinspelningarna några andra elever, 
betecknade CNO, vars yttranden är borttagna ur undersökningarna av diskurs-
partiklar. I grupp EGr2 inkluderas alltid yttranden av Bodil, Märta och Aurora 
liksom av de tre mer perifera informanterna i gruppen, Inger, Lillemor och 
Gertrud. Däremot inräknas inte yttranden av exempelvis andra informanter eller 
anonyma personer med beteckningen ENO.  

4.7.4 Transkriptionsprinciper 

Alla inspelningar som använts för både kvantitativ och kvalitativ analys av 
material från grupperna CGr1 och EGr2 är transkriberade av mig. 
Transkriptions- analysarbetet har inneburit ett upprepat avlyssnande där jag 
åtskilliga gånger har fått ompröva min uppfattning om vad som sägs på 
inspelningen. Samtliga dessa transkriptioner har kontrollerats av minst en 
person.  

Vid transkribering har jag följt CHAT:s transkriptionsformat, men jag har 
gjort ett undantag beträffande yttrandeplacering. I stället för byte av rad vid 
varje yttrande har jag låtit turen avgöra radbyte, vilket innebär att en informants 
oavbrutna yttrande blir sammanhållet. Vid angivande av exempel hänvisar jag 
till respektive inspelning och använder informanternas kodnamn.  

Jag har i huvudsak använt en skriftspråksnära ortografi, där endast vissa 
konventionaliserade talspråksformer har fått en mer talspråklig stavning. Pauser 
uppskattas oftast intuitivt, men vid de tillfällen då jag mätt pauslängden har jag 
använt mig av datorprogrammet Praat (Boersma & Weenink 2005; Wood 2005). 
Överlappningar markeras endast i de fall då jag anser att de har betydelse för 
tolkning av diskurspartiklarna. 

Se bilaga 6 för detaljerad beskrivning av transkriptionsprinciperna. 
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5 Analys av diskurspartiklarna 

I detta och nästa kapitel fokuserar jag på diskurspartiklarnas funktion och 
betydelse i enlighet med min första forskningsfråga. Efter en inledande 
presentation av övergripande resultat gällande samtliga diskurspartiklar presen-
terar jag dem i följande ordning: duvet 5.1, ba(ra) 5.2, ju 5.3, liksom 5.4 och typ
5.5. Efter denna genomgång av varje partikel för sig följer sedan i avsnitt 5.6 en 
sammanfattning med åtföljande diskussion med utgångspunkt från resultat och 
diskussioner i avsnitten 5.1–5.5. I denna sammanfattning lägger jag i 5.6.1 
tyngdpunkten på resultaten med utgångspunkt från språkhandlingarna enligt 
Exchange Structure Model (se avsnitt 3.3) och i 5.6.2 på analyserna beträffande 
den positionella betydelsen med utgångspunkt från TKE-strukturen (se avsnitt 
3.1.2). I 5.6.3 återknyter jag bl.a. till beskrivningarna av närhet och avstånd i 
avsnitten 5.1–5.5 och relaterar dessa beskrivningar till en diskussion om diskurs-
partiklarnas indexikala betydelse.  

Det totala antalet förekomster av de fem diskurspartiklarna är 1 147. Det 
sammanlagda antalet tokens för de sju informanterna som ingår i grupperna är 
44 284. I figur 5:1 visas diskurspartiklarnas antal per 1 000 tokens.  
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Figur 5:1. Antal diskurspartiklar per 1 000 tokens 

Ba(ra) är den vanligaste diskurspartikeln med 11,0 förekomster per 1 000 tokens 
medan liksom är den minst frekventa med 1,8. De fem diskurspartiklarna utgör 
2,6 % av ordmassan.  

Av de 1 147 diskurspartiklarna har jag tagit bort 151 stycken, 13,2 %, efter-
som jag haft svårigheter att analysera deras funktion. Anledningen till dessa 
problem kan vara avbrott, överlappningar eller andra svårigheter, exempelvis att 
definiera språkhandlingen. Det sammanlagda antalet undersökta diskurspartiklar 
i de kvantitativa och kvalitativa analyserna i kapitel fem och sex är 996 stycken.  

I figur 5:1 redovisar jag således antalet diskurspartiklar i förhållande till 
informanternas sammanlagda antal tokens, medan jag i fortsättningen redogör 
för diskurspartiklarna med avseende på deras förekomster i IRU:er (se kapitel 
3.3.1). Eftersom mitt forskningsfokus är informanternas bruk av diskurspartiklar 
har jag endast klassificerat de IRU:er där diskurspartiklar ingår. Jag har till att 
börja med klassificerat samtliga drag i de IRU:er där det förekommer diskurs-
partiklar. Det sammanlagda antalet tokens i dessa IRU:er utgör c:a 40 % av alla 
tokens i materialet från grupperna CGr1 och EGr2. I dessa IRU:er kan det 
förekomma diskurspartiklar i vissa av initiativ-, respons- och uppföljnings-
dragen men inte i andra. Alla mina beräkningar har antalet diskurspartiklar som 
utgångspunkt och inte antalet drag eller språkhandlingar. Det finns därför inga 
beräkningar som visar på det totala antalet språkhandlingar, IRU:er eller TKE:er 
i själva undersökningen. Exempelvis kan det uppträda 25 förekomster av 
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diskurspartiklar i samma initiativdrag som är klassificerat som en rapporterande 
språkhandling. Jag uppger då att 25 diskurspartiklar uppträder i initiativ 
beträffande dragen och att 25 diskurspartiklar också uppträder i en rapporterande 
språkhandling. En uträkning av % -satsen har antalet förekomster av diskurs-
partiklar som grund, där 100 % motsvarar antalet 996 (se ovan), och inte antalet 
drag eller språkhandlingar. I exemplet ovan innebär det således att 2,5 % av 
diskurspartiklarna skulle uppträda i initiativdrag och 2,5 % i rapporterande 
språkhandlingar. 

Avsikten med redovisning av de kvantitativa uträkningarna i detta kapitel är 
bl.a. att visa på skillnader mellan diskurspartiklarna i stort och de enskilda 
diskurspartiklarnas karakteristiska drag, vilka sedan ligger till grund för en 
kvalitativ analys. Kvantifiering av materialet visar på informanternas preferenser 
gällande diskurspartiklarna i olika situationer (se Schiffrin 1987:66 ff.). I princip 
är varje enskild funktion och betydelse hos respektive diskurspartikel av vikt 
och skulle kunna beskrivas, men jag har valt att i huvudsak fokusera på de 
specifika funktioner och betydelser som blir särskilt synbara vid de kvantitativa 
beräkningarna. Exempelvis behandlar jag ba(ra):s funktion som anförings-
markör mer ingående än duvet:s eftersom de kvantitativa beräkningarna visar på 
att markerande av anföringar är påtagligare hos ba(ra), även om duvet också i 
några få fall tycks visa på samma funktion i detta material.  

Vid min redovisning följer jag i stort samma ordning i respektive avsnitt och 
utgår till att börja med från de teoretiska och metodiska modeller jag redovisat i 
kapitel 3. Jag börjar med redovisning av de språkhandlingar som respektive 
diskurspartikel ingår i och diskuterar utifrån detta hur man kan tolka diskurs-
partikelns betydelse och funktion i kontexten. Härvid använder jag språkhand-
lingsmodellen i enlighet med ESM så som den beskrivs i avsnitt 3.3. De sociala 
handlingarna för att driva diskursen vidare är initiativdrag, responser och 
uppföljningar. De flesta diskurspartiklarna, 62,1 %, uppträder i uppföljnings-
drag, därnäst i informativa initiativdrag, 25,6 %, och i prefererade och 
disprefererade responsdrag, 12,3 %. Den basala nivån inom dessa drag är 
klassifikation i rapporterande, yttre värderande eller expressiva språkhandlingar. 
Resultatet visar att diskurspartiklarna i stort sett aldrig uppträder i expressiva 
språkhandlingar, varför dessa språkhandlingar inte beaktas i diskussionerna 
nedan. Vid mina beskrivningar och diskussioner kring språkhandlingar utgår jag 
i huvudsak från de basala rapporterande och yttre värderande språkhandlingarna 
och diskuterar alltså diskurspartiklarna utifrån dessa oavsett den överliggande 
nivån. Vid en del tillfällen tar jag dock upp även de övergripande nivåerna för 
den händelse det är av vikt för diskussionen. Diskurspartiklarna används mycket 
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sällan i initiativdrag som innebär eliciteringar, drygt 1,5 %, och knappast i 
direktiv eller i anmodan/förslag, cirka 1 % sammanlagt.  

Nedan visas två figurer med diskurspartiklarnas distribution i olika språkhand-
lingar. I figur 5:2 visas distributionen av diskurspartiklar i rapporterande och 
yttre värderande språkhandlingar och i det som jag här sammanfört under 
gruppen övriga, vilken innefattar eliciterande språkhandlingar samt de icke 
närmre specificerade språkhandlingar som omfattas av initiativdragen 
anmodan/förslag och direktiv. 
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Figur 5:2. Fördelning i % av diskurspartiklar i rapporterande, yttre värderande och 
övriga språkhandlingar 

Diskurspartiklarna ingår som synes huvudsakligen i rapporterande språkhand-
lingar, 86,6 %. Därnäst återfinns det största antalet diskurspartiklar, 10,4 %, i 
yttre värderande språkhandlingar medan antalet diskurspartiklar som ingår i 
övriga språkhandlingar endast uppgår till 2,9 %. Att informanterna oftast 
använder dessa diskurspartiklar i rapporterande språkhandlingar speglar sam-
talens struktur. Även om samtalen emellanåt förs framåt genom relativt snabba 
turskiften innehåller oftast ändå de enskilda turerna förhållandevis språkligt 
ordrika inlägg.  

I figur 5:3 visas fördelningen av rapporterande språkhandlingar inom 
informativa initiativdrag, IR, prefererade och disprefererade responser, PR och 
DPR, samt uppföljningsdragen bekräftelse-rapport, BR, där en talare följer upp 
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en annan talares inlägg, och expansion-rapport, ER, där en talare följer upp sitt 
eget tidigare inlägg.  
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Figur 5:3. Fördelning av diskurspartiklar i rapporterande språkhandlingar i % av alla 
diskurspartiklar  

Diskurspartiklarna fördelar sig förhållandevis jämnt mellan de rapporterande 
språkhandlingarna inom olika drag med en övervikt för språkhandlingarna 
bekräftelse-rapport och expansion-rapport inom uppföljningsdragen. Även detta 
speglar samtalens struktur eftersom de analyserade IRU:erna ofta består av flera 
efter varandra följande uppföljningsdrag som vart och ett kan innehålla en eller 
flera diskurspartiklar.  

En del avsnitt betecknas som monologiska och andra som mer dialogiska (se 
avsnitt 3.1.2 och 3.4). Monologiska avsnitt karakteriseras av att talaren passerar 
flera möjliga slutpunkter (se exempel 3.3:9 i avsnitt 3.4) utan att någon annan 
övertar turen. 61,6 % av diskurspartiklarna befinner sig i avsnitt med dialogisk 
karaktär och 38,4 % i avsnitt av monologisk karaktär.  

Efter att i respektive avsnitt 5.1–5.5 nedan först ha diskuterat diskurspartik-
larna i förhållande till de språkhandlingar de ingår i övergår jag till diskussioner 
om positionens betydelse för tolkning av respektive diskurspartikel och utgår då 
från turkonstruktionsenheten (se avsnitt 3.1.2). Nedanstående figur redovisar 
diskurspartiklarnas procentuella fördelning inom TKE-strukturen. 
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Figur 5:4. Procentuell fördelning av diskurspartiklar i TKE-strukturen, %

I genomsnitt befinner sig de flesta diskurspartiklarna i det inre segmentet, 
67,5 %, men skillnaderna mellan diskurspartiklarna är stora härvidlag, vilket 
redovisas vid genomgång av respektive diskurspartikel i detta kapitel.  

Efter två inledande avsnitt om språkhandlingens respektive positionens 
betydelse för tolkning av diskurspartiklarna följer sedan andra resonemang med 
utgångspunkt från exempelvis den enskilda diskurspartikelns specifika semantik 
eller funktion i interaktionen.  

Vid genomgång av de enskilda diskurspartiklarna redovisar jag till en början 
vad som kan betecknas som en typisk funktion för diskurspartikeln i en viss 
situation, varvid jag oftast negligerar att denna diskurspartikel samtidigt kan ha 
flera andra funktioner i den beskrivna situationen. Jag utgår således från den 
enskilda funktionen och betydelsen och diskuterar dem i varje enskilt fall. I 
sammanfattningen kring varje enskild diskurspartikel tar jag sedan upp 
diskussionen om den eventuella polyfunktionalitet som kan komma till synes i 
en och samma diskurspartikel vid ett och samma tillfälle. För de flesta av 
diskurspartiklarna gäller att de förutom ett antal olika funktioner också kan 
fungera som pausfyllnad. Jag beskriver dock inte detta fenomen eftersom det 
kan vara svårt att avgöra vid exakt vilka förekomster som diskurspartikeln har 
just den funktionen.  

I detta kapitel behandlar jag varje diskurspartikel för sig och utgår därvid från 
alla diskurspartiklar i grupperna CGr1 och EGr2 sammantaget, oavsett om 
bruket av diskurspartiklar skiljer sig åt grupperna emellan. I kapitel 7 vänder jag 
på perspektivet och diskuterar hur informanterna i de olika grupperna använder 
diskurspartiklarna i olika kontexter.  

5.1 Funktion och betydelse hos duvet 

Det sammanlagda antalet undersökta förekomster av diskurspartiklen duvet är 
173. Till skillnad från nexuskombinationen du vet är diskurspartikeln duvet
alltid obetonad och utgör aldrig en egen självständig prosodisk fras. Du vet har 
beskrivits av35 Nordenstam (1989, 1990) och klassificeras i dessa 
                                               
35 Diskurspartikeln duvet liksom de övriga analyserade diskurspartiklarna har liknande motsvarigheter i 
diskurspartiklar i andra språk. Exempelvis motsvaras duvet av det engelska you know (se bl.a. Östman 1981; 
Schiffrin 1987; Erman 1992) och isländska þúveist (Hilmisdóttir 2001) samt liksom av det engelska like (se bl.a. 
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undersökningar som en variant av vet du. I det undersökta materialet, som består 
av samtal mellan vuxna personer, är vet du betydligt mer frekvent än du vet. Vid 
en sammanräkning av antalet vet du och du vet består 87 % av förekomsterna av 
vet du och 17 % av du vet (1989:88). Enligt Nordenstam (1989:55, 63) har vet 
du utsatts för en stigmatisering och motarbetats av lärare och föräldrar medan du 
vet har högre prestige. Duvet uppträder oftare i medial position än i initial eller 
final (Nordenstam 1989:88), vilket inte är fallet i mitt material (se avsnitt 5.1.2). 
I en undersökning om diskurspartiklar i sverigefinskan nämner Saari (1994:70) 
att den ”vädjande” diskurspartikeln du vet inte är okänd, men dess frekvens är 
låg. 

Efter en undersökning av ungdomsspråk på ett gymnasium i Göteborg 1997–
1998 påpekar Nordenstam & Wallin (2002:166 f.) och Nordenstam (2002:93 f.) 
att du vet överanvänds av de intervjuade invandrarungdomarna förutom att det 
tycks vara allenarådande jämfört med vet du. Enligt Nordenstam & Wallin 
(2002:166 f.) och Nordenstam (2002:93 f.) kan du vet inta varierande positioner 
fungera som pausutfyllare och avgränsare liksom typ och liksom och markerar 
att talsituationen är informell. Dessutom är det ett uttryck som de svenska 
informanterna retar sig på (Nordenstam & Wallin 2002:166 f.). I riklig mängd 
kan du vet också bidra till att ge satsintonationen en ”stötig” karaktär vilket sägs 
vara vanligt i ungdomsspråket (Nordenstam 2002:94). En s.k. stötighet på grund 
av överanvändning av duvet har jag inte kunnat observera i mitt material från 
Malmö, där duvet alltid ingår som en obetonad del i yttrandet.  

5.1.1 Duvet i olika drag och språkhandlingar  

Duvet skiljer sig från genomsnittet av samtliga diskurspartiklar genom att 
förekomma i större mängd i initiativdrag men i mindre mängd i responsdrag och 
uppföljningsdrag. I figur 5.1:1 nedan redovisas dessa förhållanden.  

                                                                                                                                                  
Romaine & Lange 1991; Andersen 1997). I min avhandling anlägger jag inga kontrastiva perspektiv och gör 
därför inte några jämförelser med motsvarande diskurspartiklar i andra språk.  
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Figur 5.1:1. Jämförelse mellan duvet och samtliga diskurspartiklar i olika drag 

Den högre frekvensen i initiativdragen har sin förklaring i att duvet framför allt 
förekommer i de avsnitt då informanterna påbörjar ett berättande genom ett 
initiativdrag och sedan fortsätter i en förhållandevis lång monologisk tur. Detta 
speglas också i förhållandet att duvet förekommer oftare i monologiska partier 
jämfört med diskurspartiklarna i genomsnitt. I figur 5.1:2 redovisas dessa 
frekvensskillnader.  
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Figur 5.1:2. Jämförelser mellan duvet och alla diskurspartiklarna beträffande förekomst 
i monologiska respektive dialogiska avsnitt36

Mer än hälften av alla duvet uppträder i monologiska avsnitt då talaren i många 
fall berättar om personliga erfarenheter kring händelser och upplevelser som inte 
har direkt anknytning till informanternas gemensamma skolvärld. Cirka 40 % av 
duvet-förekomsterna uppträder i yttranden där jag av kontexten kan förstå att 
talaren informerar om något som lyssnaren a priori inte ’vet’. Sådana duvet-före-
komster uppträder inte bara i språkhandlingen informativ-rapport utan också i 
uppföljande drag med språkhandlingen bekräftelse-rapport, där talaren följer 
upp någon annans tur och introducerar ny och okänd information för åhörarna 
och i expansion-rapport, där talaren fortsätter sitt eget berättande efter någon 
annans inpass. Samtliga dessa språkhandlingar har en rapporterande innebörd. 
Det framgår i många av dessa situationer att talaren inte åsyftar någon förhands-
kunskap hos lyssnaren om den nya och okända informationen.  

Jag återkommer till denna diskussion i avsnitt 5.1.1.3 efter att i 5.1.1.1 och 
5.1.1.2 ha redovisat och diskuterat några exempel på duvet i språkhandlingarna 
informativ-rapport och eliciteringar.  

                                               
36 Statistik gällande monologiska och dialogiska avsnitt gäller endast de avsnitt där diskurspartiklar ingår och 
inte hela korpusen i stort. Generellt består korpusen till större delen av dialogiska avsnitt.  
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5.1.1.1 Duvet i rapporterande språkhandlingar 

De rapporterande språkhandlingarna kan ingå i samtliga drag och kan betecknas 
som informativ-rapport, prefererad eller disprefererad rapport, bekräftelse-
rapport eller expansion-rapport. En rapporterande språkhandling innebär att 
talaren informerar om något mer eller mindre känt eller helt okänt för 
mottagaren. I de fall då lyssnaren de facto ’vet’ kan talaren tänkas använda duvet 
för att aktualisera något i lyssnarens minne. Dock används drygt 40 % av de här 
analyserade förekomsterna av duvet i yttranden då talaren berättar om händelser 
som är okända för lyssnaren, vilket innebär att lyssnaren faktiskt inte ’vet’, dvs. 
inte känner till själva händelseförloppet. Man kan därför tänka sig att talarens 
avsikt inte är att hänvisa till en händelse som redan är bekant för lyssnaren, utan 
att duvet här har en annan funktion (se vidare nedan).  

Följande exempel, 5.1:1, illustrerar användning av duvet i ett monologiskt 
avsnitt. Detta avsnitt är typiskt för just användning av duvet, som ofta ökar 
påtagligt i frekvens när talaren kommer in på ett ämne som berör den personliga 
sfären, i detta fall Jings förhållande till gamla kamrater från nian. Detta 
monologiska avsnitt uppträder när informanterna diskuterat vem de ska gå på 
bio med och Sabaah gjort en kommentar om gamla kontakter. Jing gör då ett 
initiativdrag och börjar berätta om hennes och kamraternas överenskommelser 
att hålla kontakt. I de dialogiska avsnitten strax före har duvet uppträtt någon 
enstaka gång men nu ökar frekvensen. Under de 13 sekunder som hennes 
yttrande varar använder Jing duvet fem gånger.  

Exempel 5.1:1. Användning av duvet i ett monologiskt avsnitt  

 Jing: nä vi har sagt duvet(1) # då vi som gick i nian # i nian duvet(2) 
  # när jag gick i nian # vi snacka skitmycket om de duvet(3) # dom 
  ba <ja> [=direkt anföring] asså jag har hört de e skitmånga som 
  har tappat kontakten efter dom börjat gymnasiet # vi ba <nä vi ska 
  ha kontakten kvar> [= direkt anföring] duvet(4) # å när vi säjer 
  saker vi håll+ # dom flesta av oss håller de+. 
 Duhi: ja.  
 Jing: duvet(5). (aC05-018) 

Efter Jings sista duvet lägger Duhi till en kommentar om sitt eget förhållande till 
gamla kompisar. Sedan är diskussionen över, och informanterna börjar prata om 
sina betyg på ett prov och användningen av duvet glesar ut igen. Alla mono-
logiska avsnitt innehåller inte en ökad frekvens av duvet. I en del monologiska 
avsnitt förekommer inga duvet över huvud taget, men i de avsnitt där någon 
börjar använda diskurspartikeln duvet är det vanligt att den ökar påtagligt i 
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frekvens. Utifrån monologiska avsnitt i stil med ovanstående kan man dra 
slutsatsen att duvet har en annan funktion än att hänsyfta till lyssnarnas vetskap 
om den företeelse som diskuteras. Övergångarna mellan vad som kan vara 
bekant och vad som är obekant är dock inte alltid tydliga, och det finns många 
tillfällen då det är möjligt att duvet åsyftar något som lyssnaren kan ha en viss 
men något begränsad kunskap om. Lyssnarens ’vetskap’ kan då befinna sig på 
en glidande skala från absolut kunskap om det som förtäljes till ingen kunskap 
alls. Detta innebär att användning av duvet kan implicera olika former och 
grader av ’vetskap’, och klassificeringen av språkhandlingen blir därmed oklar. 
Om talaren med duvet hänvisar till något som är bekant för lyssnaren är 
språkhandlingen snarare elicitering-bekräfta. I en sådan språkhandling uttrycks 
explicit eller implicit en förväntan om ett verifierande, vilket innebär att talaren 
vet något som också lyssnaren förmodas veta (Tsui 1994: 82f.). Klassificeringen 
av språkhandling har betydelse för tolkning av semantiken hos duvet eftersom 
en språkhandling som eliciterar en bekräftelse implicerar lyssnarens vetskap.  

Figur 5.1:3 nedan visar ett typiskt exempel på denna glidande övergång. 
Avsnittet är 31 sekunder långt och innehåller 5 förekomster av duvet. I IRU 1 
och 3 ger Gordana bakgrundsinformation om varför hon har en ny säng, och 
Sabaah svarar i en ton som tyder på intresserad nyfikenhet. I IRU 3 avhandlas 
sängen med dess teknikaliteter. I IRU 4 avhandlas Gordana och hennes pappa.  
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Informant Replik Språkhandling IRU och drag 
Gordana: jag å min farsa har bytat rum. Informativ-rapport IRU 1 

Initiativ 
Sabaah: ae respons-prefererad respons 
Gordana: jag sover i min+ mina 

föräldrars dubbelsäng 
Informativ-rapport IRU 2 

Initiativ 
Sabaah: a respons-prefererad uppföljning 
Gordana: TKE 1:jag får spel min farsa # 

TKE 2:duvet(1) jag har sån ee 
säng  

TKE 1:  
Informativ-:rapport  
TKE2:  
informativ-rapport 
alternativt  
elicitering-bekräfta 

IRU 3 
Initiativ 

Sabaah: mm respons-prefererad respons 
Gordana: # duvet(2) sån ee # med sån 

fjärrkontroll # så duvet(3) man 
kan flytta upp den # åå # så 
man kan # så duvet(4) man 
kan flytta upp sängen å sånt 
duvet(5)

expansion-rapport uppföljning 

Sabaah: ja #  stöd uppföljning 
Sabaah: [= ! med hög röst] lyssna på 

när vi snackar [= % troligen till 
Jing och Duhi] 

Direktiv  Inskotts-IRU 
Direktiv 

Gordana: så duvet(6) så hör jag min 
farsa hela tiden # duvet(7) asså 
de e ju ba så <tch tch tch> [= ! 
härmar ljudet) #  

Informativ-rapport IRU 4 
Initiativ 

Sabaah: [skrattar] respons-prefererad respons 
Gordana: jag <pappa lägg av> [= direkt 

anföring]  
expansion-rapport uppföljning 

(aC05-018) 

Figur 5.1:3. Glidande övergångar mellan betydelser hos duvet  

IRU 1 innebär en introduktion av ämnet där Gordana något trevande tar ordet 
och börjar berätta om en episod ur sitt eget liv samt tillägger i IRU 2 ytterligare 
information om bakgrunden till sin berättelse. I IRU 3 gör Gordana först ett 
initiativdrag, jag får spel min farsa, och gör därefter en omstart i sitt berättande 
med ett nytt initiativdrag där hon hänvisar till sin säng, duvet jag har sån ee 
säng, och gör sedan en paus på 0,5 sekunder. Sabaah inflikar då ett snabbt och 
ganska tyst mm, vilket kan ses som antingen en bekräftelse på att hon känner till 
omständigheterna, varvid föregående språkhandling i så fall bör klassificeras 
som elicitering-bekräfta, eller som endast ett samtalsstöd för att meddela talaren 
att hon har uppfattat det sagda, att hon accepterar det talaren har informerat om 
och att hon godkänner att talaren fortsätter (Allwood 1988; Green-Vänttinen 
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2001:157–175), varvid språkhandlingen klassificeras som rapporterande. 
Samförekomst med sån tyder på att talaren implicerar att det här kan finnas en 
referent som lyssnaren har någon form av vetskap om. Sån kan här ha en 
påminnande funktion (Ekberg 2006:67, 2007:53; SAG bd 2:447). Lyssnarens 
kunskap om referenten behöver inte vara exakt och detaljerad utan snarare unge-
ärlig. Med utgångspunkt från responsen kan således språkhandlingen i det 
föregående initiativdraget tolkas som elicitering-bekräfta eller som rappor-
terande beroende på vad Gordana implicerar genom att säga duvet jag har sån 
säng. Alternativet rapporterande språkhandling innebär att hon börjar berätta sin 
historia ur livet och använder duvet trots att hon kanske vet att Sabaah inte ’vet’. 
Det andra alternativet, elicitering-bekräfta innebär att Gordana presupponerar att 
Sabaah verkligen ’vet’ vad Gordana avser.  

Efter Sabaahs mm fortsätter Gordana sitt berättande, och hela hennes nästa 
replik innehåller en beskrivning av sängen, duvet(2) sån ee # med sån 
fjärrkontroll # så duvet(3) man kan flytta upp den # åå # så man kan # så duvet 
(4) man kan flytta upp sängen å sånt duvet(5). Samtidigt som talaren klargör 
vilken sorts säng hon avser är det tänkbart att hon också, genom användning av 
duvet och sån, implicerar att det finns något som lyssnaren kan ha vetskap om, 
kanske det faktum att det finns fjärrkontroller som man kan manövrera sängar 
med. Sabaahs nästa replik, ett svagt ja, följer Gordanas replik i det närmaste 
utan paus. Sabaahs uppföljning kan vara ett svar till Gordana att hon antingen 
inser vad för sort och funktion sån och å sånt syftar på eller också att hon nu 
insett sakernas tillstånd, dvs. att hon har blivit informerad om vad som gäller för 
Gordanas säng och vill veta fortsättningen. I det förra fallet blir språkhandlingen 
elicitering-bekräfta och i det senare rapporterande. I denna kontext kan man inte 
av svaret utläsa vilken av de alternativa tolkningarna som är den riktiga. 

I Gordanas nästa replik i IRU 3 ingår två duvet, så duvet(6) hör jag min farsa 
hela tiden # duvet(7) asså de e ju ba <så tch tch tch>. Gordana har i de första 
replikerna fastlagt bakgrunden till sin anekdotiska berättelse och har nu kommit 
så långt att själva händelsen börjar framträda. Det är möjligt att Gordana presen-
terat sådant som Sabaah haft viss kunskap om eller kunnat ana sig till tidigare i 
berättelsen, men från och med nu lämnar Gordana orienteringsfasen i berättelsen 
och övergår till den händelse som är berättelsens klimax. Det som Gordana nu 
berättar tycks vara för Sabaah helt obekant information.  

Sådana exempel på duvet förekommer ofta inom de monologiska avsnitten där 
informanterna berättar om händelser från sitt vardagsliv, om kamrater, om 
släktingar eller kändisar. Berättelserna är oftast korta episodiska skildringar om 
en mer eller mindre vardaglig händelse av vikt eller berättelser av mer 
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anekdotisk karaktär. I sådana fall tycks inte diskurspartikeln duvet hänsyfta till 
förhandskunskap hos lyssnaren vad gäller den relaterade händelseutvecklingen. 
Däremot kan det vara möjligt att talaren genom bruk av diskurspartikeln hän-
visar till en annan form av ’vetskap’ hos lyssnaren. Talaren kan syfta till en för 
talare och lyssnare gemensam bakgrund. Detta innebär att talaren åsyftar andra 
kringomständigheter, som är bekanta även för lyssnaren, exempelvis beträffande 
sakförhållanden, miljön eller andra människors reaktionsmönster. Det är också 
möjligt att talaren åsyftar en annan vetskap hos lyssnaren, nämligen att hon nu 
har fått erforderlig information för att förstå den fortlöpande berättelsen (se 
vidare avsnitt 5.1.2.2).  

5.1.1.2 Duvet i språkhandlingen elicitering 

Diskurspartikeln duvet förekommer endast ett fåtal gånger inom de 
språkhandlingar som jag som utomstående avlyssnare säkert kan bestämma som 
eliciteringar. Exempel 5.1:2 visar tre exempel då talaren vänder sig till lyssnaren 
och verkar vilja få bekräftelse att denna vet vad som åsyftas eller att utsagan är 
sann. I exempel (i) handlar det om identifiering av konstruktionen hos en bröd-
klämma, i (ii) identifiering av ett klädesplagg och i (iii) åsikter om en annan 
person. I dessa fall ställer inte talaren en direkt fråga37 som ska besvaras utan 
tycks endast vilja att lyssnaren bekräftar att hon känner till vad saken gäller, 
elicitering-bekräfta i (i) och (ii), eller att hon samtycker till att utsagan är sann, 
elicitering-samtyck38 i (iii).  

Exempel 5.1:2. Duvet i eliciterande språkhandlingar 

(i) Märta: mm # # frågan e om du får min kabel [=! skrattar] # du kan ta en 
  sån brödklämma # sån # asså sån # me ståltråd inuti duvet.  
 Bodil: ja. (aE05-019) 
  
(ii) Märta: ja ja de var en som hade sån röd tröja  asså # asså långärmad tröja 
  utanpå # duvet typ sån sweatshirt nästan. 
 Aurora: mm. (aE05-019) 

(iii) Bodil: asså duvet NN [= samma egennamn] e # jävla besserwisser. 
 Aurora: ja [...]. (aE05-019) 

Ovanstående exempel kan vara eliciteringar för att framkalla bekräftelse eller 
samtyckande. Men det kan också, som i exempel 5.1:2 ovan, i stället föreligga 

                                               
37 En direkt fråga klassificeras som elicitering-informera (Tsui 1994: 81). 
38 Se Tsui (1994: 86f). 
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en oklarhet beträffande vad som kan ses som en rapport och vad som kan vara 
önskan om bekräftelse på eller medhåll om ’vetskap’.  

I följande avsnitt berättar Gordana med stor inlevelse om en fotbollsmatch. I 
sin första replik presenterar hon målvakten i Inter, och hennes duvet tyder i 
denna kontext på att hon signalerar att hon vill ha en bekräftelse av Sabaah att 
hon vet vilken målvakt det gäller, varvid Sabaah svarar med ett eftertryckligt 
jaja. Därefter följer ett långt avsnitt med ett stort antal duvet allt eftersom 
beskrivningen av det för Sabaah tidigare okända skeendet växer fram och där 
hon då och då skjuter in ett samtalsstödjande ja. Efter att ha beskrivit hur alla 
trillat gör Gordana ett sista inpass med duvet, ett inpass då hon möjligen vill få 
Sabaah att bekräfta att hon har förstått i vilken position alla spelarna har hamnat. 
Sabaah svarar med ett förlängt ja, vilket kan tyda på att hon svarar på en 
elicitering men lika väl på ett starkt engagemang i Gordanas berättande och att 
hennes ja: egentligen är en form av samtalsstöd. 

Exempel 5.1:3. Förekomst av duvet i eliciterande och rapporterande språkhandlingar  

 Gordana: de var # de var noll noll # dom skulle spela igen på tisdag 
  # men asså de såg ut som han flabba ihjäl # duvet han 
  Toldo # han målvakten # för Inter? 
 Sabaah: jaja. 
 Gordana: duvet han han tog en boll # duvet å # ja så slog han till allsså 
  skitmånga. 
 Sabaah: mm. 
 Gordana: duvet sprang mot boll duvet # typ nåra från Milan  
  duvet duvet skjuta in den. 
 Sabaah: ja. 
 Gordana: å dom från Inter duvet vill bara skjuta # så tog Toldo den. 
 Sabaah: ja. 
 Gordana: å alla alla dom börja tränga # duvet dom skulle springa rakt in 
  honom. 
 Sabaah: ja. 
 Gordana: så får jag se va typ så # ena trilla framför honom # på knäna  
  duvet. 
 Sabaah:  ja. 
 Gordana: så ser man annan trilla bakom honom. 
 Sabaah: aau [= ! skrattar]. 
 Gordana: så kommer tredje allså jag flabba ihjäl mej # de va typ allså 
  så # dom hade typ sån position duvet . 
 Gordana: jA:. (aC05-006) 

Förutsättningen för att språkhandlingen ska klassificeras som elicitering-
bekräfta eller elicitiering-samtyck är att talaren presupponerar att det som ska 
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bekräftas är bekant för lyssnaren och att lyssnaren härmed kan bekräfta eller 
förneka sin vetskap. I inget fall svarar lyssnaren nekande utan svaret är alltid 
mm, jaja eller ja. En tolkningsmöjlighet är att diskurspartikeln duvet i dessa 
sammanhang inte eliciterar ett bekräftande av vetskap eller samtycke utan 
snarare en implicit tillåtelse till fortsatt talutrymme. Det som talaren i så fall 
implicerar genom elicitering-tillåt39 är en tillåtelse för fortsatt talutrymme, vilket 
lyssnaren bejakar genom sitt samtalsstöd (se vidare 5.1.2.2).  

5.1.1.3 Sammanfattning av och diskussion om duvet i språkhandlingar 

Sammanfattningsvis kan man framhålla fyra användningar av duvet med 
utgångspunkt från respektive språkhandling. Inom språkhandlingar av rappor-
terande slag indikerar duvet att ett material av rapporterande karaktär föreligger 
(se 5.1.2.1 om initialt duvet som tolkningsram). Genom att fungera som en 
kommentar till satsinnehållet (SAG bd 4: 84) får duvet i dessa kontexter en 
satsadverbiell funktion och kan sägas ha en ”rapportmarkerande” betydelse.40

De få fall där duvet uppträder i språkhandlingen elicitering-bekräfta och 
elicitering-samtyck tyder på att den obetonade diskurspartikeln duvet har ett 
semantiskt innehåll, nämligen att du:et har eller förväntas ha någon vetskap om 
sakernas förhållande. Trots sin obetonade status har duvet här en betydelse som 
liknar en epistemisk matrissats. Som epistemisk matrissats har du vet en tydlig 
satsbetoning och ett semantiskt innehåll, men som diskurspartikel är duvet 
obetonat och det semantiska innehållet är tunt. Trots detta tycks diskurspartikeln 
duvet ändå i vissa kontexter ha användningar som signalerar en vetskap hos 
lyssnaren och att påståendet härmed kan tolkas som överenskommet sant. Duvet 
kan i sådana fall sägas fungera som ett satsadverbial med försanthållande 
betydelse (se SAG bd 4:105). Den fjärde språkhandlingen, elicitering-tillåt, 
innebär en vädjan om fortsatt talutrymme. 

Lindström klassificerar parentetiskt duvet som yttrandepartikel (2008:87), en 
partikel som kan öka samförståndet mellan talarna och som används av talaren 
för att vädja till gemenskap kunskap och förståelse. Denna beskrivning stämmer 
väl in på användningen av duvet i eliciterande språkhandlingar. 

Eftersom duvet används så frekvent i monologiska avsnitt med rapporterande 
karaktär (se vidare 5.1.2.2 om finalt duvet inom turbytessystemet) kan man 
tänka sig att duvet också har en funktion att elicitera ett samtalsstöd som 
signalerar tillåtelse för fortsatt talutrymme till förmån för talaren, dvs. 
elicitering-tillåt. Det är också tänkbart att duvet emellanåt har en utfyllande 
funktion för att talaren ska få talet att flyta smidigt i de monologiska avsnitten. 
                                               
39 Elicitering-tillåt är en av de eliciterande språkhandlingarna hos Tsui (1994). 
40 En sådan satsadverbiell betydelse är inte beskriven i SAG (1999). 
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Det som diskuterats ovan kring rapporterande språkhandlingar gäller såväl 
informativ-rapport som andra rapporterande språkhandlingar som bekräftelse-
rapport, expansion-rapport och responsiva rapporter. Duvet uppträder inte i 
expressiva språkhandlingar som innehåller uttryck som exempelvis artighets-
fraser eller interjektioner, ej heller i direktiva språkhandlingar eller eliciteringar 
som kräver ett mera informativt svar, ett förtydligande eller en repetition. Detta 
understryker ytterligare duvet:s karaktär av ett fenomen representativt för 
rapporterande språkhandlingar, vilket kan understrykas av att i de eliciteringar 
där duvet uppträder förväntas endast av den svarande att denna ska bekräfta, 
samtycka eller tillåta.  

5.1.2 Positionens betydelse för tolkning av duvet 

Partikeln duvet uppträder inom alla segment i TKE-strukturen, men företrädes-
vis inom för- och eftersegmenten. I figur 5.1:4 åskådliggörs den procentuella 
fördelningen av duvet inom de olika segmenten i TKE-strukturen.  
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Figur 5.1:4. Duvet:s placering i TKE-strukturen jämfört med samtliga diskurspartiklar 

Av duvet-förekomsterna befinner sig 37,8 % i initialt och 45,9 % i finalt, 
sammanlagt 83,7 %, i TKE-segmenten, vilket har betydelse för deras tolkning. 
Av dessa befinner sig 8,1 % av alla duvet-förekomster i turinitial position och 
9,3 % i turfinal position. Duvet skiljer sig från genomsnittet av diskurspartiklar 
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genom att de flesta av förekomsterna befinner sig i de yttre segmenten, dvs. i 
TKE:ns kontextualiserande faser (se Lindström 2008:203 f.). I 5.1.2.1 diskuterar 
jag först initialt duvet som tolkningsram för yttrandets semantik. I 5.1.2.2 tar jag 
upp turinitialt och finalt duvet som interaktiv markör i turbytessystemet, medan 
5.1.2.3 innehåller diskussioner om initialt och finalt duvet som gränsmarkör. I 
5.1.2.4 behandlas duvet i inre segmentet.   

5.1.2.1 Initialt duvet som tolkningsram för yttrandets innehåll 

Inom interaktionsforskningen avses med begreppet ramar (frames) den inram-
ning som samtalsdeltagare behöver för att förstå hur ett yttrande ska tolkas (se 
Goffman 1974; Schiffrin 1994:102 ff.). Ramarna förändras under samtalets gång 
och opererar på olika nivåer varvid de mindre ramarna avspeglar och formar de 
mer övergripande ramarna. Verbala uttryck, tonläge, gester m.m. skapar ramarna 
och signalerar huruvida ett yttrande ska tolkas som exempelvis ironiskt, sakligt 
eller artigt (Norrby 2004:55). I försegmentet av en TKE initieras en ny fas med 
”turövertagande handlingar som kan vara mer eller mindre topik- och aktivitets-
styrande” (Lindström 2005:25), och uttryck i detta segment kan således 
signalera en tolkningsram för den aktuella utsagan. 28,5 % av de duvet-före-
komster som uppträder i försegmentet ingår i rapporterande språkhandlingar. 
Man kan av detta dra slutsatsen att duvet i denna position kan fungera som en 
tolkningsram som projicerar ett informativt innehåll av rapporterande karaktär. 
Duvet kan i sådana fall befinna sig turinitialt som i exempel (i) eller också 
initialt i en TKE inuti en tur som i exempel (ii). 

Exempel 5.1:4. Initialt duvet som tolkningsram  

(i) Jing: duvet han Michael Jackson gör det typ så helt naturligt # 
  han41 han gör det helt ansträngande # detta e värst. (aC05-001) 

(ii) Sabaah: NN [= egennamn, troligen namn på lärare] har faktiskt ee # ee  # 
  sett min syrra fuska # duvet en gång # de handla osså om de 
  slutprov å sånt # tre gånger # blev hon tagen # å all+ hon fick alla 
  dom IG för alla # alla ee tyckte om henne [= ! skrattar] . 
 Duhi: så grymt. (aC05-018) 

I exempel (i) tar Jing ordet och inleder med ett duvet som följs av en rapport 
med jämförelse mellan Michael Jackson och Andy Lau. I (ii) har informanterna 
diskuterat en klasskamrat som fuskat. Sabaah tar ordet och efter en inledande 
TKE påbörjar hon det kronologiska berättandet om sin syster och hennes 

                                               
41 Syftar på Andy Lau, Hongkongs motsvarighet till Michael Jackson. 
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fuskande i den andra TKE:n vilken inleds med duvet. Hennes berättelse utveck-
las till ett långt monologiskt avsnitt, av vilket endast en liten del är återgivet 
ovan.  

I följande exempel, 5.1:5, fungerar duvet som tolkningsram för den kommande 
utsagan, liksom i exemplet 5.1:3, och implicerar att det följande yttrandet är av 
berättande-rapporterande karaktär. Dessutom tycks Jing genom användning av 
duvet vilja poängtera att det som hon nu säger är sant, även om det kan verka 
osannolikt.  

Exempel 5.1:5. Initialt duvet som tolkningsram  

 Duhi: den e fi:n j+. 
 Jing: jag vet # duvet hur gammal han e # han e förti nånting. 
 %com: samstämmigt aauu och någon nämner ordet flippa. 
 Jing: ja. 
 Duhi: nähä # ja+. 
 Sabaah: du flippar. 
 Jing: han e typ förtifem nåt sånt. 
 Gordana: va. 
 Duhi: han ser ut tjugofem. 
 Gordana: ja precis. 
 Jing: jag vet men han e förtifem nånting. 
 Duhi: ne:j 
 Sabaah: man kan inte se på # märka på kines hur gamla dom e. 
 Duhi: alla ser unga ut som <babyfejsar> [= engelskt uttal av 
  babyface med svensk pluralform]. (ac05-001) 

I detta exempel inleder duvet den andra TKE:n inom turen. Jing svarar först på 
Duhis replik med orden jag vet och gör därefter ett initiativdrag med språk-
handlingen informativ-rapport. Precis som Jing tycks ha befarat möts hennes 
påstående om Andy Laus ålder av skepsis av de andra, som dock snart accep-
terar fakta och övergår till att diskutera varför han ser så ung ut trots sin ålder. 
Denna inledning med duvet visar ytterligare på den funktion som redan nämnts i 
5.1.1.3, nämligen som markör för att ett sant påstående ligger för handen, varvid 
duvet kan tillskrivas en funktion som liknar ett försanthållande satsadverbials.  

5.1.2.2 Initialt och finalt duvet som markör inom turbytessystemet  

Som markör i turbytessystemet med turtagning, turöverlämnande och vidmakt-
hållande av turen har duvet i sig inget semantiskt innehåll, men å andra sidan är 
valet av just duvet inte godtyckligt eftersom duvet också kan ha andra funktioner 
i samma position (se avsnitt 6.1). I detta avsnitt diskuterar jag först duvet som 
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markör för turtagning i initial position och därefter i final position för turöver-
lämnande samt för vidmakthållande av turen.  

8,1 % av alla duvet förekommer i absolut initial position, dvs. det finns inget 
annat ord före duvet i TKE-enhetens försegment. I sådana fall markerar duvet en 
turövergång och kan betraktas som uttryck för en turövertagande handling. I 
följande avsnitt uppträder duvet som turinledare. Informanterna tittar på en film i 
TV, eller på en video, där Andy Lau framför ett sång- och dansnummer. De 
kommenterar hans kläder och uppträdande, då Jing plötsligt avbryter kommen-
terandet och börjar berätta om en tidigare upplevelse angående denne artist. 
Språkhandlingen är informativ-rapport. 

Exempel 5.1:6. Turinitialt duvet 

 Jing: sån hatt. 
 Sabaah: ingen kan klara Michael Jackson. 
 Jing: nä. 
 Duhi: nä absolut inte. 
 Jing: duvet så chockad jag blev ju av vad som hände nu duvet # 
  asså jag ba <vA # de e Michael Jacksonlåten ju # okej> [= direkt 
  anföring] # jag ba <va fett en kines som gör de # öö okej> 
  [= direkt anföring]. (aC05-001) 

Jing gör ett initiativdrag och använder duvet som turinledare. I detta samman-
hang tycks duvet vara en lystringssignal (Lindström 2008:86 f). med vilken Jing 
markerar att hon vill rapportera något  

Sammanlagt 45,9 % av alla duvet förekommer i final position i TKE-
strukturen, och av dessa förekommer de flesta, 36,6 %, i ej turfinal position. 
Som interaktiv markör i turbytesordningen tycks duvet snarast ha funktionen att 
markera att man inte vill överlämna sin tur utan har mer att säga (se avsnitt 
5.1.1.2), vilket illustreras i exempel 5.1:7. Här förekommer två fall, duvet(4) och 
duvet(6), då duvet uppträder i det som skulle kunna vara en turbytesplats men 
där det inte uppträder något turbyte. I stället fortsätter talaren med eller utan 
paus och får ett utvidgat talutrymme då ingen annan avbryter berättandet. Det 
tredje exemplet, duvet(5) är inte finalt, men har en funktion som liknar de 
andras, eftersom också det markerar en fortsättning på turen genom sin plats 
mellan en konjunktion och en paus. Gräns mellan prosodiska fraser är markerad 
med |. 
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Exempel 5.1:7. Finalt duvet som följs av samtalsstöd och ny TKE av samma talare  

 Jing: [...] för den fjärrkontrollen jag hade duvet(1) | #(0,5sek).  
 Sabaah: =ja. 
 Jing: duvet(2) den den kan inte lysa ju på kvällen | #(0,9sek). 
 Sabaah: a så. 
 Jing: nä de de går in+ när man när man trycker så # (0,3 sek).  
 Sabaah: aa.  
 Jing: duvet(3) så de så testa han me min duvet(4) | #(0,1sek) så funka 
  de #(0,5sek) | för duvet(5) #(0,3sek) för jag fick en ny #
  (0,1sek) för jag lämnade in min min fjärrkontroll #(0,1 sek) för 
  den var trasig duvet(6) | så fick jag en ny tillbaka #(0,1sek) så 
  var den helt annorlunda så den kan lysa också #(0.8sek). 
 Sabaah: aha. (aC05-018)

I ovanstående exempel uppträder duvet TKE-finalt i duvet(1), duvet (4) och 
duvet(6), dvs. på ställen som skulle kunna vara turbytesplatser eftersom de utgör 
både syntaktiska och prosodiska slutpunkter. Men lyssnaren övertar inte ordet 
eftersom det inte är relevant med ett turöverlämnande. Talaren har nämligen 
påbörjat ett identifierbart längre projekt varvid turövergångarna blir oåtkomliga 
(Ford 2004; se avsnitt 3.1.2 och 3.4 i denna avhandling). Den pragmatiska 
slutpunkten inträder först när det monologiska avsnittet avslutas och turen kan 
därefter övergå till en ny talare. Duvet uppträder ofta i kontexter av detta slag, 
dvs. på syntaktiskt och prosodiskt potentiella turbytesplatser i monologiska 
avsnitt. I avsnitt 5.1.1.2 diskuterar jag duvet som eliciterare av samtalsstöd, 
vilket medför att talaren får ett fortsatt talutrymme. Den förhållandevis rikliga 
förekomsten av duvet inom monologiska avsnitt tyder också på att duvet kan 
fungera som en markering för ökat talutrymme. Monologiska avsnitt avslutas i 
stort sett aldrig med duvet, vilket kan tolkas som att när talaren är färdig med 
berättandet av en episod behövs ju inte längre någon markör för vidmakt-
hållande av ordet.  

9,3 % av duvet uppträder i turfinal position, men följs i de flesta fall endast av 
samtalsstöd som i exempel 5.1:8 där lyssnaren aldrig tar över turen utan endast 
svarar ja eller mm och talaren fortsätter prata. I sådana fall tycks turfinalt duvet 
snarare signalera att talaren vill behålla turen och språkhandlingen är elicitering-
bekräfta eller elicitering-samtyck. 
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Exempel 5.1:8. Turfinalt duvet som följs av samtalsstöd  

(i) Gordana: så får jag se va typ så # ena trilla framför honom # på knäna duvet. 
 Sabaah:  ja. 
 Gordana: så ser man annan trilla bakom honom. (aC05-006)

(ii) Jing: för den fjärrkontrollen jag hade duvet. 
 Sabaah: =ja. 
 Jing: duvet den kan inte lysa ju på kvällen.  
 Sabaah: a så. (aC05-018) 

I endast några få fall uppträder duvet i final position varefter någon annan 
informant tar över ordet, exempel 5.1:9.  

Exempel 5.1:9. Duvet vid turöverlämnande  

(i) Jing:  xxx jag hade såna stora ögon när jag var liten eller inte stora duvet 
  # typ # inte såna # inte sÅna duvet. 

Sabaah: jajaja vi förstår# men du e vietnames <också> [= % bokstavsenligt 
  uttal av också]. (aC05-001) 

(ii) Jing: jag # jag vill inte ha såna # färska bananer # ska va jättegröna # 
  inte jättegula. 
 Sabaah: nä:. 
 Jing: jättegröna # precis efter grönt duvet. 

Sabaah: då smakar dom helt hårda # har dom sån äcklig smak.
 Gordana: dom ska va # dom ska va bara gula # inte bruna eller gröna # bara 
  gula. (aC05-006) 

De få gånger då finalt duvet uppträder i samband med turöverlämnande kan 
språkhandlingen vara elicitering-bekräfta, varvid bekräftelsen innebär att mot-
tagaren övertar turen, bekräftar och tillägger egen information, eller rapporte-
rande språkhandling, då duvet har en annan funktion än att få mottagaren att 
bekräfta (se nedan). 

5.1.2.3 Initialt och finalt duvet som markör för gränser, fokusering och 
specificering 

Som gräns-, fokuserings- och specificeringsmarkör i det textuella flödet fungerar 
duvet på flera olika nivåer i diskursen för att markera såväl syntaktiska som 
textuella enheter samt narrativa strukturer. I detta avsnitt presenteras och disku-
teras exempel ur två utdrag ur inspelningarna. Först använder jag diskussionen 
om en fjärrkontroll, som tidigare delvis presenterats i exempel 5.1:7, och 
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därefter ett långt monologiskt avsnitt då Sabaah berättar om en händelse i 
samband med ett dödsfall inom familjen. 

Diskussionen om fjärrkontrollen inleds med ett dialogiskt avsnitt som följs av 
ett monologiskt avsnitt, vari flera duvet förekommer. Därefter kommer ett 
dialogiskt avsnitt följt av ett kortare monologiskt utan några förekomster av 
duvet. Jag har märkt ut gränserna för de prosodiska fraser där duvet ingår med |, 
strukit under de prosodiskt mest prominenta stavelserna samt markerat 
pauslängderna i Jings tre repliker med förekomster av duvet.  

Exempel 5.1:10. Duvet-förekomster i initial och final position  

 Gordana: var e din gamla fjärrkontroll? 
 Jing: a? 
 Gordana: var e din fjärrkontroll? 
 Jing: den har min kille nu # därför den för den # för den fjärrkontrollen 
  för den # hallÅ hÅll [= ! skriker till de andra som talar högljutt 
  om något annat] för den fjärrkontrollen jag hade duvet(1) | 
  #(0,5sek)  
 Sabaah: =ja. 
 Jing: duvet(2) den den kan inte lysa ju på kvällen #(0,9sek). 
 Sabaah: a så. 
 Jing: nä de de går in+ när man när man trycker så # (0,3 sek).  
 Sabaah: aa.  
 Jing: duvet(3) så de så testa han med min duvet(4) | #(0,1sek) så funka 
  de #(0,5sek) | för duvet(5) #(0,3sek) för jag fick en ny #
  (0,1sek) för jag lämnade in min min fjärrkontroll #(0,1 sek) för 
  den var trasig duvet(6) | så fick jag en ny tillbaka #(0,1sek) så 
  var den helt annorlunda så den kan lysa också #(0,8sek).  
 Sabaah: aha. 
 Jing: så jag va+ han ba jo +. 
 Sabaah: åå # men den kan inte lysa. 
 Jing: # nä denna kan inte # så han ba <kan jag inte få din?> [= direkt 
  anföring] # jag ba <okej>[= direkt anföring] [=! skrattar till] # mej 
  kvittar de. (aC05-018) 
  (39 sekunder)  

I det följande redovisar jag endast TKE-konstruktioner där duvet ingår och har 
numrerat dessa TKE:er. Den första prosodiska frasen med duvet(1) i TKE 
nummer 1 är ett initialt annex, i detta fall en dislokation med den pronominella 
kopian den inuti satsen i TKE nummer 2. Ur syntaktisk synpunkt borde dis-
lokationen och den sats den tillhör ingå i samma TKE. Jag har dock valt att dela 
på dem i figuren nedan, därför att det förekommer en respons som bryter 
textflödet efter dislokationen. Duvet(5) uppträder i inledningen av en enda lång 
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sammanhängande prosodisk fras med inalles tre TKE-strukturer, vilka avslutas 
med duvet(6) i eftersegmentet av den tredje TKE-strukturen.  

TKE 
TKE 
nr 

Informant Försegment Inre segment Eftersegment 

1  Jing: för den 
fjärrkontrollen 
jag hade 
duvet(1)

  Sabaah: ja  
2  Jing: duvet(2) den kan inte lysa ju på kvällen #(0,9 

sek). 
 Sabaah: a så  
 Jing: nä  de går in+ när man när man trycker så 

#(0,3 sek). 
 Sabaah: aa  
3 Jing: duvet(3) så de  så testa han med min  duvet(4)
  så funka de #(0,5sek) 
4  för duvet(5) # 

(0,3sek) 
för jag fick en ny #(0,1 sek)  

5   för jag lämnade in min min fjärrkontroll 
#(0,1 sek)  

6   för den var trasig  duvet(6) 

Figur 5.1:5. Position för duvet i TKE:erna i diskussionen om Jings fjärrkontroll. Ur 
aC05-018 

Duvet uppträder främst i för- och eftersegmenten i den syntaktiska strukturen 
och utgör här gränsmarkeringar. Markeringarna med duvet i för- och efter-
segmenten tycks inte vara godtyckligt placerade i Jings berättande utan 
gränsmarkerar också avsnitt i det narrativa skeendet. I nedanstående figur 5.1:6 
beskrivs duvet som gräns- och fokusmarkör i den prosodisk-syntaktiska och 
narrativa strukturen samt i förekommande språkhandlingar och informations-
relevanta enheter. 
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Prosodiska 
fraser med 
duvet

Gräns- 
markör i 
syntaktisk 
struktur 

Gränsmarkör 
inom narrativ 
struktur 

Drag Språk- 
handling 

Markör för 
fokusering  

för den 
fjärr-
kontrollen 
jag hade 
duvet(1)

Markering 
av 
slutgräns 
av förseg-
ment i 
TKE-
strukturen 

Gränsmarkering 
efter presentation 
av utgångsläge 
för narrationen 

Initiativ. 
Markering av 
final gräns för 
ett initiativdrag 

Elicitering-
bekräfta. 
Final gräns-
markering 
vid 
förväntad 
respons 

Retrospektiv 
fokusering av given 
information inom 
satsen samt 
avgränsning av bak-
grundad information 
på textnivå  

duvet(2)
den kan 
inte lysa ju 
på kvällen. 

Markering 
vid 
övergång 
till inre 
segment i 
TKE-
strukturen 

Markering av 
transition från ett 
deskriptivt skede 
till ett orsaks-
samband i  
pågående 
narration 

Uppföljning. 
Markering av 
initial gräns för 
ett initiativdrag 
med 
turtagande 

Expansion-
rapport. 
Initial 
markering 
av 
språkhand-
ling med 
rappor-
terande 
innehåll 

Prospektiv 
fokusering av 
förgrundad 
information på 
textnivå 

duvet(3) så 
de så testa 
han med 
min 
duvet(4)

Markering 
av början 
och slutet 
på en TKE 

Avgränsning av 
en händelse i det 
narrativa skeendet 

Uppföljning. 
Markering 
initial gräns för 
ett initiativdrag 
med turtagande 
duvet(3) och 
fortsatt 
vidmakthåll-
ande av turen 
genom det fi-
nala duvet(4)

Expansion-
rapport 

Prospektiv duvet(3)
och retrospektiv 
duvet(4) fokusering 
av ny information på 
satsnivå 

för
duvet(5) # 
för jag fick 
en ny # för 
jag lämna 
in min min 
fjärr-
kontroll # 
för den va 
trasig 
duvet(6)

Markering 
av början 
på TKE nr 
1 genom 
duvet(5) 
och slut på 
TKE nr 3 
genom 
duvet(6)
inom 
samma 
prosodiska 
fras 

Markering av 
transition från 
föregående 
händelse till ett 
orsakssamband i 
narrationen,
duvet(5). 
Avgränsning av 
en orsaks-
beskrivning mot 
nästa händelse i 
narrationen, 
duvet(6)

Uppföljning. 
Markering av 
fortsatt 
vidmakt-
hållande av 
turen genom 
duvet(5) och 
finalt duvet(6) 

Expansion-
rapport 

Prospektiv 
fokusering av ny 
information på 
satsnivå, samtidigt 
markering av 
förgrundad 
information på 
textuell nivå, 
duvet(5), samt 
retrospektiv 
fokusering av ny 
information på 
satsnivå och 
förgrundad 
information på 
textuell nivå, 
duvet(6)

Figur 5.1:6. Duvet som gränsmarkör i olika strukturer. Ur aC05-018
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I denna korta berättelse används duvet för att strukturera upp och tydliggöra 
syntaktiska, narrativa och informationsstrukturella enheter liksom också de drag 
och språkhandlingar som bygger upp ett samtal. Duvet markerar i detta samtal 
först en gräns mellan Jings språkhandlingar elicitering-bekräfta och informativ-
rapport. Efter duvet(1) vet lyssnaren att hon ska ge respons genom att Jing gör 
en elicitering och dessutom en markering av en turbytesplats med ett finalt duvet
och en paus på 0,5 sekunder, varvid Sabaah bekräftar eliciteringen. Nästa TKE 
och språkhandling inleds med duvet(2) och slutar med en paus på 0,9 sekunder, 
varvid Sabaah svarar a så och Jing forsätter att berätta. Därefter förekommer ett 
par repliker med turbyten. Duvet(3) inleder en ny TKE och språkhandling 
varefter Jing fortsätter sin tur i 10 sekunder. Under dessa sekunder passerar 6 
syntaktiska slutpunkter, varav 2 innehåller finalt duvet, innan Sabaah svarar med 
ett aha.

I en berättelse av detta slag förekommer skilda slag av strukturer som 
sammanvävs till en enhet. I det följande presenterar jag de olika duvet-före-
komsterna i turordning och resonerar kring hur duvet genom sin position speglar 
olika strukturella uppbyggnader och bidrar till att framhäva eller skjuta tillbaka 
enheter inom berättelsen.  

Duvet(1) utgör en gräns mellan den bakgrundsfas i narrationen då den tingest 
som ska diskuteras har blivit identifierad, för den fjärrkontrollen jag hade 
duvet(1), och den fas då själva händelseförloppet tar fart. Placeringen av 
duvet(1) direkt efter frasens mest prominenta ord, hade, fokuserar den före-
gående informationsenheten, varvid talaren implicerar att det är den tidigare 
nämnda fjärrkontrollen hon nu talar om. Med denna fas initieras också en 
inriktning mot berättandets kärna, en projicering fram mot ett centralare 
händelseförlopp i berättandet. En av lyssnarna, Sabaah, bekräftar att hon känner 
till fjärrkontrollen och att talaren därmed kan fortsätta. 

Jing yttrar därefter nästa fullständiga TKE, duvet(2) den kan inte lysa ju på 
kvällen. TKE:n omfattas av en prosodisk fras med duvet(2) i försegmentet. Inom 
den narrativa strukturen bildar duvet(2) en brygga mellan dislokationen i den 
föregående prosodiska frasen och den pronominala kopian i nästa prosodiska 
fras. Duvet(2) relaterar således bakåt och är samtidigt framåtsyftande. Duvet(2)
inleder samtidigt en ny informationsstrukturell enhet som omfattar hela den 
prosodiska frasen och inrymmer både given och ny information. Dessutom 
inleder duvet(2) förgrundad information på textuell nivå där det inre segmentet i 
TKE:n nu framhävs mot bakgrund av försegmentet i samma TKE.  

Duvet(3) och duvet(4) är placerade i för- och eftersegmentet av en TKE, som 
också den omfattas av en prosodisk fras, duvet(3) så de så testa han med min du 
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vet(4), som med en mycket kort paus övergår i nästa prosodiska fras och TKE, 
#(0,1sek) så funka de #(0,5sek). Inom den narrativa strukturen är duvet(3) och 
duvet(4) en markering mellan två skeenden som har ett kronologiskt och kausalt 
samband. Duvet(3) markerar gränsen för en fortlöpande beskrivning av ett 
händelseskeende efter det att Jing i föregående TKE informerat om att hennes 
fjärrkontroll inte kan lysa. Möjligt är också att duvet(3) prospektivt fokuserar det 
dynamiska verbet testa, som här är ny information. Duvet(4) är placerat strax 
efter frasens mest prominenta ord, min, och tycks därmed retrospektivt fokusera
ny information.  

Nästa prosodiska fras, för du vet(5) #(0,3sek) för jag fick en ny #(0,1sek) för
jag lämnade in min min fjärrkontroll #(0,1 sek) för den var trasig duvet(6)
inrymmer tre TKE:er. Den första inleds med duvet(5) efter konjunktionen och 
den tredje avslutas med duvet(6) vilka således markerar gränser i den syntaktiska 
strukturen. Båda förekomsterna av duvet ingår i satser som innehållsmässigt 
pekar på orsakssamband bakåt i den lineariserade berättelsestrukturen. I 
händelseförloppet inträder den händelse som markeras av duvet(6) kronologiskt 
före den händelse som markeras med duvet(5), som i sin tur inträffat före den 
prosodiska frasen mellan duvet(3) och duvet(4). Genom användning av duvet
överbryggas gränserna mellan satserna och orsakssambanden förtydligas. 
Duvet(5) markerar inledning av en ny informationsenhet, och duvet(6) fokuserar 
retrospektivt ny information, dvs. ordet trasig. Samtidigt föreligger fokuseringar 
på textnivå. Inledningen av den första TKE:n i denna prosodiska fras består av 
duvet(5) som omgärdas av samma konjunktion, för duvet(5) # för jag fick en ny, 
och hela TKE:n är förklaring till skeendet i föregående TKE, så funka de. Nu är 
denna TKE, för duvet(5) # för jag fick en ny, förgrundad i förhållande till den 
föregående TKE:n, så funka de, som blir bakgrundad. Jing fortsätter sin 
beskrivning och lyfter fram nästa informationsenhet, för jag lämna in min min 
fjärrkontroll, som nu blir förgrundad¸ medan föregående TKE blir bakgrundad. 
Därefter kommer ytterligare en informationsenhet i nästa TKE, för den va trasig 
duvet(6), som också den blir förgrundad och den tidigare TKE:n blir 
bakgrundad. Inom denna prosodiska fras blir således de fortlöpande textuella 
informationsenheterna förgrundade efter hand som Jing berättar sin historia som 
kronologiskt innebär ett steg bakåt i tiden för varje förgrundad informations-
enhet. 

I denna fortskridande berättelse har duvet således flera funktioner i en och 
samma position. Man kan här utläsa hur duvet omväxlande kan avskilja men 
också överbrygga avsnitt inom det sekventiella flödet i både den syntaktiska och 



128

narrativa strukturen samt fokusera enskilda moment inom satsen eller komplexa 
informationsenheter.  

Liksom diskurspartiklar i försegmentet kan ange tolkningsramen för yttrandets 
innehåll kan element i eftersegmentet retrospektivt orientera lyssnarna mot den 
just realiserade handlingen (Lindström 2008:247) och underlätta tolkningen. I 
exemplet ovan implicerar duvet ett referentiellt innehåll av rapporterande 
karaktär (se avsnitt 5.1.1.3) och markerar gränser för informationsenheter i den 
textuella strukturen vilka lyssnaren ska uppmärksamma.  

Nästa exempel är en episod då Sabaah berättar för Gordana och Duhi vad som 
hände vid en äldre släktings frånfälle. Sabaah, som inte hade insett att släktingen 
var döende, dök upp vid dödsbädden med en modern flätfrisyr och berättar här 
om sina upplevelser kring denna händelse. Hon berättar i högt tempo, skrattar 
ibland och vid några tillfällen åker rösten upp i falsett, särskilt vid de tillfällen 
då hon använder direkta citat av sina egna och andras yttranden.  

Exempel 5.1:11. Duvet-förekomster i initial och final position  

 Sabaah: har du sett en död mänska? 
 Gordana: nä inte vad jag vet. 
 Sabaah: jag såg de # visste inte att den personen var död.  
 Gordana: a [= % knappt hörbart]. 
 Sabaah: vi gick # [= ! harklar sig] in # min mammas ee faster # hon hade 
  problem med magen # nånting sånt så dom kunde inte heller 
  operera henne. 
 Jing: pi  # ikoe ja [= ! skrattar, = % troligen till något i bakgrunden, 
  smällande ljud, Sabbah gör då en paus].  
 Sabaah: em # hon hade problem med magen så dom kunde inte operera 
  henne för att hennes kropp tål de inte # operation för hon var för 
  svag # så den ee # så var alltid min mor+ mormor hos henne för att 
  # hon ska dö duvet(1) # så dom satt å läste koranböner å sånt # så 
  den dan så gjorde jag såna # flätor.  
 Gordana: mm. 
 Sabaah:  nej de var inte mode i NN [= % något oklart, men låter som
  namnet på Sabaahs hemland] # dom vet inte att mode e sånt # så 
  alla blev chockade när jag gick till värsta <hejsan mister> [= ?] å 
  sånt [=! andas in häftigt och skrattar till] precis när dom Sverige 
  kom # jag kör en mo+ # ee mop+ en liten skoter # ee med # ee min 
  morbror dit # så satt jag så alla bara böla # <okej> [= direkt 
  anföring] # jag tyckte hon fortfarande levde # så säjer bara hennes 
  dotter + # asså hennes # hennes arm bara # av hon som var död # 
  så hennes arm var helt blek # okej # så alla bara kolla stött på mej 
  ba <vad fan har du gjort med ditt hår?>[= direkt anföring] 
  duvet(2) [= ! skrattar] # så min morbror börja så # pussa henne # 
  böla han # fick han sån tår # böla å sånt # jag bara jag 
  kä+ # asså jag visste inte tills vi var framme hemma # bara 
  <varför böla han> [= direkt anföring] bara <hon e död> [= direkt 
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  anföring] #jag bara <VA [= ! går upp i falsett] e de sant # varför sa 
  du ingenting TILL mej> [= direkt anföring] duvet(3) # jag hade 
  sagt+. 
 Duhi: mm. 
 Sabaah: jag blev helt så # jag skämdes # jag bara <shit att jag gick xxx> [= 
  direkt anföring] # vet du shit jag sa ingenting duvet(4) # [= !hög 
  röst och sänker rösten och uttalar följande allt tystare och till slut 
  knappt hörbart] de e inte bra. 
 Gordana: ånej. 
 Sabaah: vi kunde inte fira nyår på grund av de. (aC05-001) 

Jämfört med många andra berättelser är denna ovanligt lång och har dessutom 
ovanligt få förekomster av duvet jämfört med en del andra monologiska avsnitt. 
Yttrandet så var alltid min mormor hos henne för att hon ska dö du vet(1) # så 
dom satt å läste koranböner å sånt, innehåller den första förekomsten av duvet. 
Duvet(1) uppträder direkt efter det betonade ordet dö som får en retrospektiv 
fokusering. Detta duvet markerar en gräns i den syntaktiska strukturen, dvs. 
mellan två syntaktiska meningar, som båda svarar mot var sin TKE och var sin 
prosodisk fras. Dessutom markerar duvet gränsen i den narrativa strukturen på så 
vis att just här går skiljelinjen mellan presentationen av bakgrunden och entrén 
till den berättelse som nu ska förtäljas. Efter information om tid, plats och 
omständigheter börjar nu själva händelseutvecklingen då åhöraren, sett ur 
talarens synvinkel, träder in i det rum där man sitter och läser koranböner.  

Nästa förekomst av duvet uppträder efter det som skulle kunna vara en 
markering av återgivet tal i form av en direkt anföring, då Sabaah beskriver 
släktingarnas reaktion på hennes frisyr: så alla bara kolla stött på mej ba <va 
fan har du gjort med ditt hår?> [=direkt anföring] du vet(2). Duvet som befinner 
sig finalt i en TKE avgränsar här en anföring och kan ses både som retrospektiv 
fokusmarkör och gränsmarkör efter återgivet tal. Duvet(2) markerar också ett 
perspektivbyte i det narrativa skeendet. Från Sabaahs beskrivning av sitt eget 
agerande och släktingarnas reaktion på henne vänder nu Sabaah blicken mot sin 
morbror som gråtande kysser den döda. Duvet(2) uppträder här i gränsen mellan 
dessa skeenden, och åhöraren kan förstå, till skillnad från den då ovetande 
Sabaah, att mammas faster nu faktiskt är död. 

Den tredje förekomsten av duvet ingår i den senare delen av ett replikskifte 
med återgivet tal och med inskjutna anföringsmarkörer i form av bara. Det 
återgivna replikskiftet framförs i ett forcerat tempo med otydliga gränser mellan 
de prosodiska fraserna tills Sabaah avbryter sig och Duhi inflikar ett mm. De två 
första replikerna har den framförställda anföringsmarkören bara, bara <varför 
böla han> [= direkt anföring, härmar sig själv] bara <hon e död> [= direkt 
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anföring, härmar någon annan]. De senare replikerna, <va e de sant varför sa du 
ingenting TILL mej> [= direkt anföring, härmar sig själv] du vet(3) avslutas med 
duvet(3). Duvet(3) fungerar också här som en avgränsare mellan två TKE-
konstruktioner, som en retrospektiv markör samt som slutmarkör för återgivet 
tal.  

Duvet(4), som är berättelsens sista duvet, uppträder finalt i en TKE, vet du shit 
jag sa ingenting duvet(4). Efter detta sänker Sabaah rösten från att ha pratat i ett 
uppdrivet tempo och tidvis i falsett till nästan ohörbarhet och uttrycker en egen 
värdering, de e inte bra. Duvet(4) markerar här en syntaktisk gräns och sam-
tidigt en gräns i det narrativa skeendet genom att vara placerat mellan berättel-
sens sista händelse, dvs. att Sabaah inte sade någonting, och hennes slutliga 
omdöme om händelsen.  

Duvet opererar således som gränsmarkör på flera olika nivåer. Syntaktiskt 
uppträder duvet i gränser mellan olika segment inom själva TKE:n liksom 
mellan olika TKE:er. I den narrativa strukturen markerar duvet övergångar 
mellan exempelvis orsak och verkan samt olika faser i händelseutvecklingen. 
Från informationsstrukturellt perpektiv fokuserar duvet given eller ny
information på satsnivå samt markerar gränser för bakgrundad och förgrundad 
information på textnivå. Fokuseringen, som kan vara både prospektiv och retro-
spektiv, sträcker sig över hela propositionen eller bara över delar av den 
beroende på kontexten.  

5.1.2.4 Duvet i inre segmentet  

Endast 16,3 % av alla duvet har en placering i inre segmentet i TKE-strukturen. I 
sådana fall uppträder duvet oftast i samband med den företeelse som inom CA 
benämns reparation, dvs. åtgärder som deltagare i ett samtal vidtar för att lösa 
problem som kan uppstå (se Steensig 2001:177–197; Karlsson 2006:33; 
Lindström 2008:146ff.). En reparation kan exempelvis innebära att en talare gör 
en omstart för att förtydliga, fokusera eller specificera något som redan 
introducerats eller rätta till en felaktighet. En reparation kan också innebära 
ordsökning då talaren tar en tankepaus med eller utan pausljud (se Gårding 
1967:46 ff.; Einarsson 1978:148–163) medan hon söker efter det rätta uttrycket. 
I följande figur, 5.1:7, redovisas några exempel på förekomster av duvet i 
samband med olika sorters reparationer. 
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Exempel 
nr 

Slag av 
reparation 

Citat Problemkälla Reparationsinitiativ Reparation 

1. Egen-
initierad 

Gordana:  
vi sjunger lite # va 
ska vi sjunga?  
Jing: 
sjung ee # va heter 
de # duvet ee # 
Sveriges 
nationalsång. 
(aC05-001)  

Ordsökning Paus, duvet och 
pausljud 

Sveriges 
nationalsång

2. Egen-
initierad 

Märta: 
två stycken duvet 
sån man delar så # 
best friend [= 
engelska] eller vad 
de heter (aE05-
019) 

Oklarhet vad 
som menas 
med två 
stycken 

Specificering som 
inleds med duvet 

sån man 
delar # best 
friend eller 
vad det 
heter 

3. Annan-
initierad 

Gordana: 
han påminner mej 
om han # duvet 
han som vann
Jing: han i
Popstars# (aC05-
001) 

Ordsökning Vädjan till de 
övriga om ifyllande 

han i 
Popstars 

Figur 5.1:7. Förekomster av duvet vid reparationer i inre segmentet 

När duvet förekommer i det inre segmentet har det i stort sett alltid ett samband 
med någon form av reparation. Reparationerna, som oftast är egeninitierade, kan 
innebära att talaren gör omformuleringar eller omstarter och då skjuter in ett 
duvet. Användning av duvet är troligen inte arbiträr utan just duvet gör det 
möjligt för talaren att också engagera lyssnaren och kanske få denna att t.o.m. 
leverera det rätta uttrycket eller bekräfta att talaren har valt det rätta. Detta är 
fallet i exempel nummer två ovan men framför allt i nummer tre, då Gordana 
tycks söka efter ett namn och Jing fyller i med Popstars.  

5.1.3 Duvet som markör för närhets-och artighetsstrategier 

Användning av partikeln duvet kan ses som en del i en strategi som betonar 
närhet och engagemang (se avsnitt 3.6). Genom användning av duvet vänder sig 
talaren direkt till åhöraren, som på så vis blir engagerad i talarens berättelse och 
inte endast intar en lyssnarroll. Användning av diskurspartikeln duvet kan därför 
ses som en strategi från talarens sida att skapa närhet i interaktionen. Likaså kan 
denna användning vara ett uttryck för omtanke om och artighet mot lyssnaren. I 
avsnitt 5.1.1.1 ovan beskrivs hur duvet oftast uppträder inom rapporterande 
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språkhandlingar i sammanhang där lyssnaren inte ’vet’. Genom att ändå använda 
duvet skapar talaren en föreställning om en gemensam bakgrundskunskap 
(Karlsson 2006:192), vilket underlättar interaktionen, eftersom lyssnaren inges 
en känsla av delaktighet i vetandet och därmed undgår att ”förlora prestige” 
genom att visa sig vara mindre vetande. Lyssnaren upplever sig därför ha större 
inflytande i samtalet och det skapas förutsättningar för en kamratlig relation. 
Denna förhandlingsstrategi, som kan betraktas som en ansiktsbevarande strategi 
(se bl.a. Goffman 1967; Brown & Levinson 1987), har också en annan sida. 
Genom att använda duvet implicerar talaren en delaktighet hos lyssnaren, en 
delaktighet som lyssnaren kan ha svårt att värja sig mot och som därför kan 
upplevas som ett intrång, vilket i sin tur kan ge talaren större makt. 

I exempel 5.1:12 berättar Jing en episod då någon spillde kaffe på henne. 
Genom att använda duvet vid sitt berättande gör Jing sin åhörare Sabaah till den 
aktiva och allvetande lyssnaren som därmed kan känna delaktighet och gemen-
skap i berättandet.  

Exempel 5.1:12. Duvet som närhetsskapande markör  

 Jing: en gång vet du vad som hände # duvet(1) jag hade sån # duvet(2)
  den den svarta tröjan som e lite så hängig. 
 Sabaah: mm. 
 Jing: duvet(3) jag skulle ta kaff+ min kaffekopp # så gick de 
  förbi en annan duvet(4) # så hela den där bzzz. 
 Sabaah: NA:. 
 Jing: full med kaffe # jättejobbigt. 
  (aC05-005)

Jing börjar sitt berättande i en situation där informanterna diskuterar inspel-
ningssituationen. Hon drar snabbt in Sabaah i sin berättelse och användningen 
av duvet förstärker Sabaahs delaktighet. Sabaahs slutreplik, NA:, uttalas starkt 
känsloladdat och tyder på hennes inlevelse i Jings berättelse.  

5.1.4 Sammanfattning av duvet 

Den polyfunktionella diskurspartikeln duvet opererar på flera olika nivåer både 
betydelsemässigt, syntaktiskt och diskursivt. 

Betydelsemässigt opererar partikeln på en skala där den ena ytterlighetspolen 
signalerar en betydelse som närmar sig innebörden hos nexuskombinationen du 
vet, och där den andra ytterlighetspolen utvisar att partikeln är lexikalt innehålls-
tom. Närmast sin ursprungliga betydelse befinner sig förekomster av duvet vid 
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språkhandlingen elicitering-bekräfta. Här efterfrågas lyssnarens vetskap, vilket 
signalerar att den tilltalade faktiskt ’vet’. Vid den andra ytterlighetspolen, dvs. 
där duvet har en mycket svag semantisk betydelse, befinner sig de förekomster 
då duvet fungerar som turreglerare och gränsmarkör. Mellan dessa två poler 
befinner sig övriga betydelsenyanser hos duvet.  

Duvet kan ha en försanthållande betydelse och framhäver eller bekräftar 
därmed satsens sanningshalt. Liksom matrissatsen du vet opererar diskurs-
partikeln duvet vid sådana tillfällen på hela propositionen och indikerar i dessa 
fall att talaren inte betvivlar satsens sanning och att inte heller lyssnaren kan 
bestrida den.  

I de flesta fall förekommer diskurspartikeln duvet inom språkhandlingen 
informativ-rapport, där duvet fungerar som ett talspråkligt adverbial för att mar-
kera att utsagan är av rapporterande-berättande karaktär. Duvet fungerar också 
som markering av sociala handlingar som närhets-, artighets- och maktstrategier 
samt handlingsstrategier inom turbytessystemet. Interaktionen underlättas också 
då initialt duvet fungerar som en tolkningsram för hur yttrandet ska uppfattas. 
Duvet har betydelse även på textnivån genom att avgränsa textmängder och 
sammanlänka orsakssammanhang, framhäva olika nivåer, fokusera och 
specificera.  

5.2 Funktion och betydelse hos ba(ra)  

I denna undersökning ingår 433 förekomster av ba(ra) med fördelningen 66,1 % 
bara och 33,9 % ba. Bara tillhör den grupp av adverbial som enligt SAG 
(bd 4:152ff.) betecknas som fokuserande satsadverbial och vars grundbetydelse 
är att framhäva ett satsled med betydelsen ’inget annat än’, varvid denna referent 
fokuseras medan andra möjliga referenter utesluts. Denna uteslutande betydelse 
kan glida över i betydelser som ’inget mer än’, ’så lite som’,’inte finare än’, 
’något så litet och anspråkslöst som’ osv. (SAG bd 4:162). Den adjektiviska 
användningen av bar i betydelsen ’naken, oklädd’ förekommer endast en gång i 
materialet, medan alla övriga förekomster av ba(ra) utgår från dess funktion 
som fokuserande adverbial eller anföringsmarkör (se bl.a. Wijk-Andersson 
1991; Eriksson 1993, 1997; Rosenkvist 2004).  

Den förkortade formen ba, som beskrivits som vanligt förekommande i 
ungdomsspråk (se bl.a. Eriksson 1993, 1997; Erman & Kotsinas 1993; Kotsinas 
1994; Dryselius & Lundin 1999; Lundin 2005), uppträder som anföringsmarkör 
i 88,4 % av förekomsterna och i övrigt som adverbial. 21,6 % av formen bara 
utgörs av anföringsmarkörer.  
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Kortformen ba härrör från bara, och de båda formerna tycks delvis kunna ha 
samma funktioner, även om ba mestadels fungerar som anföringsmarkör och 
bara som fokuserande adverbial. I fortsättningen sammanför jag dem som 
ba(ra) när jag diskuterar sådant som berör båda formerna men skriver ut varje 
form för sig om jag vill framhålla respektive forms funktioner eller betydelser.  

5.2.1 Ba och bara i olika drag och språkhandlingar  

Såväl ba som bara uppträder i cirka 90 % av förekomsterna i rapporterande 
språkhandlingar och i mindre än 10 % i yttre värderande språkhandlingar, vilket 
illustreras i figur 5.2:1.  
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Figur 5.2:1. Ba och bara i rapporterande och yttre värderande språkhandlingar 

Att både ba och bara uppträder betydligt mer frekvent i rapporterande 
språkhandlingar kan delvis förklaras av deras funktion som anföringsmarkörer i 
repliker då informanterna rapporterar om personliga upplevelser och händelser 
av olika slag. Övriga förekomster uppträder i språkhandlingar som innebär 
eliciteringar och anmodan/förslag. Ba(ra) uppträder således särskilt i diskurser 
av berättande slag, vilket syns än tydligare i figur 5.2:2 som illustrerar diskurs-
partiklarnas förekomst i monologiska och dialogiska avsnitt.  
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Figur 5.2:2. Ba och bara jämfört med samtliga diskurspartiklar i monologiska och 
dialogiska avsnitt 

Jämfört med samtliga diskurspartiklar förekommer ba(ra) mer frekvent i 
monologiska avsnitt, vilket beror på att informanterna ofta använder ba(ra) och 
dessutom väver in direkta anföringar, som markerats med ba(ra) i sina berättel-
ser. Exempel 5.2:1 illustrerar denna berättarstil.  

Exempel 5.2:1. Användning av ba(ra) i ett monologiskt avsnitt.  

 Bodil: va ska ni göra på helgen # när jag åkte på bussen # NN 
  [= egennamn] # han # asså så jävla dum i huvet # jag bara ser han 
  # kommer på # ser han ut så här äää # helt väck # asså han ser helt  
  borta ut # jag ba <va fan har du gjort?> [= direkt anföring]  # han 
  ba <ja NN [= personnamn] fyllde tjuge i går> [= direkt anföring] #  
  jag <ba ja just de> [= direkt anföring] # hade han vatt där å  
  krökat # hade han åkt hem med postabilen # bussarna hade slutat 
  gå # han åkte hem med postabilen [= ! småskrattar]. (aC05-019) 

För berättaren är det viktigt att i det pågående samtalet klargöra för åhörarna 
varför hon valt att berätta om vissa sakförhållanden och därmed framhäva det 
som särskilt ska belysas (Eriksson 1993:87). Ett sätt är då att använda ett fokuse-
rande adverb som bara. Ba och bara som anföringsmarkörer diskuteras vidare i 
5.2. 2.3. 
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5.2.2 Positionens betydelse för tolkning av ba(ra)

Ba och bara uppträder oftare i TKE-strukturens inre segment i jämförelse med 
alla diskurspartiklarna, vilket illustreras i figur 5.2:3.  
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Figur 5.2:3. Ba och bara i TKE-strukturen i jämförelse med alla diskurspartiklar 

Både ba och bara uppträder oftare i inre segmentet än i för- och eftersegmentet, 
vilket bl.a. beror på att ba(ra) ofta fungerar som fokuserande adverbial i för-
hållande till andra led inom inre satsen samt som en sorts anföringsverb i uttryck 
som han ba(ra) följt av en direkt anföring.  

5.2.2.1 Ba(ra i för- och eftersegmentet 

Endast cirka 3,5 % av alla ba(ra) befinner sig i turinitial och 3,0 % i turfinal 
position, varför ba(ra) inte tycks ha någon reguljär funktion som turbytes-
markör. I försegmentet samförekommer ba(ra) ibland med andra diskurs-
markörer, exempelvis så och typ, vilket illustreras i figur 5.2:4. 
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TKE Informant, 
inspelning Försegment Inre segment Eftersegment 

Sabaah:  
(aC05-018)

(i) så bara så typ han håll i misstag det ena pappret 
där nere 

Märta: 
(aE04B-016)

(ii) så bara alla flytta sina bänkar så krr 

Figur 5.2:4. Bara i försegmentet i kombination med andra diskurspartiklar

I denna position, liksom i de flesta övriga, har bara en fokuserande funktion, 
men det är något oklart vad som egentligen fokuseras. I (i) följs bara av två 
obetonade diskursmarkörer, så och typ, och i (ii) av en syntaktisk mening. Om 
bara hade fungerat som satsadverbial hade placeringen snarare varit initial 
position i inre segmentet, vilket i sig borde ha medfört inversion. Tänkbart är att 
bara fungerar som en tolkningsram för den kommande satsen, dvs. att talaren 
meddelar sin avsikt att presentera något som är viktigt att lyfta fram.  

Exempel på ba(ra) i eftersegmentet illustreras med tre exempel i figur 5.2:5.  

TKE Informant, 
inspelning Försegment Inre segment Eftersegment 

Bodil:  
(aE05-019) 

--- jag hade aldrig gått upp på stegen  bara 

Duhi:  
(aC05-018) 

--- så hinner jag plugga allt till kemin  bara 

Gordana:  
(aC05-006) 

--- du brukar alltid böla ensam  ba 

Figur 5.2:5. Ba(ra) i eftersegmentet 

I exemplen i figur 5.2:5 fungerar ba(ra) som efterställt fokuserande 
satsadverbial vars räckvidd sträcker sig över hela den föregående satsen.  

5.2.2.2 Ba(ra) i inre segmentet 

I det inre segmentet fungerar ba(ra) som fokuserare av enstaka satsled eller hela 
satsen. Bara uppträder vid ett flertal tillfällen och ba någon enstaka gång i initial 
position i inre segmentet. I initial position kan bara befinna sig allra först i 
subjektslösa satser. Härvid skiljer sig dessa förekomster av bara från bara-
exemplen i figur 5.2:4 där bara befinner sig i försegmentet och åtföljs av en 
fullständig syntaktisk mening. I exemplen i 5.2:2 föreligger en fundamentsellips 
(SAG bd 4:964ff.) med utelämnat subjekt, där det utelämnade subjektet skulle 
kunna ha sin position före eller efter det finita verbet, exempelvis i (i): bara han 
ställer sej upp på bakbenen respektive bara ställer han sej upp på bakbenen. I 
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detta exempel är det knappast troligt att det utelämnade subjektet i fundaments-
ellipsen skulle ha stått före det finita verbet, eftersom bara i så fall tolkas som en 
subjunktion (Engdahl 2003:101), vilket inte kan utläsas av resten av meningen. 
Ett betonat subjekt skulle ha gett en annan tolkning, men ett sådant är inte 
aktuellt vid utelämning. Således står bara framför verbet i en sats som kan sägas 
ha narrativ inversion, dvs. i en sats där det finita verbet står före subjektet i 
påståendesats (se bl.a. Dahlbäck & Wamling 1983; Mörnsjö 2002; Sigurðsson 
2005). I detta specifika fall är dock subjektet utelämnat. Frågan är vad informan-
terna avser att fokusera genom placering av bara i första position i satsen. Det 
finita verbet framhävs inte genom speciell betoning utan satsens mer prominenta 
led, understruket i exemplet, befinner sig längre fram i satsen. 

Exempel 5.2:2. Bara som inledande fokuserande adverbial  

(i) Märta: bara ställer sej upp på bakbenen [...] bara springer omkring 
  där # <iiiii> [= direkt anföring] å skriker. (aE04B-003)  

(iii) Inger: tänk ändå så bra # de va så xxx behövde man inte ta 
  nåt ansvar eller nånting. 
 Bodil: nä. 
 Inger: bara liksom gick dit så. 
 Bodil: ja det var inga val. 
 Märta: bara satt så å lita på i sin bänk tutudu. (aE04B-016) 

Enligt SAG (bd 4:159) har det sist betonade ledet fokus vid normal fördelning 
av betoningen. Detta kan vara fallet i exempel (i) där bakbenen och omkring kan 
tänkas vara fokuserat. Däremot verkar det inte troligt att dit och bänk är foku-
serat i exempel (ii), utan i exempel (ii) är snarare hela satsen fokuserad. Detta 
talar för att bara, som verkar befinna sig på fundamentsplatsen, utifrån denna 
position har en räckvidd över hela satsen. Enlig SAG kan inte bara fungera som 
fundament (bd 4:159) men exemplen med bara i 5.2:2 fungerar som 
fundamentsplacerade satsadverbial och tycks fokusera hela den efterkommande 
satsen, där informanterna framhåller hur enkelt det var att bara gå till skolan och 
kunna sitta där och lita på andra. En sådan satsinitial placering indikerar att 
talaren strävar efter att skapa intresse för hela den efterkommande satsen (Wijk-
Andersson 1991:163; jfr också Engdahl 2003:100f. om bara i satsbasen).  

I följande exempel i 5.2:3 ingår bara i det initiala skedet i satser med subjekt 
och befinner sig mellan subjektet och det finita verbet i en bisats, (i), och i 
huvudsatser, (ii), (iii) och (iv).  
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Exempel 5.2:3. Initialt bara i satser med utsatt subjekt 

(i) Gordana: de e typ bananer # ja # resten e typ såna plommon å såna 
  granatäpplen  som+. 
 Sabaah: ja. 
 Gordana: bara komme:r # typ så periodvis # vi brukar inte äta äpplen så 
  mycket # asså jag e inte xxx. (aC05-006)  

(ii) Jing: ni bara snackar vilt. (aC05-018)  

(iii) Duhi:  nä jag bara skojar # jag vet inte riktigt. (aC05-018) 
  
(iv) Bodil: så hänger han där # men sen # sen trillar han över # sen så 
  <vravrauvrau > [= direkt anföring] # han bara skriker till # å så 
  krafsar # sen ba <prr> [=! fisljud]. (aE04B-005) 

I (i) befinner sig bara på den reguljära positionen för satsadverbial i bisats, 
medan bara i (ii)–(iv) står i fundamentet tillsammans med subjektet. Ett funda-
ment kan få en dubblering, genom att ett dislokerat led följs av en kopia i inre 
satsen (SAG bd 4:417f., bd 4:440f.), men i dessa exempel befinner sig både 
subjekt och bara i satsbasen inuti den inre satsen. Enligt Sigurðsson (2005:12) 
kan fokuserande element kila in sig i satsens initiala led och ”bygga ut och 
expandera vissa satsled”. I fall som i exemplen (ii), (iii) och (iv) tycks bara ha 
kilat in sig i fundamentet för att utifrån denna position fokusera det finita verbet. 
I denna korpus finns många sådana exempel med både subjekt och bara i 
fundamentet där det finita verbet fokuseras för att framhäva en anmärkningsvärd 
händelse (se exempel 5.2:4 m.fl. nedan) Förutom nämnda initiala placeringar 
befinner sig ba(ra) i inre segmentet på satsadverbiell plats i mittfältet eller 
affokalt, i stort sett endast prefokalt, i förhållande till det satsled som fokuseras.  

Både bara och ba fokuserar nominalfraser och verbfraser, medan bara även 
fokuserar prepositionsfraser och adjektivfraser i denna korpus. Betydelsen hos 
ba(ra) varierar dock beroende på vilken sorts fras som fokuseras. Vid fokusering 
av nominalfraser och prepositionsfraser blir den uteslutande betydelsen fram-
trädande, och en icke refererad jämförelsemängd (SAG bd 4:161 ff.) avtecknar 
sig i bakgrunden. En fokusering av verbfraser och adjektivfraser42 däremot får 
inte samma påtagligt uteslutande betydelse. I figur 5.2:6 illustreras dessa 
skillnader vid fokusering av olika satsled. 

                                               
42 Det finns endast ett exempel på adjektivfras efter bara i materialet 
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Informant, 
inspelning 

Citat Fokuse-
rad fras 

Ute-
slutande 

Jämförelsemängd 

Gordana: 
(aC05-006) 

de e inte bara invandrare  NP X alla informanter som 
inte är invandrare 

Duhi: 
(aC05-018) 

till min bärbara så bara
stod de instruktioner på 
engelska 

PP X alla språk som inte är 
engelska 

Sabaah: 
(aC05-018) 

då har jag bara lördag å 
söndag på mej  

NP X alla veckodagar som 
inte är lördag och 
söndag 

Duhi: 
(aC05-006) 

jag äter bara äpplen å 
apelsiner varje dag 

NP X alla frukter som inte är 
äpplen och apelsiner 

Aurora: 
(aE05-019) 

ja som bara NN [= 
egennamn] kan svara på  

NP X alla informanter som 
inte är NN 

Jing: 
(aC05-018) 

ja man gifter sej ba en 
gång i livet 

NP X alla antal utom en 

Märta: 
(aE04B-003) 

sen blir den bara löjlig  AP ? alla beteenden förutom 
dem som är löjliga ? 

Märta: 
(aE04B-003) 

så den bara snurra runt så 
djuu  

VP ? ? 

Bodil: 
(aE04B-005) 

han bara skriker till # å så 
krafsar 

VP ? ? 

Figur 5.2:6. Uteslutande och icke uteslutande ba(ra)

Användning av ba(ra) med uteslutande betydelse framkallar inte samma 
emotiva underton som användning av ba(ra) med icke tydligt uteslutande 
betydelse (se Wijk-Andersson 1991:163 om personligt och subjektivt bara). 
Vid användning av ba(ra) med icke uteslutande betydelse framhävs i stället det 
fokuserade ledet som något anmärkningsvärt och oftast inte förväntat och visar 
därmed talarens attityd till sakförhållandena (Eriksson 1993:87; Teleman 
1974:90). Förutom att ba(ra) kan markera något som anmärkningsvärt kan det 
också ha en bibetydelse av en förringande eller nedsättande attityd (Eriksson 
1993:94). I följande exempel berättar Aurora om en föräldrafri fest då en 
objuden gäst dyker upp. Genom användning av ba(ra) fokuserar Aurora gästens 
beteende och framhåller detta som oacceptabelt och anmärkningsvärt.  

Exempel 5.2:4 Bara som framhävande av en anmärkningsvärd händelse  

Aurora:  nä # hon e [= % prasslande ljud] # nä för ee # hade hon bara
  kommit hem där # å ingen ville ha dit henne heller. 
 Märta: ja de e hon # hon på bussen. 
 Aurora: ja hon lille # ja # så hade hon bara kommit dit där # å sen så 
  visste jag inte ens om det [...]. (aE04B-005) 
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När ba(ra) används på detta vis innehåller det fokuserade ledet en överdriven 
beskrivning av verkligheten, och gränsen mellan vad som kan vara verkligt ute-
slutande och ”momentant bortseende” blir otydlig. Överdriften innebär att 
talaren bortser från annat som faktiskt finns (Wijk-Andersson 1991:163), dvs. ett 
uteslutande av alla andra möjligheter. I exempel 5.2:4 fokuseras den objudna 
gästens ankomst, och Aurora bortser från att gästen säkert gjorde något annat än 
att ”bara” dyka upp på festen. Enligt Wijk-Andersson kan detta ”överdrifts-
bara” ses som ett modusbyte genom avlägsnande från verkligheten. Följande 
exempel, 5.2:5, illustrerar denna förskjutning av verkligheten. I (i) berättar 
Gordana att föräldrarna vill att hon ska köpa möbler, i (ii) berättar Sabaah om 
släktingarnas reaktioner vid ett dödsfall och i (iii) berättar Bodil om hur två 
hundar reagerar gentemot hennes kanin.  

Exempel 5.2:5. Användning av bara för bortseende av andra skeenden 

(i) Gordana: mina föräldrar bara jagar mej (aC05-001) 
(ii) Sabaah:  så alla bara böla […] så alla bara kolla stött på mej (aC05-001) 
(iii) Bodil: ja dom e helt galna # dom vill bara käka upp honom hela tiden 
   # asså de e sant dom e helt knäppa (aE05-019) 

I inget av dessa exempel är det så att människorna eller hundarna endast gör det 
som beskrivs i exemplen men genom framhävande av aktiviteterna, med ett 
samtidigt undanträngande av andra möjligheter, får beskrivningarna en drama-
tiserande förskjutning av verkligheten.  

Vid presentation av ESM-modellen i avsnitt 3.3.2.1 diskuterades klassificering 
av yttre värderande språkhandlingar, dvs. sådana språkhandlingar genom vilka 
informanterna tydligt visar sina värderingar genom att verbalt eller med 
paralingvistiska signaler som fnysningar eller hånskratt uttrycka att något är 
’dumt’, ’löjligt’, ’roligt’ osv. I inledningen till detta kapitel presenterades en 
kvantifiering av antalet diskurspartiklar i yttre värderande språkhandlingar. Men 
i ett samtal använder deltagarna inte enbart sådana externa evalueringar utan 
visar också genom många andra uttryckssätt hur de förhåller sig till sina utsagor. 
Användningen av ba(ra) är ett exempel på hur värderingar kan uttryckas på 
andra sätt. Den nämnda externa evalueringen (se Labov 1972a; Polyani 1982; 
Eriksson 1997:132 ff.) innebär att talaren i direkta ordalag gör värderande 
kommentarer om de sakförhållanden som beskrivs eller diskuteras, alltså värde-
ringar från ett utifrånperspektiv. En evaluering kan också vara inbäddad
(Eriksson 1997:137 f,) vilket innebär att talaren låter någon annan uttrycka 
värderingar, vanligen genom direkta anföringar. Ytterligare ett sätt är det som 
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betecknas som intern evaluering (ibid.:138 ff.) och innebär att talaren på olika 
sätt framhäver vissa delar i sina yttranden i förhållande till sin omgivning. I 
denna korpus har ba(ra) ofta just funktionen att markera inbäddade och interna 
evalueringar. Att kvantifiera sådana värderingar är i princip ogenomförbart 
eftersom det är omöjligt att räkna upp alla företeelser som kan fungera som 
värderande inslag (ibid.:133). Den kvantifiering av rapporterande och värde-
rande språkhandlingar som presenterats i inledningen till detta kapitel speglar 
alltså endast informanternas språkligt uttalade värderingar i samtalen (se 
Nordberg 1985; Kotsinas 1994 om värderingar i svenskt ungdomsspråk). 

Ba(ra) kan på detta vis användas som ett effektfullt medel för att fokusera, 
dramatisera och evaluera händelseförlopp. Exempel 5.2:6 är ett typiskt exempel 
på ba(ra):s dramaturgiska inverkan vid iscensättande av en händelseutveckling. 
Vid detta tillfälle upptäcker Gordana att hon råkat sätta sig vid ”fel” bord i 
matsalen och beskriver detta för Sabaah.  

Exempel 5.2:6. Ba(ra) som dramatiskt verkningsmedel vid berättande  

 Gordana: [...] du vet den tiden vi brukar äta. 
 Sabaah: jaja. 
 Gordana: typ på samma sätt # så bara(1) den tiden så ba(2) sluta jag äta # 
  bara(3) titta bort # <å my God jag sitter illa> [= ! röstförställning, 
  direkt anföring]. 
 Sabaah: [=! skrattar].  
 Gordana: ja men jag tänker så # sen bara(4) typ # efter två tre sekunder jag 
  ba(5) <a men whatever> [= direkt anföring, engelska]. (aC05-006)

I denna korta sekvens uppträder fem ba(ra). Exemplen 1, 3 och 4 kan ha samma 
funktion som ett initialt satsadverb och fokuserar härmed hela satsen, men 1 och 
4, som är placerade direkt efter satsens inledande så respektive sen kan också 
fungera som gränsmarkörer (se Kotsinas 1994:79 ff. om ba(ra) som avgränsare). 
Bara(3) kan som nämnts fungera som ett initialt satsadverb, men fokuserar 
kanske endast den närmsta verbfrasen, titta bort. En annan tolkning kan vara att 
bara(3) har en större räckvidd och är en underförstådd anföringsmarkör för den 
efterföljande direkta anföringen som inte har någon anföringssats. Enligt 
Eriksson (1993) kan användningen av bara som ett fokuserande och drama-
tiserande element ligga till grund för uppkomsten av ba(ra) som anförings-
markör, och bara(3) kan vara just ett sådant exempel på övergången från 
adverbiell fokusering till anföringsmarkör.  
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5.2.2.3 Ba(ra) som anföringsmarkör

Ba(ra) som anföringsmarkör har beskrivits av flera forskare (se Eriksson 1993, 
1997; Erman & Kotsinas 1993; Kotsinas 1994:81 ff.; Warren 1997; Dryselius & 
Lundin 1999; Jönsson 2005; Lundin 2005). 88 % av alla ba och 24 % av alla 
bara fungerar som anföringsmarkörer. Jämfört med alla övriga diskurspartiklar 
är ba(ra) den mest frekventa anföringsmarkören i min korpus. Figur 5.2:7 
illustrerar hur stor del av det totala antalet diskurspartiklar, 996 stycken, som 
fungerar som anföringsmarkörer. Stapeln övriga innefattar den sammanlagda 
mängden av duvet, liksom och typ som anföringsmarkörer.  
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Figur 5.2:7. Ba(ra) i jämförelse med övriga anföringsmarkörer 

Alla diskurspartiklarna, med undantag för ju, används för att markera 
anföringar, men denna funktion är mest framträdande hos ba. Anföringarna, som 
fungerar som regelrätta citat med tempus i presens inuti själva anföringen, har 
ofta en emotiv innebörd och bidrar som ett dramatiserande medel att skapa 
autencitet (Eriksson 1997:192). Den direkta anföringen framkallar en känsla av 
här och nu hos lyssnaren samtidigt som talaren intar den ursprungliga talarens 
perspektiv (se bl.a. Eriksson 1997:154).43 Anföringarna, som inte är exakt åter-
givna dramatiseringar, markeras också oftast av samtidig röstförställning, och 
innehållet spelar en viktig roll för att karakterisera händelser och personer (se 
                                               
43 Direkta anföringar och deras funktion och betydelse i skapande av berättelser har studerats ur flerfaldiga 
synvinklar. Se Eriksson (1997:152 ff. angående presentation av och diskussion om tidigare forskning. 
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bl.a. Nordberg 1985; Garme 1991; Eriksson 1993, 1997; Kotsinas 1994:91 f.; 
Holsanova 1998a, 1998b; Jönsson 2005). Ba(ra) kan dock inte betraktas som ett 
regelrätt anföringsverb eftersom det inte innehar tempusformer och således inte 
tidfäster det anförda yttrandet (se Eriksson 1993; Kotsinas 1994:81 ff.). 
Samtidigt markerar ba(ra) en gräns i den textuella strukturen genom att avskilja 
den narrativa texten från den direkta anföringen och fokusera själva anföringen.  

Följande exempel, 5.2:7, illustrerar hur bara inramar anföringar och fram-
häver viktiga episoder i berättandet. Bodil, Aurora och Märta omväxlande 
diskuterar och berättar om en skräckfilm och skjuter då och då in anföringar i 
berättandet.  

Exempel 5.2:7. Bara som anföringsmarkör  

 Bodil: i alla fall han e så skiträdd för spindlar så han bara så < å hjälp 
  mej hjälp mej> [= direkt anföring] # han var fan värre än va jag va. 
 [...] 
 Märta: fram tills dess e den helt äcklig # sen blir den bara löjlig. 
 Aurora: ja jag bara så <hallå> [= direkt anföring]. (aE05-003) 

I detta exempel används anföringarna för att ge dramatiska beskrivningar av 
olika reaktioner inför filmen. I (i) visar Bodil på pojkvännens skräckblandade 
reaktion inför filmspindeln, och i (ii) ger Aurora uttryck för sin uppfattning om 
den löjliga filmen.  

Kotsinas (1994:82) liknar berättelser med anföringar vid ett teatermanus med 
rollnamn i vänsterkanten, följt av ba(ra) motsvarande kolon och därefter 
replikerna. Berättandet mellan replikerna är liktydigt med författarkommentarer 
och scenanvisningar. Emellanåt försvinner emellertid de s.k. författarkommen-
tarerna och scenanvisningarna helt, och berättelsen övergår till att endast bestå 
av repliker som i exempel 5.2:8, då Sabaah berättar om sin femåriga lillasyster 
som vill skoja med Sabaahs kompis och kalla henne Angelina Ballerina. Sabaah 
berättar händelsen för Duhi och har ett mycket varierat sätt att markera anföring-
arna. Endast två av anföringarna markeras med ett subjekt och anföringsverb i 
preteritum, sa, varav det ena kombineras med bara. Andra anföringar markeras 
med för- eller efterställt bara och/eller med subjektet eller saknar helt mar-
kering. Hennes röstförställning markerar början och slut på anföringarna.  
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Exempel 5.2:8. Bara som anföringsmarkör  

 Sabaah: ja så kommer ho+ # hon skulle komma hem till mej . 
 Duhi: ja. 
 Sabaah: så sa hon <aa a # angelina balle+ ballerina ska komma # får 
  jag säja så får jag säja så?> [= direkt anföring] # <jaja gör det> 
  [= direkt anföring]. 
 Duhi: [= ! skrattar]. 
 Sabaah: så kommer hon # så # kommer min syrra så # håller i mej i handen 
  bara # <säj de> [= direkt anföring]. 
 Duhi: ja. 
 Sabaah: bara <säj> [= direkt anföring] # NN [= egennamn] <vad ska hon 
  säja?> [= direkt anföring] bara # så sa hon bara <angelina ball+ 
  ballerina> [= direkt anföring] # hon bara <aa> [= direkt anföring]. 
  [= !skrattar]. 
 Duhi: [= ! skrattar]. (aC05-018) 

Berättelser i stil med exempel 5.2:8 med varierande sätt att markera direkta 
anföringar uppträder frekvent i materialet. 

Anföring med ba(ra) används också vid onomatopoetiska uttryck och ljudord 
(jfr Nordberg 1986, 1992). I exempel 5.2:9 pratar informanterna om ett tidigare 
inspelningstillfälle då de råkat välta mikrofonen och stört inspelningen med 
pappersljud. I sitt gemensamma berättande använder de här expressiva ljud-
illustrationer som gör beskrivningarna livfulla och fantasieggande.  

Exempel 5.2:9. Ba(ra) som anföringsmarkör vid ljudord  

 Aurora: det # bara <sch> # asså bara for miken då å trillar bara
  <grrii>. 
 Märta: Lillemor satt på bordet bredvid mikrofonen # så när hon hoppa ner 
  så stötte hon till den så den bara snurra runt så < djuuuu> # så 
  <prrrr> [=! skrattar] # så de var typ två cm från att ramla ner på 
  golvet # då jävlar # då hade det smällt. 
 Aurora: då hade det varit trist. 
 Märta: du med papper. 
 Bodil: jag ba så <krsch krsch> [= direkt anföring, härmar pappersljud] 
  det lät helt kul ju. 
 Märta: det lät bara så <kruuusch> [= utdraget pappersljud]. 
 Bodil: så vi ah ba <det kanske låter litet konstigt nån gång # så litet 
  emellanåt> [= direkt anföring]. 
 Aurora: så bara <krusch>[=! skrattar till]. (aE04B-003) 

Som anföringsmarkör har ba(ra) en tydligt fokuserande funktion genom att lyfta 
fram de delar av texten som innebär ett återgivande av yttranden och tankar. Den 
innebörd av nedvärderande eller ringaktande attityd som kan återfinnas vid 
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adverbiell användning av ba(ra) återfinns inte vid markering av anföringar 
liksom inte heller betydelsen av ’uteslutande’. 

5.2.3 Illustration av olika funktioner hos bara i samma monologiska 
avsnitt 

Olika funktioner och betydelser kan användas omväxlande i nära följd på 
varandra i en och samma berättelse, vilket illustreras genom två exempel i detta 
avsnitt. I de följande exemplen 5.2:10 och 5.2:11 har ba(ra) omväxlande olika 
funktioner och betydelser, vilka sammanfattas i figur 5.2:8 under exemplen. I 
5.2:8 berättar Gordana hur hon och hennes pappa gör det enkelt för sig 
beträffande mathållningen medan mamman är i hemlandet.  

Exempel 5.2:10. Olika funktioner och betydelser hos bara  

 Gordana:  vi tar vad vi sk+#  vad vi ska äta # så bara (1) kolla vi på varandra 
  bara(2) <okej pappa jag tycker vi ska bara(3) ta det vi ska äta> 
  [= direkt anföring] så går vi ut i vardagsrummet # de ligger såna 
  tallrikar där också nu å sånt. (aC05-006)

I exempel 5.2:11 berättar Bodil inlevelsefullt för Märta om en fest som hon i sin 
tur blivit informerad om av en av deltagarna i festen.  

Exempel 5.2:11. Olika funktioner och betydelser hos ba(ra) 

Bodil: [...] # när jag åkte på bussen # NN [= egennamn] # han # asså så 
  jävla dum i huvet # jag bara(4) ser han # kommer på #  
  ser han ut så här äää # helt väck # asså han ser helt borta ut # jag 
  ba(5) <vad fan har du gjort?> [= direkt anföring] # han ba(6) <ja 
  NN [= egennamn] fyllde tjuge i går> [= direkt anföring] # jag 
  ba(7)<ja just de> [= direkt anföring] # hade han vatt där å krökat # 
  hade han åkt hem med postabilen # bussarna hade slutat gå # han 
  åkte hem med postabilen [= ! småskrattar]. 
 [...] 
 Bodil: smidigt å kröka liksom # en vardag. 
 Märta: mm. 
 [...] 
 Bodil: han # ee hade bara(8) legat å sovit hela tiden # helt borta # asså 
  han hade # blitt helt full # så hade han bara(9) legat så <öhö> [= 
  direkt anföring] helt borta hela tiden typ sovit # resten av kvällen. 
 Märta: mm. 
 Bodil: NN [= egennamn] hade legat på toan å kräkt # för att så fort han 
  får gratis sprit # så blir han helt galen å bara(10) roffar åt sej allt. 
 Märta: mm. 
 Bodil: så han hade druckit skitmycket så hade han legat på toan sen resten 
  av kvällen [= ! skrattar till] # sjuk i huvet ## så jag bara(11) skratta 
  åt han hela tiden. (aE05-019) 
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I figur 5.2:8 illustreras positioner, (a)–(c), funktioner, (d)–(f), och betydelser, 
(g)–(i), i exemplen 5.2:11 och 5.2:12. Frågetecken innebär att det kan finns en 
svag reminiscens av betydelsen eller att funktionen är något oklar.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(a) Position före det fokuserade ledet  X X X X X X X   X X 
(b) Position efter det fokuserade ledet            
(c) Satsadverbiell position        X X   
(d) Anföringsmarkör  X   X X X  ?   
(e) Adverbiell funktion med fokusering av 
enskilda satsled 

  
X X      X X 

(f) Satsadverbiell funktion         X X   
(g) Anmärkningsvärd betydelse X X X X X X X X X X X 
(h) Nedvärderande betydelse    X    X X X  
(i) Uteslutande betydelse ?  X ?    ? ? ? ? 

Figur 5.2:8. Position, funktion och betydelse hos ba(ra)1-11 i exemplen 5.2:10 och 5.2:11 

Ovanstående figur visar att bara kan inta olika positioner, ha varierade 
funktioner och också inneha olika betydelser. Den vanligaste placeringen av 
ba(ra) är före ett fokuserat satsled, men även positioner efter förekommer 
liksom satsadverbiell placering. En stor andel av ba(ra) är anföringsmarkörer. I 
dessa exempel, då Bodil berättar om en kompis som druckit sig berusad, finns 
många exempel på att bara framhäver nedvärderande åsikter. Vid de exempel då 
bara har en adverbiell funktion föreligger ett framhävande av en anmärknings-
värd betydelse, men även användning av ba(ra) som anföringsmarkör innebär en 
markering av denna betydelse (se vidare avsnitt 7.3.1.3 i denna avhandling om 
inre evaluering). Den uteslutande betydelsen framträder inte lika tydligt som 
markering av anmärkningsvärd betydelse, men i flera av exemplen, bara nr 1, 4, 
8, 9, 10 och 11, kan man urskilja det uteslutningsfenomen som av Wijk-
Andersson (1991:163) benämns ”överdrifts-bara” (se exempel 5.2.4 i avsnitt 
5.2.2.2 i denna avhandling). Den förhållandevis täta förekomsten av bara i de 
ovanstående exemplen 5.2:10 och 5.2:11 får en dramatiserande verkan på 
berättandet. 

5.2.4 Sammanfattning av ba(ra)

I denna korpus uppträder ba(ra) som en polyfunktionell diskurspartikel. I några 
få fall används ba(ra) som markör vid turtagning eller turöverlämnande, men de 
huvudsakliga funktionerna är som anföringsmarkör eller som fokuserande 
adverbial med framhävande av hela satser, satsled eller enskilda konstituenter i 
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satsen. Vid ett antal tillfällen har ba(ra) en uteslutande betydelse, men betydel-
sen av framhävande av något anmärkningsvärt är mer frekvent och innehar 
ibland också en bibetydelse av nedvärdering och kritik.  

5.3 Funktion och betydelse hos ju

Sammanlagt 190 förekomster av ju ingår i denna undersökning. Prosodiskt utgör 
ju alltid en oaccentuerad enhet i det inre segmentet eller i eftersegmentet i TKE-
strukturen men aldrig i försegmentet och inte heller i början av det inre 
segmentet.  

Ju ingår i gruppen modalpartiklar (Lindström 2008:81) som är en något 
obestämbar kategori eftersom den syntaktiskt sett, till skillnad från de flesta 
andra diskurspartiklar, inte kan hänföras till interjektionerna (Lindström 
2008:95f.). Diskurspartikeln ju ingår enligt SAG (bd 4:114f.) i gruppen försant-
hållande satsadverbial, men skiljer sig från andra satsadverbial genom att inte 
kunna inta fundamentspositionen och genom att inte heller kunna bilda en egen 
respons på ett yttrande. Exempelvis kan en fråga som Ska Lillemor byta klass? 
besvaras med satsadverb som troligen eller kanske men inte med ju. 

Enligt Andersson (1976, 2000:16 f.) och Aijmer (1977) är ju ett 
multifunktionellt ord vars betydelse är avhängig av dess funktioner i den 
kommunikativa situationen. Eriksson (1988:92) menar att ju är ett svårbeskrivet 
talaktsadverbial eftersom det har många olika funktioner som ofta uppträder 
samtidigt och är svåra att skilja från varandra. Grundbetydelsen hos ju enligt 
SAG (bd 4:114 ) ”torde vara att hänvisa till en källa som lyssnaren har tillgång 
till, dvs. med ju anger talaren att han räknar med (eller låtsas) att både talaren 
och lyssnaren (eller folk i allmänhet) känner till eller kan räkna ut att det som 
sägs i satsen är sant”. Vid användning av ju antyds att lyssnaren har goda skäl att 
acceptera talarens utsaga som sann (Lindström 2008:96).  

Till en början utgår jag från olika språkhandlingar i avsnitt 5.3.1 och tar sedan 
i 5.3.2 upp på vad sätt positionen påverkar tolkningen av ju. I 5.3.3 diskuteras 
olika betydelser och funktioner hos ju och i 5.3.4 diskuteras ju som markör för 
närhets- och maktstrategier. Avsnitt 5.3.5 innehåller en sammanfattning. 

5.3.1 Ju i drag och språkhandlingar 

Ju förekommer i 20,5 % av fallen i responsdrag, varigenom ju skiljer sig från 
genomsnittet för samtliga diskurspartiklar som har 12,5 % i responsdrag. 
Skillnaden är inte påtagligt stor, men ju:s karaktär som en mer dialogisk diskurs-
partikel blir tydligare vid jämförelse av förekomster i monologiska och 
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dialogiska avsnitt. Ju förekommer här betydligt oftare i dialogiska avsnitt, 
84,6 % jämfört med genomsnittet på 59 %, vilket illustreras i figur 5.3:1. 
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Figur 5.3:1. Ju i monologiska och dialogiska avsnitt jämfört med övriga 
diskurspartiklar  

Den högre förekomsten av diskurspartikeln ju i dialogiska avsnitt beror på att 
den används mer inom de avsnitt då informanterna genom förhållandevis snabba 
replikskiften för dialogen framåt, men mindre i de avsnitt då en enskild 
informant har ett större talutrymme och lägger fram en kortare eller längre 
berättelse. Den vanligaste språkhandlingen blir därför bekräftelse-rapport, 
31,3 %, inom uppföljningsdrag. Därnäst kommer informativ-rapport, 13,7 %. Ju 
förekommer, liksom de andra diskurspartiklarna, till stor del i rapporterande 
språkhandlingar. Till skillnad från genomsnittet av diskurspartiklarna före-
kommer ju inte lika ofta i språkhandlingen expansion-rapport, en språkhandling 
där en talare följer upp sitt eget tidigare drag. Detta är ytterligare ett tecken på 
att ju används mer dialogiskt än en del andra diskurspartiklar. Många ju ingår i 
rapporterande språkhandlingar där jag som utomstående avlyssnare kan utläsa 
att mottagaren på förhand egentligen inte kan känna till själva händelse-
utvecklingen trots att den inherenta grundbetydelsen enligt SAG (bd 4:114) är 
’som du och jag vet’. 
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I de följande avsnitten diskuterar jag ju i olika språkhandlingar och börjar då 
med redovisning och diskussion om ju i rapporterande språkhandlingar i 5.3.1.1 
samt i eliciterande språkhandlingar i 5.3.1.2.  

5.3.1.1 Ju i rapporterande och värderande språkhandlingar 

I de rapporterande språkhandlingarna kan lyssnarna ha mer eller mindre vetskap 
om vad som rapporteras. Till att börja med redovisar och diskuterar jag exempel 
där man av sammanhanget kan förstå att lyssnarna inte har någon förhands-
kunskap om de beskrivna skeendena, men där talaren med hjälp av ju ändå 
försöker skapa konsensus om sanningshalten i utsagan. I utdragen nedan 
uppträder sådana förekomster av ju, där ingen av dem egentligen innefattar 
lyssnarens vetskap om de av talaren beskrivna skeendena. I de följande fyra 
exemplen, 5.3:1–4, berättar talaren om sådant som troligen bara hon själv varit 
med om och som i så fall innefattar vetskap om sådant som bara hon själv 
besitter (jfr duvet). Trots detta inbegrips lyssnaren i det pågående berättandet 
eftersom flera av ju-förekomsterna implicit eller explicit hänvisar till slutsatser 
om sådant som självklart är följden av eller orsaken till det som berättas. I det 
första exemplet är informanterna i CGr1 hemma hos Jing. De tittar på en film 
med den kinesiske sångaren Andy Lau. Då fäller Jing följande kommentar om 
sina egna reaktioner när hon tidigare fått höra honom sjunga en Michael 
Jacksonlåt.  

Exempel 5.3:1. Ju i rapporterande språkhandling med för lyssnaren okänd information  

 Jing: duvet så chockad jag blev ju(1) av vad som hände nu duvet # 
  asså jag ba <VA # de e Michael Jacksonlåten ju(2) # okej> 
  [= direkt anföring] # jag ba< va fett en kines som gör de # öö 
  okej> [= direkt anföring]. (aC05-001) 

Jing använder sitt först ju, ju(1) när hon beskriver en upplevelse där troligen 
ingen av de andra varit närvarande och därför inte kan dra en slutsats om 
utsagans sanningshalt. Hennes andra ju, ju(2), tycks vara riktat till henne själv, 
dvs. i den situation då hon hör Andy Lau sjunga Michael Jacksonlåten konsta-
terar hon att detta verkligen är sant. Här använder Jing ju och implicerar att de 
andra också kan inse hur chockad hon blev, vilket de troligen också kan inse 
utifrån sina omvärldskunskaper, dvs. sina kunskaper om kändisvärlden.  

I nästa exempel berättar Märta om sin kanin och använder härvid två ju vid 
beskrivningar av förhållanden som åtminstone två av de andra inte kan känna 
till, eftersom det av inspelningarna har framgått att de inte varit hemma hos 
Märta.  
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Exempel 5.3:2. Ju i rapporterande språkhandling med för lyssnaren okänd information  

 Märta: men min kanin # den e + # jag måste ju(1) ha dörren stängd 
  eftersom vi har skitmånga andra djur # men om hon typ + # asså 
  hon typ hoppar upp så # å liksom lyfter på locket # så drrnn # så 
  förs+ hoppar hoppar längre bak # sen så hoppar hon ut # sen så 
  springer hon ut dreretterette men hon går aldrig längre än till 
  källartrappan # å den e ju(2) precis utanför mitt rum # sen så 
  kommer de nån så drrr springer hon in och hoppar ner i buren 
  igen. (aE04B-005)

Vid användning av sitt första ju tillfogar Märta en kausal bisats, vilken förklarar 
sakförhållandena i huvudsatsen, varav man kan dra slutsatsen att hennes utsaga 
är självklart sann, dvs. att man måste ha dörren stängd om sin kanin om det finns 
många andra djur i huset. Hennes andra ju uppträder i den utsaga då hon 
meddelar att källartrappan är precis utanför hennes rum. Detta är inget sak-
förhållande som alla de andra kan instämma i utifrån sin omvärldskunskap, 
eftersom de, som nämnts ovan, inte känner till förhållandena hemma hos Märta. 
Å andra sidan har hon genom sin beskrivning av kaninen som aldrig går längre 
än redan gjort implicita antydningar om avståndsförhållanden, och de andra kan 
därmed förstå att hennes påstående om rumsplaceringen är självklart sann.  

I nästa exempel berättar Aurora om föräldrarnas reaktion när man sett 
rapporter om ohälsosam kost. 

Exempel 5.3:3. Ju i rapporterande språkhandling med för lyssnaren okänd information  

 Aurora: det lät gott # men pappa tycker int +#  pappa e så där typ <inte en 
  massa fet mat> [= direkt anföring] # så vi äter knapp+ # nu e de så 
  där knappt pommes sånt ens längre # pommes sås å kött # de e så 
  där <nä de e alldeles för fett för mej> [= direkt anföring]. 
 Bodil: = de säjer mamma med xxx. 
 Märta: jag å min pappa sitter alltid å # äter pommes till # ee mellanmål. 
 Aurora: men nu var de ju(1) kris när dom såg de här # nu får man inte ens 
  dricka kaffe för då får man cancer av de också. 
 Bodil: oj. 
 Aurora: man skulle minska på det. 
 Märta: mina föräldrar dricker typ tre # kannor om dan. 
 Aurora: ja min pappa dricker ju(2) på jobb # när jag var med han i 
  somras # så var det liksom varenda gång kaffet var slut så gick han 
  in å hämta nytt # han går å dricker en femton koppar nånting [=! 
  fnissar till] om dan [...]. (aE04B-005) 

Aurora använder ju(1) för att framhäva det för alla självklara, nämligen att det 
blev kris för föräldrarna när de till råga på tidigare varningar om fett nu fick veta 
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att det var hälsovådligt att inta stora mängder av kaffe också. Ju(2) inflikar 
Aurora när hon börjar berätta om faderns stora kaffekonsumtion på jobbet, vilket 
hon sedan utvecklar vidare i sina fortsatta beskrivningar. Liksom ju(1) i exempel 
5.3:1 syftar detta ju fram mot den kommande beskrivningen. Det tycks som om 
ju används för att förbereda trovärdigheten i det som kommer att rapporteras. 

I dessa exempel använder talaren ju för att påvisa eller ge sken av att både 
talare och lyssnare känner till att det som påstås är sant. Antingen förlitar sig 
talaren på lyssnarnas omvärldskunskap eller på att de kan utläsa de sanna 
förhållandena ur kontexten, dvs. genom de beskrivningar som talaren levererar. 

Följande exempel är tagna ur ett längre avsnitt, som handlar om när en 
kamrats mamma deltog i teve i frågetävlingen Kvitt eller dubbelt. Aurora 
berättar episoden för en anonym kompis, ENO, och använder då tre ju. Det 
första hänvisar bakåt mot den tidigare introduktionen av tävlingen. Därefter 
använder Aurora ytterligare två ju i berättandet och placerar dessa på de platser i 
berättelsen där lyssnaren själv kan ha kännedom om hur det går till.  

Exempel 5.3:4. Ju i rapporterande språkhandling med för lyssnaren okänd information  

 Aurora: ja så slutade de med att hon kom dit där # å fick va med. 
 ENO: finalen. 
 Aurora: mm # sen så var de ju(1) då # när hon xxx Kvitt eller dubbelt. 
 ENO: mm. 
 E40: så oavsett om du klara frågan så fick du i alla fall 
  tiotusen eller nåt sånt. 
 ENO: okej. 
 Aurora: sen så va de ju(2) då här med lampor å sånt å när dom spela 
  in de. 
 ENO:  mm. 
 Aurora: så lös dom då på henne ju(3) # så blev hon sådär skitglad å 
  hoppade liksom upp på en stol å såhär <yes> [= direkt anföring] # 
  verkligen # så här [= ! skrattar till] # å dom ee # programledaren å 
  # ja vad heter de # producenterna å de # var liksom helt såhär <oj 
  nä de här får vi ta om> [= direkt anföring] # så fick man liksom 
  inte göra [= ! skrattar till] # utan skulle va såhär lugnt så <ja> [= 
  direkt anföring] # skulle sitta ne+. 
 ENO: <Yes åh you suck that [=engelska]> [= direkt anföring] skulle de 
  va. (aE05-017) 

I denna beskrivning av en tevehändelse använder Aurora ju när hon pratar om 
strålkastarbelysningen och hur den riktas mot den agerande, ett välbekant 
fenomen för TV-tittare. I de övriga delarna av berättelsen, dvs. när Aurora 
berättar om de för kamraten troligen helt obekanta skeendena använder hon 
inget ju. Liksom i exemplen 5.3:1–5.3:4 är ju invävt i en berättelse där talaren 
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beskriver obekanta episoder för lyssnaren omväxlande med hänvisningar till 
lyssnarens erfarenheter eller slutledningsförmåga. Genom användning av ju vid 
strategiska tillfällen, då lyssnaren har tillgång till källan och således själv kan 
förvissa sig om sanningen, kan hela berättelsen ge intryck av otvivelaktig 
sanning. Lyssnaren blir således mer delaktig och därmed också mer benägen att 
acceptera talarens påståenden som sanna.  

Ju används oftare i dialogiska avsnitt och särskilt i språkhandlingen 
bekräftelse-rapport då informanterna följer upp varandras inlägg genom att 
ömsom bekräfta, ömsom bestrida varandras uttalanden. Exempel 5.3:5 nedan 
ingår i en diskussion då Lillemor hävdar att Australien ligger i världsdelen 
Oceanien och får mothugg av samtliga i gruppen. Informanterna använder ju när 
de hävdar att de har rätt och hänvisar till det synbara eller allmän omvärlds-
kunskap som sin kunskapskälla.  

Exempel 5.3:5. Ju i rapporterande språkhandlingar i ett dialogiskt avsnitt  

 Bodil: nä de står liksom ingenting på kartan om de # Lillemor. 
 Lillemor: de e en gammal karta. 
 Märta: nä men i och för sej står de ju(1) inte eee # Europe [= engelska] 
  eller Asia [= engelska] eller nåt sånt. 
 Bodil: men de står ju(2) Indonesia [= engelska] här. 
 Aurora: [= ! skrattar]. 
 Märta: ja men de ju(3) bara för att de heter ju(4) Indonesien dom öarna. 
  (aE04B-003) 

Talaren tycks också kunna använda ju om hon är osäker på huruvida det som 
sägs är bekant för lyssnaren och kontrollerar på så vis om det sagda kan fungera 
som ram för fortsatt samtal (SAG bd 4:115). I exempel 5.3:6 använder Aurora ju 
och generiskt man, varvid hon implicerar att hennes påstående omfattas av alla.  

Exempel 5.3:6. Ju i rapporterande språkhandlingar i ett dialogiskt avsnitt  

 Aurora: nä men så hade man ju(1) boxar å sånt skit. 
 Amanda: boxar? 
 Aurora: mm. 
 Amanda: de hade vi i sexan. 
 Aurora: hade inte ni de # med era grejer i? 
 Amanda: ä. 
 Aurora: asså när ni hade såna här. 
 Märta: då hade vi skåp. (aE04B-016)
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I ett fall som i 5.3:6 blir Aurora motsagd, och hennes ju tycks inte få Amanda att 
instämma i hennes påstående om sakförhållandena. I de flesta fall säger dock 
informanterna inte emot varandra utan ger varandra tvärtom medhåll och kan då 
använda ju för att understryka sitt instämmande. Detta är fallet i de följande 
värderande språkhandlingarna i exempel 5.3:7, då informanterna är eniga om en 
lärares opraktiska möblering av klassrummet. 

Exempel 5.3:7. Ju som markör för medhåll  

 Märta: en gång när vi hade sånt U # vi var skitmånga i vår klass i 
  # mellanstadiet # vi var typ trettitre eller nåt sånt # så blev de 
  bänken skitlångt bak # så dom som satt likom här # fick sitta så för 
  att se läraren # asså korkat egentligen. 
 Aurora: ja men de vet vi de e ju(1) skitdumt. 
 Bodil: mm. 
 Märta: de e ju(2) opraktiskt. (aE04B-016) 

I sin replik påpekar Aurora att lärarens möblering är skitdum och understryker 
denna sanning genom användning av ju. Efter Bodils instämmande mm 
replikerar Märta genom att ytterligare påpeka hur opraktiskt läraren möblerat, 
och hon använder därvid också ju. Både Aurora och Märta hänvisar här till den 
sanningskälla som kan betecknas som sunda förnuftet. De kommer båda i 
samförstånd överens om det verkligt dumma i lärarens möblering, ett samför-
stånd som understryks av användning av ju. På så vis ökar samhörigheten 
mellan Aurora och Märta (se nedan 5.3.3).  

Den dialogiska karaktären hos ju understryks av att många meningar 
innehållande ju börjar med adversativa uttryck, som men och dess samman-
sättningar jamen, nämen och amen, liksom ett något mindre antal med 
bejakande uttryck som ja, jo eller jag vet. 

5.3.1.2 Ju inom språkhandlingen elicitering-bekräfta  

Vid ett fåtal tillfällen uppträder ju inom elicitering-bekräfta. Språkhandlingen 
elicitering-bekräfta skiljer sig från elicitering-informera genom att den senare är 
formulerad som en fråga, medan elicitiering-bekräfta är utformad som ett 
påstående som ska bekräftas. Vid en del av de tillfällen då ju ingår tycks inte 
talaren själv vara helt säker på det sanna svaret. Exempel 5.3:8 innehåller två 
språkhandlingar med elicitering-bekräfta.   
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Exempel 5.3:8. Ju i elicitering-bekräfta  

 Duhi: du kommer ihåg ju(1) allt detta # de var inte längesen du var där. 
 Jing: nej. (aC05-001) 

Jing responderar nej på elicitering-bekräfta, men det är tänkbart att hennes svar 
gäller den andra eliciteringen och inte den första som innehåller ju. I detta fall 
ingår ju i det som tycks vara en trevande fråga. Detta blir än tydligare i nästa 
exempel. Bodil har berättat att hon ska sitta barnvakt i en familj som de andra 
inte känner till. Familjen har fyra pojkar och den yngste är två år. Märta vill här 
ha bekräftat att det är tvååringen som är lugn, vilket motsägs av Bodil.  

Exempel 5.3:9. Ju i elicitering bekräfta  

 Märta: den tvåan e ju(1) rätt lugn. 
 Bodil: nä de e ju(2) han jag måste hålla på å springa efter hela tiden.  
  (aE04B-005) 

Såväl Duhis som Märtas påståenden tyder på att grundbetydelsen hos ju, som är 
’som du och jag vet’(se SAG bd 4: 114), har blivit något förskjuten och att ju i 
detta fall snarare innebär ’som jag antar men du vet’, dvs. den betydelse som 
man finner hos det modala satsadverbialet ’väl’.

5.3.2 Positionens betydelse för tolkning av ju 

Ju har två fasta positioner i den syntaktiska strukturen, dvs. på satsadverbialets 
regelmässiga plats i inre segmentet, 75,8 %, eller finalt i eftersegmentet, 24,2 %, 
och är den av de undersökta diskurspartiklarna som har den mest stadigvarande 
positionen.  

Större andelen av ju-förekomsterna, 75,8 %, befinner sig i inre segmentet på 
den ordinära platsen för mittfältsplacerade satsadverbial, dvs. direkt efter den 
finita satsens nexuskombination (SAG 4:11ff., 89ff), exempelvis jag visste ju
inte det (Märta, aE04B-003) och för de e ju kallt å stå ute i blöta kläder (Aurora, 
aE04B-005). I de tidigare presenterade exemplen ovan befinner sig ju alltid i 
denna position. Denna position innebär att ju har räckvidd över hela den 
proposition i vilken den är syntaktiskt integrerad. I några få fall, exempelvis du 
vet den kan inte lysa ju på kvällen (Jing, aC05-018) och du kommer ihåg ju allt 
detta (Duhi, aC05-001) har ju förskjutits något längre bakåt i satsen utan att 
dock hamna i final position.  
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Av de 22,4 % ju i eftersegmentet befinner sig 17 stycken turfinalt. I denna 
position kan ju ha en retrospektiv räckvidd över propositionen, men är samtidigt 
en markör för turövergång, då talaren vädjar om medhåll av lyssnaren. I följande 
exempel illustreras denna turövergång med ett turfinalt ju följt av en anknytande 
replik. 

Exempel 5.3:10. Turfinalt ju med anknytande replik 

(i) Märta: hon bor på andra sidan stan ju(1).
 Aurora: ja å hon tänkte åka rullor på en timme. 
  (aE004B-003) 

(ii) Sabaah: alla vi ska plugga ju(2). 
 Jing: jag vet. 
  (aC05-018) 

(iii) Lillemor: vi skulle lämna in skriftligt sa hon ju(3).
 Märta: nä ser du inte vad de står muntligt. 
  (aE04B-005) 

Svaren i de tre exemplen ovan är typiska på så sätt att de bejakar, ju(1) och 
ju(2), eller förnekar, ju(3), den föregående utsagans sanningspåstående som 
understrukits av det försanthållande ju. 

5.3.3 Ju som markör för närhets- och maktstrategier 

Liksom vid användning av duvet kan också användning av ju ses som en strategi 
för att skapa närhet och engagemang (Tannen 1984). Genom sin betydelse ’som 
du och jag vet’ (SAG bd 4:114) ökar användning av ju samförståndet i samtalet 
(se Aijmer 1977:206 ff.; SAG bd 4:115, Andersson 2000:16 f.).  

I exempel 5.3:11 nedan berättar Märta om en händelse under ett besök i 
Småland. Berättelsen inleds med att Märta kommenterar en man som står på en 
stege. Bodil ger respons och sedan börjar Märta berätta om den, som det verkar, 
för Bodil obekanta händelsen, varvid Märta använder ju vid fyra tillfällen. Ordet 
ju implicerar att både talare och lyssnare är införstådda med att talarens utsaga 
innehåller en obestridlig sanning. Användning av ju innebär således att samtalet 
vilar på konsensus varvid Bodil kan tänkas bli medaktör i berättandet, som den 
införstådda lyssnaren. Härvid skapas ett engagemang som kan underlätta 
samtalets vidareutveckling.  
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Exempel 5.3:11. Exempel på ju som markör för närhetsskapande  

 Märta: asså den stegen ser djävligt vinglig ut. 
 Bodil: ja jag vet den e de # därför han har få+ tagit i den för den 
  blir så sviktig när han står där för han e så rädd. 
 Märta: mm # å # när vi ee # i somras # när vi var i NN:s [= egennamn] 
  stuga i Småland så skulle vi putsa fönsterna för dom skulle 
  sälja stugan å sånt # skulle vi hjälpa till # skulle vi putsa fönsterna 
  # å em # där jag skulle putsa # de var ju(1) värsta sån vildmarken 
  typ # så liksom stegen stod ju(2) helt så ostadigt # asså jag hatar 
  stegar # har alltid gjort. 
 Bodil: xxx de e obehagligt. 
 Märta: de var ändå en bit upp # de var typ två # nä de var ungefär lika 
  högt upp som jag var. 
 Bodil: ja. 
 Märta: fast lite till # så jag var ju(3) tvungen till å stå på stegen # å 
  så bara känner att ena sidan bara glider ner. 
 Bodil: auu [= !drar in luft]. 
 Märta: å hela stegen bara liksom # e på väg å ramla # jag stänger 
  de fönstret å sen försöker hålla kvar de med benen #  
  bara skriker på NN:s lillasyster ba <ställ den> [= direkt anföring] 
  för hon stod där nedanför # jag ba <ställ den rätt ställ rätt den> 
  [= direkt anföring] # jävlar å fy fan asså de var inte högt men jag 
  får ändå panik när+. 
 Bodil: jag hade aldrig gått upp på stegen bara. 
 Märta: asså du vet åå # liksom sidan bara sjönk ner så tänkte jag så <ää 
  nästa gång tar vi en bräda under> [= direkt anföring].  
 Bodil: ja. 
 Märta: å fy fan # även om de inte var högt upp så är de ju(4) ändå helt 
  så obehagligt för jag hatar stegar asså. 
 Bodil: skitäckligt med stegar. 
 Märta: mm. (aE05-019) 

Märtas första ju uppträder 12 sekunder in i själva berättelsen om fönsterputsning 
och ett par sekunder senare kommer nästa ju. De två ju-förekomsterna ökar 
närheten mellan samtalets deltagare eftersom talaren nu implicerar att lyssnaren 
är införstådd. Bodils svarsreplik, där hon bekräftar Märtas påstående att stegar är 
obehagliga, kommer snabbt och överlappar sista delen av Märtas föregående 
yttrande. Ordet ju har, som nämnts tidigare, en grundbetydelse att utsagan är 
sann. Denna inherenta betydelse hos ju är själva grundvalen för dess närhets-
skapande potential, dvs. att både talare och lyssnare har tillgång till en 
gemensam sanning, en sanning som talaren påminner lyssnaren om genom att 
använda ju. Därmed påstår Märta att Bodil, lika väl som hon själv, vet att Märta 
skulle putsa fönster i en veritabel vildmark. I detta fall kan det tänkas att Bodil 
känner till att stugan låg i ”värsta vildmarken”, men det kan också vara så att 
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Bodil inte har känt till detta på förhand. Om Märta använder diskurspartikeln ju 
utan att Bodil känner till förhållandena, implicerar hon trots detta ett gemensamt 
vetande och drar därmed in Bodil i berättandet.  

Genom användning av ju(2) framhåller Märta att de båda känner till att stegen 
stod ostadigt. Inte heller detta har Bodil upplevt, i alla fall inte på denna stege i 
Småland. Eftersom Märta tidigare har nämnt att hon befinner sig i vildmarken 
hänvisar hon nu till en allmän erfarenhetskälla, nämligen att stegar står ostadigt 
på ojämnt underlag, och i vildmarken är underlaget för det mesta ganska ojämnt. 
Således innebär ju(2) att Märta hänvisar till för dem båda gemensam bakgrunds-
kunskap. Den tredje förekomsten av ju ingår i en förklaring där man kan dra en 
självklar slutsats, nämligen att man måste stå på en stege om man ska kunna nå 
upp till ett fönster som är högre upp än man själv. Det sista exemplet, ju(4) har 
en viss likhet med de övriga. I detta fall är det dock inte själva omständigheterna 
kring denna händelse som är en självklar sanning utan den delade kunskapen att 
det är obehagligt med stegar.  

I denna berättelse har inte lyssnaren möjlighet att förvissa sig om 
sanningshalten i själva berättelsen. Genom att Märta hänvisar till omständigheter 
utifrån vilka Bodil själv kan dra slutsatser i den aktuella situationen är det 
tänkbart att Bodil upplever också resten av berättelsen som sann. Berättelsens 
fyra ju är strategiskt placerade på så vis att de endast uppträder vid de tillfällen 
där Märta hänvisar till sådant som Bodil själv kan acceptera som sanningar. De 
är invävda i berättelsen men uppträder inte i de avsnitt i själva händelse-
utvecklingen där Märta beskriver sådant som verkar vara okänt för Bodil, dvs. 
då Märta presenterar bakgrunden samt i det avsnitt som handlar om hur Märta 
håller på att falla av stegen (jfr exempel 5.3:4). Enligt SAG (bd 4:114) har ju-
satsen ofta karaktären av sidoanmärkning i textflödet. I detta exempel innehåller 
ju-satserna just sådant som kan anses som sidoanmärkningar, dvs. den erforder-
liga bakgrundsinformationen för att förstå berättelsens dramatik. 

När en talare använder ju i ett sammanhang där det är tveksamt om lyssnaren 
har samma uppfattning som talaren om vad som är obestridligt sant kan talarens 
bruk av ju innebära en manipulativ strategi. Talaren presupponerar nämligen att 
lyssnaren borde instämma i talarens påstående oavsett lyssnarens inställning till 
sakernas förhållande. I sådana fall kan ju användas som en maktstrategisk faktor 
på så vis att talaren härigenom skaffar sig mer makt i samtalet genom att 
framhäva att det är hon som sitter inne med den rätta sanningen. Exempel 5.3:12 
innehåller två korta exempel där talaren i samband med en argumentation tycks 
använda ju för att framhäva sitt eget påstående som det självklart sanna. Utdrag 
(i) ingår i en diskussion då Aurora påstår att Inger har ”snott” en ring från henne, 
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varvid Lillemor replikerar att Aurora gjort samma sak mot Inger. I (ii) diskuterar 
informanterna i EGr2 om det skulle ha varit bäst att vara kvinna i Aten eller 
Sparta. Alla utom Märta tycker att Aten skulle vara bäst eftersom man inte 
behövde raka huvudet vid sitt bröllop där. Märta försöker då i denna replik 
övertyga de andra om att hennes alternativ ändå är bättre.  

Exempel 5.3:12. Ju som maktstrategisk faktor

(ii) Aurora: nu har hon snott min ring i stället. 
 Lillemor: ja men du har ju snott hennes.  
 Aurora: nej bara lånat. (aE04B-005) 

(ii) Aurora: ja så om dom tog bort håret så sss+. 
 Märta: mm. 
 Aurora: så slapp dom ha slöja [= skrattar till]. 
 Bodil: ja. 
 Märta:  men om man rakar huvet man kan ju ändå dölja de # kvinnor har 
  inget annat val # för man va ju inte tvungen till å springa öö med 
  bart huve.  
 Aurora: de var coolt det +. 
 Bodil: de e tufft. (aE04B-003) 

I exemplen ovan tycks talare och lyssnare inte ha samma uppfattning om tingens 
ordning. Talaren använder ordet ju och kan härmed hänvisa till en sanning som, 
enligt talaren, torde vara uppenbar för alla. Att ju används i sammanhang då 
talare och lyssnare har motstridiga åsikter visar att ju även kan fungera som en 
maktstrategisk faktor.  

5.3.4 Övriga betydelser och funktioner hos ju 

Enlig SAG (bd 4:115) kan ju också inrymma en bibetydelse av adversativitet i 
de fall då ju-satsen används som utgångspunkt för en invändning men talaren 
har utelämnat själva invändningen. Exempel på sådan användning av ju finns 
också i mitt material vilket illustreras i exempel 5.3:13. Gordana har just berättat 
att hennes mamma åkt till hemlandet, och av replikväxlingen kan man dra 
slutsatsen att det förekommer en viss undran med outsagt ifrågasättande från 
Sabaahs sida. Gordana svarar med en replik där det förekommer både men och 
ju och som innehåller både ett motsägande och en förklaring. 
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Exempel 5.3:13. Ju med adversativ betydelse 

 Sabaah: e de sant # å du stannar s+ kvar i Sverige. 
 Gordana: ja men hon åker nu på onsdag # vaddå # men hon måste ju bo där 
  med mormor. 
 Sabaah: ja just de. (Ur aC05-001) 

I den första delen av sin replik förklarar Gordana förmodligen varför hon inte 
själv följer med, dvs. att mamman åker på onsdag och då går Gordana i skolan. 
Därefter säger Gordana vaddå och markerar därmed att hon upplever ett 
ifrågasättande, och i sin nästa utsaga drar Gordana in sin lyssnare Sabaah genom 
användning av ju. Först går hon här emot Sabaahs underförstådda ifrågasättande 
genom att använda men, och därefter får hon det att framstå som att Sabaah 
också borde inse att Gordanas mamma måste resa till mormodern genom att 
tillägga ordet ju. På så vis använder Gordana ju för att övertyga Sabaah om det 
självklara i att mormodern måste ha hjälp, vilket hon tydligen lyckas med av 
Sabaahs nästa replik, ja just det, att döma. Gordana har i detta fall valt att 
utelämna själva invändningen, dvs. att hon explicit invänder mot Sabaahs ifråga-
ättande av moderns resa, och använder i stället den kombinerade men- och ju-
satsen som en invändning, varvid ju får en bibetydelse av adversativitet. 

I exempel 5.3:14 illustreras hur ju har fått en förskjutning mot en bibetydelse 
av ’egentligen’. Aurora berättar om sin lördagskväll och använder då ju i ett 
sammanhang där ju visserligen kan ses som en markering av försanthållandet, 
men där själva sanningsförhållandet i realiteten inte är av större vikt för 
berättandet. Ju-satsen tycks fungera som en sidoanmärkning och har här snarare 
en bibetydelse motsvarande egentligen, där det mindre grundläggande i 
sammanhanget, dvs. att Aurora skulle på fest, kontrasteras mot det mer grund-
läggande, dvs. att hon gick hem och såg på teve i stället (se SAG bd 4:121 f.). 

Exempel 5.3:14. Ju med bibetydelsen ’egentligen’ 

 Aurora: denna helgen har jag jag xxx hela lörd+eller # ja # jag skulle ju på 
  fest # så kom jag till förfesten å sen åkte jag hem # å sen [= ! 
  fnittrar till] låg jag bara å kolla på teve å sånt # skulle egentligen
  träffa han #  men ee # sen blev klockan helt mycket. 
 Märta: mm # ja de e inte lätt här i världen. (aE04B-016) 

Aurora använder således ett ju som har en bibetydelse av egentligen. Ordet 
egentligen uppträder strax efteråt i hennes berättelse. Ju är ett dialogiskt uttryck 
till skillnad från egentligen, och placeringen av ju i början av yttrandet innebär 
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att Aurora skapar större gemenskap i talsituationen (SAG bd 4:115, se ovan 
kapitel 5.3.3).  

Nästa exempel, 5.3:15, är ett avsnitt ur aE05-019 då Märta berättar om sin 
upplevelse av stegklättring och härvid använder ju två gånger. I detta exempel 
finns ett orsakssammanhang mellan satserna på så vis att förhållandena i den 
andra satsen är orsakade av förhållandena i den första, vilket visar på att ju här 
har en funktion som påminner om ett konklusivt konjunktionellt satsadverbial 
(jfr alltså och följaktligen, se SAG bd 4:144 ff.).  

Exempel 5.3:15. Ju med angivande av samband mellan satser  

 Märta:  där jag skulle putsa de var ju värsta sån vildmarken typ # så liksom 
  stegen stod ju(1) helt så ostadigt. 
  [...] 
 Märta: de var ändå en bit upp # de var typ två # nä de var ungefär lika 
  högt upp som jag var. 
 Bodil: ja. 
 Märta: fast lite till # så jag var ju(2) tvungen till å stå på stegen # å 
  så bara känner att ena sidan bara glider ner. (aE05-019) 

Dessa ju anger att det finns ett logiskt samband, ett samband som även den i 
övrigt oinvigde lyssnaren kan sluta sig till. Beträffande ju(1) kan lyssnaren dra 
slutsatsen att stegar står ostadigt i ”värsta vildmarken” och vad gäller ju(2) att 
fönstret var så högt upp att Märta måste stå på en stege. I exemplen ju(1) och
ju(2) påvisar ju ett samband mellan meningar liksom ett konklusivt konjunk-
tionellt satsadverbial.  

Den försanthållande betydelsen hos ju är således inherent samtidigt som ju kan 
inneha olika bibetydelser. De bakomliggande motiven för försanthållandet, dvs. 
de källor som talaren explicit eller implicit hänvisar till, kan variera från fall till 
fall hos samma person, ibland t.o.m. inom samma replik. Utdraget nedan 
innehåller exempel på både olika betydelser och hänvisning till olika källor. 
Detta avsnitt innehåller en diskussion om en av klasskamraterna som har fått 
besked om utvisning. Ju förekommer fyra gånger i detta samtal. Först använder 
Bodil ju en gång och därefter Märta tre gånger och deras underbyggande av 
sanningen vilar på skilda grundvalar. 
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Exempel 5.3:16. Användning av ju med hänvisning till olika källor för försanthållande

 Bodil: hon skulle ju(1) vatt hemskickad nu # men de va nånting om att 
  hon inte hade uppehållstillst+ tillstånd iheller.
 Aurora: dom hade inte papper å # ja. 
 Bodil: så dom kunde inte flytta dit. 
 Amanda: e de sant? 
 Aurora: ja. 
 Märta: men hon + eftersom hon kommer från NN [= namngivet land] så # 
  borde hon ju(2) få bo där # de e ju(3) precis som vi # jag bor i 
  Sverige nu men så flyttar jag till ee USA +. 
 Aurora: ja så får du inte komma tillbak. 
 Märta: ja precis  # så blir jag utvisad därifrån # men så e de klart jag får 
  bo här sen ändå typ # jag menar jag e ju(4) svensk. (aE04B-016) 

Kontexten visar att det första exemplet, ju(1), hänvisar till ett beslut som har 
tagits av en myndighet. Den syntaktiska meningen i vilken ju ingår samordnas 
därefter med en ny syntaktisk mening genom konjunktionen men. Denna 
sammankoppling medför att ju får en viss förändring i sin betydelse. Grund-
betydelsen är fortfarande försanthållande men ju överensstämmer nu snarare 
med egentligen, som innehar betydelsen att det mindre grundläggande i 
sammanhanget kontrasteras mot det mer grundläggande, dvs. att hon skulle ha 
blivit hemskickad men är kvar därför att hon inte har uppehållstillstånd i 
hemlandet heller (se SAG bd 4:121 f.). Denna förskjutning av ju mot egentligen
förekommer, som nämnts, vid fler tillfällen i detta material, särskilt vid tillfällen 
då grundbetydelsen ’som du och jag vet’ är överspelad. I detta fall kan man av 
de kommande replikerna räkna ut att informationen inte heller var känd av alla 
lyssnarna. Ju(2) hänvisar till en självklar slutsats kring en speciell omständighet, 
dvs. att den som kommer från ett land också har rätt att bo där, varvid ju 
sekundärt liknar ett konklusivt konjunktionellt satsadverbial, exempelvis alltså
och följaktligen. I det tredje exemplet, ju(3), finns en implicit kataforisk syftning 
mot en förklaring. Vad som är självklart är inte tydligt utsagt från början, och ju-
satsen bildar utgångspunkt för det som senare kommer att hävdas. Märta 
placerar således först ett ju, ju(2), i en efterställd huvudsats för att framhålla 
självklarheten i det som hävdas där, men eftersom hon kom från NN [= 
namngivet land] så borde hon ju(2) få bo där. Även detta ju har likheter med ett 
konklusivt konjunktionellt adverbial. Nästa ju, ju(3), placeras i en ny fristående 
huvudsats vilken implicit får bilda grunden till de självklarheter som sedan ska 
förtydligas, de e ju(3) precis som vi # jag bor i Sverige nu å så flyttar jag till 
USA +. I det fjärde ju(4) hänvisar Märta till en självklar slutsats, men så e de 
klart jag får bo här sen ändå typ # jag menar jag e ju(4) svensk. I detta senare 
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exempel har ju en funktion liknande explanativa konjunktionella satsadverbial 
som nämligen eller ett satsadverbial som därför (se SAG bd 4:115, 147, 151).  

I en del fall används ju av informanterna för att påminna de andra om gemen-
samt upplevda erfarenheter från olika områden, exempelvis beträffande skolan, 
kompisar eller kändisar. Följande exempel ingår i en diskussion om betygs-
sättning, där Jing anser att hon blivit orättvist bedömd. Hon påminner de andra 
om en annan elev som fick bra betyg trots dåliga resultat, varvid Sabaah fram-
håller att han skrivit en extra uppsats och fjäskat. Båda informanterna använder 
ju när de aktualiserar de tidigare gemensamma erfarenheterna.  

Exempel 5.3:17. Ju med funktionen aktualisering och förklaring samt betydelserna 
försanthållande och adversativitet  

 Jing: jag tyckte de var så djävla orättvist # man känner sig så himla 
  förnedrad när # en # när en person som fjäskar helt mycket får helt 
  bra betyg å jag # jag e ingen sån som fjäskar å sånt # jag pallar inte 
  med sånt # så # tycker jag de var orättvist # jag vet jag e mycket 
  bättre # mycket mycket bättre på svenska än vad han e # han var 
  nära+. 
 Gordana: jag vet+. 
 Jing: [=! höjer rösten] han var nära å dra till svenskatvå ju(1) # för # för 
  NN [= namn på lärare] varnade honom+. 
 Sabaah: asså vet du varför han fick vg han gjord+ ju(2) precis den 
  uppsatsen # så fjäskade han lite å så [...]. (aC05-006) 

I detta utdrag diskuterar således informanterna en tidigare händelse i skolan. 
Genom användning av det försanthållande ju tycks informanterna hänvisa till en 
sanning som de alla känner till och om vilken informanterna påminner varandra. 
Samtidigt fungerar diskurspartikeln ju i båda fallen också som konklusiva kon-
junktionella satsadverbial, och ju(2) har även ett drag av adversativitet, eftersom 
Sabaah här påpekar att det inte alls var så orättvist att klasskamraten fick ett bra 
betyg eftersom han skrev en extra uppsats. I detta senare exempel tycks ju ha 
samma funktion som både ett modalt och explanativt satsadverbial med såväl 
försanthållande som adversativ betydelse.  

Dessa utdrag ur inspelningarna illustrerar således hur det försanthållande ju 
kan ha olika bibetydelser och funktioner samt hänvisa till olika kunskapskällor, 
varför tolkningen måste ske utifrån den specifika kontext där ju förekommer. 

5.3.5 Sammanfattning av ju 

Ju är en vanlig epistemisk markör i detta material och har en stadfäst position i 
den syntaktiska strukturen. Den kan också få samma funktion som hos 
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konjunktionella satsadverbial motsvarande betydelsen alltså, därför och 
nämligen, som hänvisande satsadverbial motsvarande betydelsen egentligen, 
samt som sannolikhetsgraderande satsadverbial motsvarande betydelsen väl. I 
vissa kontexter kan ju också få adversativ betydelse.  

Den försanthållande betydelsen med innebörden ’som du och jag vet’ och 
’som du borde veta’ ligger till grund för dess funktion som markör beträffande 
närhets- och maktstrategier, eftersom talaren involverar lyssnaren och hänvisar 
till någon för lyssnaren tillgänglig kunskap om sakförhållandena. Vid en del 
tillfällen känner inte lyssnaren till de förhållanden som talaren beskriver, men 
genom användning av ju impliceras ett försanthållande, och mottagaren kan trots 
sin ovetskap godta talarens påståenden som odiskutabelt sanna. 

I kraft av sin satsadverbiella position har ju en räckvidd över hela satsen men 
kan i turfinal position också markera ett turöverlämnande.  

5.4 Funktion och betydelse hos liksom 

Liksom ingår i gruppen fokalpartiklar (Lindström 2008:93; se avsnitt 1.2 i denna 
avhandling) och är den av de undersökta diskurspartiklarna som har den största 
syntaktiska rörligheten. Enligt SAG (bd 2:735) uttrycker subjunktionen liksom 
en jämförelse och kan användas när den komparativa frasen inte är en bestäm-
ning till ett komparativt uttryck i den överordnade satsen, exempelvis: ”Det är ju 
ont om lägenheter i Borås liksom det är på andra platser”. Den talspråkliga 
användningen av liksom har blivit beskriven flerfaldiga gånger inom litteraturen 
(se Kotsinas 1994:84 ff.; Eriksson 1988, 1997; SAG bd 4:865; Wirdenäs 2000; 
Andersson 2000:16 f.; Grönberg 2004). 

Sammanlagt 68 förekomster av liksom ingår i det analyserade materialet, 
vilket innebär 1,5 förekomster per tusen tokens. Prosodiskt utgör liksom alltid en 
oaccentuerad enhet i detta material.   

I avsnitt 5.4.1 diskuteras liksom i förhållande till de språkhandlingar där 
liksom ingår. Därefter redovisas distributionen av liksom i TKE-strukturen i 
5.4.2. I avsnitt 5.4.3 beskrivs hur liksom påverkar det semantiska innehållet i ett 
yttrande genom att signalera ’likhet’ och ’ungefärlighet’, dvs. modifiera exakt-
heten i ett påstående (SAG bd 2:735; Kotsinas 1994:86). Den modifierande 
betydelsen hos liksom ligger till grund för dess funktion som markör för närhets- 
och maktstrategier, vilket beskrivs i 5.4.4.  
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5.4.1 Liksom i drag och språkhandlingar 

Liksom förekommer oftast i avsnitt med mer dialogisk karaktär samt i 
språkhandlingen bekräftelse-rapport, en språkhandling där informanterna följer 
upp andras tidigare drag. Dess karaktär som en dialogiskt präglad diskurs-
partikel illustreras i figur 5.4:1.  
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Figur 5.4:1. Diskurspartiklar i monologiska eller dialogiska avsnitt samt i 
språkhandlingarna informativ-rapport och bekräftelse-rapport 

Liksom förekommer således oftast i språkhandlingar då informanterna följer upp 
varandras inlägg och dessutom lägger till egen information om sakförhållanden 
som då avhandlas. Exempel 5.4:1 är ett typiskt exempel på detta sätt att använda 
liksom. 

Exempel 5.4:1. Liksom i responderande och uppföljande språkhandlingar  

 Märta: ja # jag hade ju inte gått med henne. 
 Aurora: nä bara trist liksom(1) <hej öh> [ =direkt anföring]. 
 Bodil: de hade vatt en helt annan sak om vi haft någonting å prata om # e 
  hade liksom(2) vatt en helt annan sak å gå med+ asså med nån av 
  er. 
 Aurora: de att hon pratar man ju inte # asså +. 
 Bodil: man pratar ju liksom(3) inte alls med henne. (aE05-018) 
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I detta exempel verkar Aurora använda liksom för att markera närhet (se 5.4.4), 
och dessutom använder Aurora liksom som anföringsmarkör (se 5.4.2.2). I nästa 
replik ger Bodil Aurora medhåll och använder också hon liksom. Sedan säger 
hon liksom ytterligare en gång, när hon följer upp Auroras nästa replik. I stort 
sett används liksom genomgående i förhållandevis snabba dialoger av detta slag 
då informanterna vidareutvecklar varandras inlägg. 

5.4.2 Positionens betydelse för tolkning av liksom 

Liksom förekommer i alla segment i TKE-strukturen men har precis som 
genomsnittet av diskurspartiklarna en större koncentration till det inre segmen-
tet, vilket illustreras i figur 5.4:2. 
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Figur 5.4:2. Position för liksom i jämförelse med alla diskurspartiklar i TKE-strukturen 

Större andelen av diskurspartikeln liksom befinner sig således i inre segmentet.  

5.4.2.1. Liksom i inre segmentet 

Det finns 50 förekomster av liksom i det inre segmentet, där de kan inta mycket 
skiftande positioner. Trots denna variation är den vanligaste positionen, 32 
förekomster, den ordinarie platsen för mittfältsplacerade satsadverbial, dvs. på 
satsledsplatsen direkt efter den finita satsens nexuskombination (SAG bd 4: 
11ff, 89f.), exempelvis nä de står liksom ingenting på kartan om de (Bodil, 
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aE04B-003) och de kan ju liksom inte va nån slump att hon sitter med dom 
(Bodil, aE05-016) och huvena hängde liksom såhär (Märta, aE04B-016). 

Vid placering intill satsadverbial står liksom efter modala satsadverbial som ju 
och kanske, ömsom före, ömsom efter konjunktionella satsadverbial som ändå
och alltid före det negerande satsadverbialet inte. 

Exempel 5.4:2. Liksom i samförekomst med satsadverbial  

(i) Märta: jag fick tjuge av tretti # de e ändå liksom inte dåligt  
  (aE04B-0005) 
(ii) Bodil:  de kan ju liksom inte va nån slump om andra sitter med dom 
  (aE04B-016) 
(iii) Märta: de känns liksom inte som ett namn (aE05-018)  
(iv) Bodil: dom åker liksom ändå hem till mej med hundarna (aE05-019). 

En placering mellan satsadverbialen som i (ii) eller mellan det finita verbet och 
satsadverbialet, (iii) och (iv), tyder på att liksom har en räckvidd över hela satsen 
och modifierar den genom att ge den en betydelse av ’ungefärlighet’, medan en 
placering efter satsadverbialen kan tyda på att det är ett kommande satsled som 
approximeras (se mer nedan i 5.4.4 om olika betydelser hos liksom).

Enligt SAG (bd 4:153) kan liksom fungera som ett fokuserande satsadverbial 
och står då affokalt i förhållande till det satsled som approximeras. I dessa 
undersökningar har liksom många av förekomsterna positionen för mittfälts-
adverbial, dvs. i direkt anslutning till det finita verbet, se exempel 5.4:3 (i). 
Liksom uppträder även i andra satsadverbiella positioner, exempelvis i satsens 
slutled, se 5.4:3 (ii).  

Exempel 5.4:3. Liksom i satsadverbiella positioner  

(i) Bodil: man vet liksom ingenting om henne egentligen (aE05-018) 
(ii) Märta: varför skulle de va m+ enklare liksom (aE05-019) 

I exempel 5.4:4 har liksom däremot en position mellan subjektet och det finita 
verbet och har då en funktion liknande den fokuserande funktionen hos bara (se 
5.2.2.2) och tycks här endast fokusera verbfrasen. 

Exempel 5.4:4. Liksom som fokuserare av verbfrasen

 Märta: nu e de ju såna jättehöga så man liksom sätter sej upp ojojoj 
  (ae04B-016) 



168

Det går inte alltid att avgöra räckvidden för liksom och därmed inte heller vilken 
del av satsen som modifieras.  

5.4.2.2 Liksom som markör av direkt anföring 

Liksom förekommer emellanåt som markör för anföringar vilket har beskrivits 
tidigare (se Eriksson 1997:170 f.; Kotsinas 1994:87 ff.; Wirdenäs 2000:449 ff.). 
I dessa inspelningar används liksom antingen framförställt eller efterställt för 
markering av citat i 10 fall, oftast också med åtföljande röstförställning. Många 
gånger är anföringarna inbäddade i berättelser där en eller flera anföringar kan 
utgöra ett avbrott i det kronologiska berättandet. I exempel 5.4:5 använder 
Aurora liksom som en framförställd anföringsmarkör. 

Exempel 5.4:5. Liksom som framförställd anföringsmarkör  

 Aurora: nä bara trist liksom <hej öh> [= direkt anföring] (aE05-018)

I följande exempel, 5.4:6, diskuterar informanterna olika maträtter. Aurora 
citerar sig själv när hon berättar att hon ogillar pulverpotatismos och använder 
då en efterställd citatmarkering med liksom. 

Exempel 5.4:6. Liksom som efterställd anföringsmarkör  

 Aurora:  å mamma försöker alltid lura i mej # ee sånt pulvermos # men jag 
  känner de direkt. 
 Inger: de e så jävla äckligt. 
 Aurora: jag kan riktigt känna de på lukten # bara man kommer in i köket 
  direkt så där # <hnn>  [=! sniffande ljud] ee så <mamma va har du 
  gjort för mos?> [= direkt anföring] liksom. 

Märta: ja så ser man att den e helt så slät å äcklig # de ska va som såna 
  klumpar i. (aE04B-016) 

I en del fall kombineras liksom med andra anföringsmarkörer, som i exempel 
5.4:7 då Aurora berättar för Märta om en kille som hon träffade på disko. 

Exempel 5.4:7. Liksom i kombination med ba som anföringsmarkör 

 Aurora: nä men han fråga så <vem e du?> [= direkt anföring] så 
  jag ba <jag undrar de detsamma> [= direkt anföring] liksom.
  (aE05-018)
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I ett fall som detta kan man dock inte vara säker på att liksom är en 
anföringsmarkör. Det är också tänkbart att liksom ingår i själva anföringen. 
Röstförställningen mattas nämligen av mot slutet av anföringen så att gränsen 
mellan anföringen och den eventuella anföringsmarkören blir otydlig. Som 
lyssnare kan det vara svårt att uppfatta den exakta gränsen, men genom att 
talaren använder liksom, oavsett om diskurspartikeln befinner sig inuti eller efter 
anföringen, får utsagan en mer approximerande karaktär. Liksom fungerar här 
som en modal partikel och modererar propositionen på så vis att anföringen inte 
ska uppfattas som exakt formulering av det refererade yttrandet utan bara som 
ungefärlig återgivning av andemeningen (se bl.a. Kotsinas 1994:91; Nordberg 
1985; Holsanova 1998a, 1998b).  

5.4.2.3 Liksom i för- och eftersegmentet 

I försegmentet uppträder liksom aldrig turinitialt utan föregås av uttryck som å
liksom, ja liksom, men liksom, så liksom och asså liksom. Dessa uttryck är 
vanliga formuleringar vid turövertagande handlingar, medan liksom i sig inte 
kan betraktas som markör för turövertagandet. Liksom kan i sådana fall utgöra 
en projicerande tolkningsram som implicerar en approximering av det 
kommande yttrandet (se 5.4.5).

Däremot tycks finala förekomster av liksom kunna fungera som markörer för 
turöverlämnande och markerar då en prosodisk, syntaktisk och pragmatisk 
slutpunkt i den ifrågavarande TKE:n. I exempel 5.4:5 ovan förekommer ett 
exempel med turfinalt liksom. I de två exemplen nedan, 5.4:8 och 5.4:9, är den 
turöverlämnande funktionen tydlig. I exempel 5.4:8 diskuterar Märta och Bodil 
en annan informant som tänker byta linje. Märta avslutar sin andra replik med 
liksom, och det är mycket tydligt att hon härvid genom en fråga överlämnar 
ordet till Bodil som svarar jag vet inte.  

Exempel 5.4:8. Liksom som turöverlämnande markör  

 Märta: [...] ska Lillemor byta linje? 
 Bodil: jag vet inte va hon snackar om hon ska byta till BF # för då så 
  skulle hon hoppa in i en tvåa där. 
 Märta: amen de e ju i princip samma som vi har här # varför skulle de va 
  m+ enklare liksom.
 Bodil: jag vet inte # för hon har godkänt i nästan alla a-kurser så då 
  kunde hon ju hoppa in där # jag ba <ja nästan> [= direkt anföring] 
  # har inte godkänt i alla. (aE05-019)

Även i nästa exempel, 5.4:9, har liksom en tydligt turöverlämnande funktion. 
Aurora har frågat Lillemor om hon kan få köpa hennes Nintendo, men Lillemor 



170

förstår inte vilken modell hon menar. Aurora förtydligar och lämnar tillbaka 
ordet med ett avslutande liksom. 

Exempel 5.4:9. Liksom som turöverlämnande markör 

 Aurora: för jag tror inte de går å köpa nu # asså # dom säljer väl inte de? 
 Märta: xxx. 
 Lillemor: fast de e supernintendo de vanliga nintendot har väl pappa. 
 Aurora: kö+ kan man köpa vanligt nintendo # de går väl inte. 
 Lillmor: vanligt asså? 
 Aurora: ja de första liksom. 
 Lillemor: sånt vet jag inte var de e # jag har ett nånstans. (aE04B-005) 

I dessa senare exempel visas hur användning av liksom kan innebära ett 
avslutande av en tur och överlämnande av turen till någon annan, men en sådan 
användning av liksom är inte särskilt vanlig i mitt material.  

5.4.3 Användning av liksom för att uttrycka ’likhet’ och ’ungefärlighet’ 

I detta material föreligger inte någon förekomst av liksom med den komparativa 
subjunktionella användning som beskrivs i SAG (bd 2:735, bd 3:675ff.). Av de 
samtalspartiklar Kotsinas undersöker (1994:85) är liksom den som i allmän-
språket har nått längst mot en abstrakt användning. Den ursprungliga 
användningen för att ange ’likhet’ har i stort försvunnit i talspråket även om det 
kan finnas vissa spår av den. Liksom kan användas när talaren vill modifiera ett 
yttrande på så vis att lyssnaren ska tolka yttrandet som ungefärligt vad gäller 
innehållet eller det språkliga uttrycket (se SAG bd 2:735 f.; Kotsinas 1994:85–
86; Wirdenäs 2000:450; Andersson 2000:16 f.). I detta avsnitt illustreras och 
diskuteras hur liksom som diskurspartikel kan uttrycka antingen ’likhet’ eller 
’approximering’ eller också båda betydelserna på samma gång.  

I följande exempel, 5.4:10, kan man svagt skönja betydelsen ’likhet’ i 
kombination med betydelsen ’approximering’. Informanterna diskuterar 
förhållandet mellan några andra klasskamrater och ifrågasätter deras kamrat-
skap. Märta skjuter in en replik och använder därvid två liksom i sitt yttrande. 
Det andra av dem, som diskuteras här nedan, placerar hon efter två sats-
adverbial, där det första, det modala satsadverbialet kanske, graderar sannings-
halten medan det andra, det konjunktionella satsadverbialet ändå, uttrycker en 
logisk adversativ relation till det tidigare sagda.  
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Exempel 5.4:10. Användning av liksom för att uttrycka likhet och ungefärlighet  

 Märta: ja liksom dom två e kanske liksom ändå kompisar  
  med henne. (aE04B-016)  

Märta gör här en gardering genom användning av kanske, vilket förstärks av 
användningen av liksom, som förmedlar betydelsen att dessa kompisar har en 
viss, men inte total, likhet med det som förväntas av kompisar. I detta fall har 
liksom en innebörd av både ’likhet’ och ’ungefärlighet’.  

Vid andra tillfällen har liksom snarare en adverbiell funktion genom att agera 
som bestämning till verb eller adverb, exempelvis asså hon typ hoppar upp # å 
liksom lyfter på locket (Märta, aE04B-005) och asså det låter liksom 
skitkonstigt (Bodil, aE05-018), varvid liksom snarast har betydelsen ’ungefär på 
något liknande sätt’. I de ovannämnda fallen finns det således kvar en viss 
betydelse av ’likhet’ även om denna betydelse är ganska tunn.   

Liksom kan följaktligen tänkas ha kvar en komparativ funktion som implicerar 
betydelsen ’likhet’, som i exempel 5.4:10 och nästkommande här ovan, men 
denna betydelse är tämligen försvagad och uppträder endast ett fåtal gånger 
varvid dess tolkning dessutom är osäker. Impliceringen av en approximativ 
betydelse tycks däremot genomsyra de flesta användningar av liksom, vilket 
diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

5.4.4 Liksom som markör för närhets- och samförståndsstrategier

Diskurspartikeln liksom har, som nämnts ovan, ofta en funktion som innebär en 
approximering av ett yttrandes semantiska innehåll eller dess form. Härigenom 
markerar talaren ett visst förbehåll inför sin egen utsaga och ger därmed 
lyssnaren större möjligheter att själv göra tolkningen. På så sätt kan talaren 
vädja om medhåll men också gardera sig inför eventuella invändningar (se 
Kotsinas 1994: 85 f.; Wirdenäs 2000: 450; Andersson 2000: 16 f.).  

I exempel 5.4:11 diskuterar Aurora, Bodil och Märta vem de vill umgås med. 
Diskussionen är ganska intensiv, och de framhåller att det är med varandra de 
vill umgås och inte med personen de pratar om. Samtliga tre informanter 
använder diskurspartikeln liksom som här kan ses som en strategi för att skapa 
närhet och gemenskap.  
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Exempel 5.4:11. Användning av liksom för skapande av närhet  

 Märta: ja # jag hade ju inte gått med henne. 
 Aurora: nä bara trist liksom(1) <hej öh> [=direkt anföring]. 
 Bodil: de hade vatt en helt annan sak om vi haft någonting å prata om # 
  de hade liksom(2) vatt en helt annan sak å gå med+ asså med nån 
  av er. 
 Aurora: de att hon pratar man ju inte # asså +. 
 Bodil: man pratar ju liksom(3) inte alls med henne. 
 Aurora: de e verkligen bara sån där # asså riktigt ytligt snack så +. 
 Bodil: ja.  
 Aurora: hära # <hej # em vad har du gjort i helgen?> [= direkt anföring] 
  <okej> [= direkt anföring] # <hej då> [= direkt anföring] åå. 
 Bodil: mm. 
 Aurora: adå de e inte mycket mer jag vill säj ju. 
 Märta: jaja ni menar # om jag säger typ # <ja jag var me NN [=namngiven 
  person]> [= direkt anföring]. 
 Aurora: mm. 
 Märta: ja om jag säger detta # då vet ni liksom(4) # asså vem de e så. 
 Aurora: ja. 
 Märta: men liksom(5) när hon snackar om sina kompisar # <jaha de
  va de> [= direkt anföring]. 
 Aurora: ja.  
 [= % kort paus] 
 Bodil: man vet liksom(6) ingenting om henne egentligen. 
 Märta: nä # det lär man aldrig få veta heller. (aE05-018) 

I de första tre exemplen av liksom finns en svag betydelse av ’ungefärlighet’. 
Informanterna uttrycker sig försiktigt, och när Aurora låter liksom föregå en 
direkt anföring, liksom(1) <hej öh>, kan det innebära en signal att den direkta 
anföringen inte ska uppfattas som ett citat med den exakta ordalydelsen utan 
endast en ungefärlig återgivning, där andemeningen är det viktiga, inte formen. 
Även i exempel 5, men liksom(5) när hon snackar om sina kompisar # <jaha de 
va de> [= direkt anföring], kan det finnas en viss betydelse av ’ungefärlighet’ 
när Märta berättar om kompisen samtidigt som hon vänder sig till de andra för 
att få stöd för sin uppfattning. De tre sista exemplen tycks mer handla om de tre 
informanternas förhållande till varandra, och liksom verkar framför allt användas 
för att här vädja om medhåll. Efter yttrandena innehållande liksom(4) och 
liksom(5) svarar också lyssnaren med det sanningsbekräftande ja och efter 
liksom (6) med det i detta fall likaså sanningsbekräftande nä.

På detta vis kan talaren skapa delaktighet, och lyssnarna tilldelas rätten att 
tolka det verkliga skeendet enligt sin egen bedömning. Detta förfarande skapar 
förutsättningar för en kamratlig relation som underlättar interaktionen. En 
strategi med användning av approximerande uttryck innebär försiktiga 
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uttalanden som inbjuder lyssnarna att själva tolka talarens utsaga samtidigt som 
det är en ansiktsbevarande strategi (se Goffman 1967; Brown & Levinson 1987), 
eftersom talaren garderar sig mot att bli anklagad för eventuella överdrifter och 
felaktigheter. Även om betydelsen av ’ungefärlighet’ har tonats ner eller för-
svunnit signalerar diskurspartikeln liksom fortfarande en försiktighets- och 
närhetsstrategi från talarens sida gentemot lyssnaren.  

Nästa exempel, 5.4:12, är ett samarbetsprojekt då Bodil och Märta håller på att 
tillsammans sätta fast en brosch som har gått sönder. De använder liksom ett 
flertal gånger samtidigt som de instruerar varandra att försöka hitta en 
gemensam lösning.  

Exempel 5.4:12. Användning av liksom för skapande av samförstånd  

 Bodil: nu vill jag ha fast detta snöret. 
 Märta: de går liksom inte å trä igenom # nej de e nog för tjockt. 
 Bodil: de blir liksom fel med denna här va # nä man får alltid liksom gått 
  kanske så här # men denna e för tjock denna. 
 Märta: mm # nä jag tänkte osså de ja. 
  [...] 
 Märta: nu ska jag hålla den medans du trycker på den # men om du 
  liksom vänder den ut så så att den snurras runt å den. 
 Bodil: prova # prova du. 
 Märta: okej håll du den [...]. (aE05-019)

Exemplen 5.4:11 och 5.4:12 handlar båda om olika sorters samarbetsprojekt, i 
det ena fallet kring samstämmighet om kamratskapet och i det andra kring ett 
handfast fastsättande av en brosch. I de båda exemplen förekommer liksom
sammanlagt 10 gånger. Antalet tokens är 278 vilket svarar mot 36 förekomster 
per 1 000 tokens, vilket kan jämföras med det genomsnittliga antalet om 1,6 
förekomster per 1 000 tokens. Denna ökning av antalet förekomster av liksom i 
samband med olika former av samarbetsprojekt tyder på att liksom är en viktig 
diskurspartikel för att signalera samförstånd och närhet. 

5.4.5 Sammanfattning av liksom 

Liksom är inte en frekvent förekommande diskurspartikel i jämförelse med de 
övriga analyserade diskurspartiklarna i detta material. I den syntaktiska struk-
turen har liksom en mycket varierad position men befinner sig oftast på platsen 
för mittfältsadverbial. Detta understryker att liksom kan ha en satsadverbiell 
funktion med en approximerande betydelse med spännvidd över hela satsen. 
Betydelsen ’i likhet med’ är oftast mycket försvagad och i de flesta fall helt 
obefintlig. Den approximerande betydelsen är däremot mera påtaglig och kan ha 
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en närhetsskapande funktion genom att ge utrymme för egna tolkningar hos 
lyssnarna och uttrycka vädjan om medhåll från lyssnarna.  

5.5 Funktion och betydelse hos typ 

I detta material finns 132 förekomster av diskurspartikeln typ, som, enligt 
Lindström (2008:93) är en fokalpartikel (se kapitel 1.2 i denna avhandling) med 
stor rörlighet inom satsen. Typ tillhör ursprungligen ordklassen substantiv, men 
har fått en prepositionsliknande funktion i exempel som förslag typ löntagar-
fonder (Ohlander 1983). Enligt SAG har denna funktion lexikaliserats i en 
konjunktionsliknande användning i exempel som en organisation (av) typ 
Frälsningsarmén (SAG bd 2:739) och användes i det sammanhanget till en 
början endast attributivt i kombination med ett nominalt led. Sedan har typ¸ 
särskilt i ungdomsspråk, fått en vidare användning med den ungefärliga 
betydelsen ’t.ex., någonting i stil med’ och kan då också placeras postfokalt 
(SAG bd 2:739). Genom sin affokala placering kan typ påminna om fokuserande 
satsadverbial (SAG bd 4:153; se också Fridell 1993 om adverbiell användning 
av typ). Diskurspartikeln typ liknas ofta vid diskurspartikeln liksom eftersom 
båda ofta har en approximerande betydelse (Kotsinas 1994:84 ff.; Eriksson 
1997:171; Andersson 2000:16 f., 149 f.; se också avsnitt 5.4.3 ovan). Enligt 
Lindström (2008:94) är typ närbesläktat med liksom men har en mer 
exemplifierande funktion. Som diskurspartikel har typ förlorat sitt ursprungliga 
substantiviska böjningsmönster och ingår i detta material endast en gång i 
prepositionskonstruktionen av typ, allså de enda av typ så # de enda av frukter # 
du vet såna såna som finns året om (Gordana, aC05-006).

5.5.1 Typ i drag och språkhandlingar 

Vid jämförelse med alla diskurspartiklar i materialet skiljer sig inte typ från 
genomsnittet av diskurspartiklarna beträffande förekomst i olika språkhand-
lingar. En något större andel, 66,9 %, än genomsnittet för alla diskurspartiklar, 
61,6 %, uppträder i dialogiska avsnitt. 

5.5.2 Positionens betydelse för tolkning av typ 

De flesta förekomsterna av typ uppträder i det inre segmentet vilket illustreras i 
figur 5.5:1.  
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Figur 5.5:1. Typ i TKE-strukturen i jämförelse med alla diskurspartiklar 

83 % av alla typ-förekomster befinner sig i det inre segmentet där de kan inta 
många skiftande positioner.  

5.5.2.1 Typ i för- och eftersegmentet

Typ befinner sig endast två gånger i vardera turinitial respektive turfinal position 
och kan därför inte betraktas som en viktig diskurspartikel inom turbytes-
systemet i denna korpus. De förekomster av typ som befinner sig i försegmentet 
kombineras ofta med andra diskurspartiklar som i exempel 5.5:1. 

Exempel 5.5:1. Typ i försegmentet i kombination med andra diskurspartiklar  

(i) Sabaah: asså typ duvet de enda jag fixa mitt rum (aC05-006) 

(ii) Sabaah: asså typ # okej+. 
 Jing: tantig du e. 
 Sabaah: jag hatar å tvätta [...]. (aC05-006) 

I försegmentet befinner sig också en del förekomster av typ som följs av subjekt 
eller adverbial på fundamentsplatsen som i exempel 5.5:2. 
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Exempel 5.5:2. Typ i försegmentet följt av subjekt eller adverbial på fundamentsplatsen 

(i) Aurora: typ för mej smakar de typ som köttbiff (aE04B-016) 
(ii) Märta: typ alla svara svenska # svenska # svenska (aE04B-003) 
(iii) Gordana:  typ jag satte mej duvet (aC05-006) 
(iv) Gordana: å typ några från Milan duvet duvet # skjuta in den (aC05-006) 

Det är svårt att ringa in funktion och betydelse hos dessa förekomster. I (ii) kan 
man möjligen tänka sig en approximerande betydelse, ’i stort sett alla’, men inte 
för de övriga.  

5.5.2.2 Typ i inre segmentet 

I det inre segmentet kan typ befinna sig i många olika positioner och fokusera 
satsled av skiftande slag. Mycket vanligt är prefokal position vid satsled som på 
skilda sätt uttrycker tid eller mått av olika slag, vilket illustreras i exemplen i 
5.5:3. 

Exempel 5.5:3. Prefokal placering av typ vid tids- och måttangivelse. 

(i) Gordana: jag såg den typ för en månad sen på Internet (aC05-001) 
(ii) Gordana: ja men jag tänker så # sen bara typ # efter två tre sekunder 
  jag ba (aC05-006) 
(iii) Gordana: jag plugga typ hela natten (aC05-006) 
(iv) Sabaah:  hon leta efter en honom # typ en timme (aC05-006) 
(v) Gordana: ja men jag har också typ två års garanti på denne (aC05-006) 
(vi) Märta: så prrr # så de var typ två centimeter # då jävlar # då hade de 
  smällt (aE04B-003) 

I exemplen i 5.5:3 approximeras tids- och måttangivelserna genom det prefokala 
inskottet av typ. Approximeringen uttrycker i detta sammanhang betydelsen 
’ungefär’. Denna ungefärliga betydelse understryks ytterligare då informanterna 
vid en del tillfällen gör ännu ett tillägg av approximerande karaktär.  

Exempel 5.5:4. Användning av typ i kombination med andra approximerande uttryck 

(i) Jing: han e typ förtifem nåt sånt (aC05-001) 
(ii) Jing: de var typ januari eller nåt sånt (aC05-018) 
(iii) Bodil: nä hon har två # typ så nio å elva eller nånting sånt (aE05-019) 
(iv) Märta: vi var typ trettitre eller nåt sånt (aE04B-016) 

Att det råder en viss osäkerhet kring själva exaktheten kan man också se i de fall 
då informanterna adderar förbehåll i form av epistemiska uttryck. 
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Exempel 5.5:5. Användning av typ i kombination med epistemiska uttryck 

(i) Märta: så hade vi han typ i halva nian tror jag (aE05-019) 
(ii) Bodil: nej du sa <Ralf Lauren> [= direkt anföring, = engelskt uttal] # 
  kostar typ så tvåhundra spänn kanske (aE05-019) 

Ungefär en tredjedel av alla typ-förekomster uppträder i samband med en sådan 
approximering av tids- eller måttangivelser enligt ovan. En något annorlunda 
approximerande karaktär har typ i följande exempel i 5.5:6 utan angivande av 
mått eller tid. Typ befinner sig då oftast i satsadverbiell position och fokuserar 
snarare hela satsen än enstaka satsled. Betydelsen motsvarar ’någonting i stil 
med, på något sätt’.  

Exempel 5.5:6. Användning av typ i betydelsen ’någonting i stil med, på något sätt’

(i) Aurora: så han nästan börjar gråta för det var sånt # han typ hade samlat på 
  eller nånting [= ! skrattar] (aE05-017) 
(ii) Aurora: han har typ svårt å bestämma sej (aE04B-005) 
(iii) Gordana: så jag satt typ i sängen å läste (aC05-006)  
(iv) Aurora: de e skillnad typ om man precis tatt maten ingen har rört i den 
  (aE05-019)  
(v) Gordana: hela Malmö kommer veta de i alla fall # dom snackas typ ee # tror 
  de kommer (aC05-018) 
(vi) Aurora: NN [= egennamn] lura mej […] att mitt namn syntes så här typ så
  som de (aE04B-016) 

Typ uppträder också vid substantiv utan angivande av tid eller mått. Placeringen 
är oftast prefokal med direkt anknytning till själva substantivet eller till en 
framförställd attributiv bestämning. Någon enstaka gång uppträder typ också 
postfokalt. I dessa fall används typ för att exemplifiera eller specificera. 

Exempel 5.5:7. Prefokal och postfokal placering av typ vid substantiv för angivande av 
exemplifiering eller specificering  

(i) Duhi: dom vill se hur vi invandrare # vilken typ språk (aC05-006) 
(ii) Duhi: de e typ planering (aC05-018) 
(iii) Gordana: tror jag a de så typ premiären  (aC05-006) 
(iv) Bodil: asså nån mat# inte bara typ en macka (aE05-019) 
(v) Gordana:  de e typ bananer (aC05-006)  
(vi) Duhi: men tänk dej såna efternamn typ Kork (aC05-001) 
(vii) Aurora: ja typ en liten rymdvarelse i den här storleken (aC05-aE04B-016) 
(viii) Märta: de var ju sån värsta vildmarken typ (aE05-019)  
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Dessa fall av typ anger liksom i exemplen ovan att det föreligger en viss 
approximering men innebär också en samtidig exemplifiering och precisering av 
den sort eller art man hänvisar till, vilket liknar den betydelse av ’relativ 
precision’ som framkommer vid användning av prepositionsuttrycken typ av 
respektive av typ (se Ohlander 1983; Kotsinas 1994:87).  

Typ kombineras ofta med det indefinita pronomenet sån/såna. Placeringen 
varierar och typ står ömsom före det infinita pronomenet, exempel 5.5:8, ömsom 
inuti nominalfrasen efter det indefinita attributet, exempel 5.5:9. 

Exempel 5.5:8. Placering av typ framför det indefinita attributet 

(i) Gordana: resten e typ såna plommon såna granatäpplen (aC05-006)  
(ii) Gordana:  dom hade typ sån position duvet (aC05-006) 
(iii) Sabaah: asså så duktiga dom e dom e på dansa på typ sån musik  
  (aC05-001) 
(iv) Jing: jag hade såna stora ögon när jag var liten eller inte stora duvet # 
  typ # inte såna # inte sÅna duvet (aC05-001) 
(v) Märta: du vet typ sån sweatshirt nästan (aE05-019) 
(vi) Jing: de e typ sån lit+ sån liten öken # jag fattar inte (aC05-001) 

Exempel 5.5:9. Placering av typ efter det indefinita attributet  

(i) Sabaah:  vi köpte en sån # typ tv # data # skåp (aC05-018) 
(ii) Duhi: så så finns de sån ee typ tecknad figur nåt sånt  
  (aC05-001) 
(iii) Märta: åå vi bytte såna kort # såna typ fotokort # såna+ Spice Girls [= 
  engelska] å Back Street Boys [= engelska](aE04B5-016) 

Genom bruk av sån/såna implicerar talaren att det finns en komparativ referent 
som lyssnaren har tillgång till genom sin tidigare erfarenhet (se Ekberg 2007, 
2009a, 2009b om användning av sån/sånt/såna i denna korpus). När typ placeras 
före attributet approximeras hela nominalfrasen, medan en placering efter 
sån/sånt/såna ger en mer kategoriserande exemplifiering av vilken ’typ’ talaren 
refererar till, exempelvis som i 5.5:9 (iii): ’kort av den typ vars mest karakte-
ristiska representant är fotokort’ (jfr Ohlander 1983:26).  

Den exemplifierande och preciserande betydelsen inskränker sig inte endast 
till nominalfraser utan kan också förekomma vid verbfraser och prepositions-
fraser, som i exempel 5.5:10.  
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Exempel 5.5:10. Exemplifierande och preciserande betydelse vid verb- och 
prepositionsfraser 

(i) Gordana: nä asså jag visste inte man kunde spela in ee typ från CD-skiva 
  (aC05-018)  
(ii) Sabaah: kolla gumman du har också typ i morgon på dej hela dan  
  (aC05-018) 
(iii) Bodil: helt borta hela tiden typ sovit # resten av kvällen hela kvällen 
  (aE05-019) 

Enligt SAG har typ lexikaliserats till en subjunktionsliknande funktion med 
betydelsen ’som’ (bd 2:739). Informanterna lägger emellanåt till ett som vilket 
illustreras i exempel 5.5:11. Anledningen kan tänkas vara att de vill framhålla 
jämförelsen eller att typ i dessa fall inte upplevs som ett ’som’, och därför lägger 
de till ordet.  

Exempel 5.5:11. Typ i samförekomst med subjunktionellt som  

(i) Sabaah: men som # typ som skådespelare ja men inte sångerska 
  (aC05-006) 
(ii) Aurora: typ för mej smakar de typ som köttbiff (aE04B-016)  
(iii) Duhi: ja men som typ läxor om man får läxor så gör man läxorna  
  (aC05-018) 

I exemplen i 5.5:11 i samförekomst med som träder den preciserande och 
exemplifierande betydelsen hos typ i förgrunden.  

Denna betydelse hos typ blir också särskilt framträdande vid kombinationer 
med den fokuserande diskurspartikeln bara. 

Exempel 5.5:12. Typ i kombination med bara 

(i) Gordana: kommer du ihåg när jag springa ut från matten bara typ så börjat 
  böla (aC05-006) 
(ii) Gordana: då tog jag bara typ så med henne för att hon skulle snacka 
  med NN [= namn på lärare (aC05-006) 

I några fall används typ också vid direkta anföringar som i exempel 5.5:13. 
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Exempel 5.5:13. Typ vid direkt anföring 

(i) Aurora: pappa e sådär typ <inte en massa fet mat> [= direkt anföring] 
  (aE04B-005) 
(ii) Märta: jaja ni menar # om jag säger typ #< ja jag var me NN[= 
  egennamn]> [= direkt anföring] (aE05-018) 

Man kan inte i dessa fall säkert fastslå att typ är anföringsmarkör (jfr Kotsinas 
1994:91), eller i alla fall inte den enda anföringsmarkören eftersom (i) innehåller 
en annan anföringsmarkör, sådär (jfr Silén 2002:171), som Aurora ibland 
använder, och (ii) ett anföringsverb. Typ approximerar snarare här de direkta 
anföringarna och understryker deras karaktär att vara ungefärliga utsagor och 
inte exakta citat (se Kotsinas 1994:40 ff.; Nordberg 1992:156 f.). 

5.5.3 Typ som markör för närhets- och samförståndsstrategier 

Diskurspartikeln typ påminner till sin betydelse om liksom då talaren genom 
approximering av ett yttrandes semantiska innehåll gör ett visst förbehåll inför 
sin egen utsaga och härmed ger lyssnaren egna tolkningsmöjligheter inom en 
viss föregiven ram. Som nämnts ovan (se 5.4.4) kan detta innebära att talaren 
vädjar om medhåll men också garderar sig inför eventuella invändningar (se 
Kotsinas 1994:85 f.; Wirdenäs 2000:450; Andersson 2000:16 f.).  

5.5.4 Sammanfattning av typ 

Typ är en diskurspartikel som i stort sett är koncentrerad till det inre segmentet 
där den fokuserar satsled vilka härmed kan bli approximerade. I många fall har 
typ också en framträdande exemplifierande och preciserande betydelse. Till 
skillnad från beskrivningar av ungdomsspråk hos Kotsinas (1994:71–96) 
används typ sällan som avgränsare av satser eller turer och inte heller som 
anföringsmarkör. 

5.6 Sammanfattning och diskussion 

I detta avsnitt, 5.6, sammanfattas och diskuteras resultaten ovan. Avsnittet är 
upplagt så att i 5.6.1 sammanfattas och diskuteras resultaten med utgångspunkt 
från språkhandlingar och i 5.6.2 från positionen. Jag har vid ett antal tillfällen 
ovan diskuterat diskurspartiklarnas betydelse för att skapa närhet och avstånd 
samt deras användning för maktstrategier. I avsnitt 5.6.3 tar jag åter upp denna 
diskussion och knyter samman den med beskrivningar av diskurspartiklarnas 
indexikala betydelse.  
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5.6.1 Diskurspartiklarnas förekomst i olika språkhandlingar  

Denna undersökning har till att börja med utgått från diskurspartiklarnas 
funktion och betydelse med hänsyn till de språkhandlingar de ingår i. Vid 
klassificering av språkhandlingar enligt ESM (se avsnitt 3.3) utgick jag från 
initiativdragen eliciteringar, direktiv, anmodan/förslag och informativer. 
Resultatet visade att de flesta diskurspartiklar, 61,8 %, ingår i uppföljningsdrag, 
23,4 % i informativer och endast i ett litet fåtal i eliciteringar, direktiv och 
anmodan/förslag. Dessa inspelningar består av spontana och vardagliga samtal 
vänner emellan, där deltagarna valt att samarbeta som grupp för att göra 
frivilliga inspelningar. Det förekommer ganska få inlägg som visar på osämja 
eller motstridiga åsikter. Det stora antalet uppföljningsdrag tyder på att 
informanterna, troligen på grund av sin gruppsamhörighet och positiva 
inställning till inspelandet, är beredda att följa upp och diskutera varandras 
inlägg. 

Diskurspartiklarna uppträder i 86,6 % av förekomsterna i rapporterande 
språkhandlingar, vilket visar att de alltid omges av en viss mängd tal. Som 
nämnts tidigare har jag först klassificerat de IRU:er i vilka diskurspartiklarna 
ingår och därefter klassificerat och beräknat de däri ingående språkhandlingarna. 
I de klassificerade IRU:erna förekommer talrika uppföljningar som kan 
klassificeras som uppföljning-stöd, dvs. samtalsstöd, vilka består av dialog-
partiklar som exempelvis nä, hmm och jaså. Ingen av de undersökta diskurs-
partiklarna uppträder inom språkhandlingen uppföljning-stöd som ett eget 
yttrande, vilket ytterligare styrker att de tycks ingå i yttranden av ett större 
omfång.  

Cirka 60 % av materialet har inte blivit indelat i IRU:er med åtföljande 
klassificering av språkhandlingar eftersom det här inte förekommer några duvet, 
ba(ra), ju, liksom och typ. En genomgång av denna del av materialet visar på att 
det förekommer ett större antal eliciteringar, särskilt elicitering-informera, samt 
direktiv och anmodan/förslag än i det kvantifierade materialet. Att de undersökta 
diskurspartiklarna inte uppträder inom dessa språkhandlingar visar på diskurs-
markörers diskurskänslighet, dvs. att de förekommer i vissa diskurser men inte i 
andra. Enligt Schiffrin (1987:312–319) begränsas diskursmarkörer av sin 
inneboende betydelse på så sätt att de endast kan förekomma i vissa diskurser 
där de också påverkar själva diskursen (se avsnitt 6.2.3). Val av diskursmarkör 
är därför inte godtyckligt (Schiffrin 1987:312–319) utan måste vara i överens-
stämmelse med betydelserna i den omgivande diskursen. Så länge en 
diskursmarkör har en inneboende betydelse kan den således endast förekomma i 
vissa diskurser och bidrar till att skapa koherens i diskursen, men om den 
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förlorar sin betydelse kan den uppträda också i andra diskurser. En tänkbar 
förklaring till att de här undersökta diskurspartiklarna, duvet, bara, ju, liksom 
och typ, i stort sett endast uppträder i rapporterande språkhandlingar kan följakt-
ligen vara att de fortfarande har en inneboende betydelse. En annan tänkbar 
förklaring är att deras användning har konventionaliserats till en viss diskurs och 
att en kvarstående inneboende betydelse därför inte alltid är förutsättning för att 
de ska kunna uppträda i just denna diskurs.  

Vid klassificering av diskurspartiklarnas förekomst i olika språkhandlingar har 
jag samtidigt undersökt huruvida diskurspartiklarna uppträder i monologiska 
eller dialogiska avsnitt. Ett monologiskt avsnitt innebär att talaren passerar flera 
turbytespunkter utan att någon annan deltagare i samtalet övertar turen. Även 
här visar de undersökta diskurspartiklarna en viss diskurskänslighet genom att 
uppträda företrädesvis i den ena eller den andra typen. Exempelvis uppträder 
särskilt diskurspartiklarna duvet och ba(ra) i monologiska avsnitt medan 
diskurspartikeln ju oftare uppträder i dialogiska avsnitt.  

5.6.2 Tolkning av diskurspartiklarna utifrån positionen 

I 5.1–5.5 har jag beskrivit hur diskurspartiklarnas funktion varierar beroende på 
deras position i TKE-strukturen. Med utgångspunkt från positionsbeskrivningar 
av diskurspartiklarna har jag kunnat avläsa hur dessa opererar på både textuell 
och interaktionell nivå, ibland samtidigt, i samtalen. I figur 5.6:1 ges en över-
siktlig och sammanfattande beskrivning av dessa resultat.  

. Interaktionell nivå Textnivå 
 Markör 

inom 
turbytes- 
systemet 

Tolkningsram
för den 

kommande 
utsagan 

Paus- 
fyllnad

Repa-
ration 

Gränsmarkör Fokusering 
av satser eller 

satsled 

Duvet X X X X X X 
Ba(ra)
som 
anförings-
markör 

X   X X 

Ba(ra)
som 
adverbial 

X    X 

Ju X    X X 
Liksom X  X   X 
Typ   X   X 

Figur 5.6:1. Olika skikt i samtalet inom vilka diskurspartiklarna opererar 
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Samtliga kan fungera inom flera olika skikt i samtalet, även om funktionerna 
kan variera mellan de olika diskurspartiklarna.  

5.6.3 Diskurspartiklarnas indexikala betydelse 

Vid genomgång av diskurspartiklarna i avsnitt 5.1–5.5 visade jag att diskurs-
partiklarna kan markera närhet och avstånd mellan talare och lyssnare samt vara 
uttryck för maktstrategier. Detta visar att de har ”indexical meaning” (se 
Schiffrin 1987:322ff.; Aijmer 2002:14 ff.), dvs. att de utifrån kontexten pekar ut 
deiktiska centra i talsituationen vilka får betydelse först när de tolkas av 
mottagaren (Jaszczolt 2002:191–206). Ord som här och nu pekar ut temporala 
respektive spatiala centra där kontexten indikerar utifrån vilket personcentrum 
här och nu kan tolkas. Ord, fraser och grammatiska strukturer kan indexeras 
beträffande exempelvis person, plats, tid, epistemiskt ställningstagande som 
säkerhet och osäkerhet, attityder och social identitet (Aijmer 2002:14). Vid 
beskrivningen nedan av diskurspartiklarnas indexikala betydelse utgår jag från 
Jaszczolts klassifikation av deiktiska uttryck (2002:194ff.) i enlighet med 
följande kategorier:  

(i) persondeixis, som pekar ut huruvida en utsaga är talar- eller 
lyssnarcentrerad  

(ii) spatial deixis, som pekar ut närhet och distans och som också innefattar 
emotionella faktorer, även benämnt empatisk deixis

(iii) temporal deixis, som innefattar begreppet temporalitet i vilket inte bara 
tempusdistinktioner ingår utan också begrepp som modalitet och aspekt  

(iv) diskursdeixis, som innefattar referenser till entiteter inom diskursen 
(v) social deixis, som innefattar referens till social identitet men också 

attityder gentemot åhörare 

I enlighet med ovanstående klassifikation har jag analyserat de indexikala 
betydelserna hos duvet, ba(ra), ju, liksom och typ och illustrerar resultatet i figur 
5.6:2. 
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 Persondeixis Spatial deixis Temporal deixis Diskurs-
deixis 

Social deixis 

Duvet Lyssnarorienterad Närhetsskapande Epistemisk 
modal 
(försanthållande)

Pekar 
framåt 
och 
bakåt  

Lyssnare som 
medskapare 

Ba(ra) 
som 
anförings- 
markör 

Talarorienterad   Pekar 
framåt 
och 
bakåt  

Dramatiserande 

Ba(ra)  
som adverbial 

Talarorienterad   Pekar 
framåt 
och 
bakåt 

Ba(ra)  
som 
subjunktion 

Talarorienterad   Pekar 
framåt 
och 
bakåt 

Ju Talar- och 
lyssnarorienterad 

Närhetsskapande
Maktstrategisk 

Epistemisk 
modal 
(försanthållande)

Pekar 
bakåt 

Lyssnare som 
medskapare 

Liksom Talar- och 
lyssnarorienterad 

Närhetsskapande Epistemisk 
modal 
(approximering) 

Pekar 
framåt 
och 
bakåt 

Lyssnare som 
medskapare 

Typ 

approximerande
Talar- och 
lyssnarorienterad 

Närhetsskapande Epistemisk 
modal 
(approximering) 

Pekar 
framåt 
och 
bakåt 

Lyssnare som 
medskapare 

Typ 

exemplifierande
Talarorienterad     

Figur 5.6:2. Indexikal betydelse hos duvet, bara, ju, liksom och typ

Samtliga diskurspartiklar påvisar utifrån vems deiktiska centrum ett yttrande 
orienteras. Duvet placerar lyssnaren i centrum medan ba(ra) och exempli-
fierande typ utgår från talaren och de övriga, ju, liksom och approximerande typ

har både talare och lyssnare som sitt deiktiska centrum. Duvet, ju, liksom och 
approximerande typ har alla, på grundval av sin lyssnarorientering, en närhets-
skapande funktion. Ju kan också användas för att skaffa sig makt i samtalet på 
så vis att talaren kan pådyvla lyssnaren en påstådd gemensam kunskap, en 
kunskap som lyssnaren kanske inte vill vara delaktig i. I mina analyser tycks ju
dock oftast ha funktionen att vara närhetsskapande.  
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Samtliga diskurspartiklar påvisar utifrån vems deiktiska centrum ett yttrande 
orienteras. Duvet placerar lyssnaren i centrum medan ba(ra) och exempli-
fierande typ utgår från talaren och de övriga, ju, liksom och approximerande typ

har både talare och lyssnare som sitt deiktiska centrum. Duvet, ju, liksom och 
approximerande typ har alla, på grundval av sin lyssnarorientering, en närhets-
skapande funktion. Ju kan också användas för att skaffa sig makt i samtalet på 
så vis att talaren kan pådyvla lyssnaren en påstådd gemensam kunskap, en 
kunskap som lyssnaren kanske inte vill vara delaktig i. I mina analyser tycks ju
dock oftast ha funktionen att vara närhetsskapande.  
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Alla diskurspartiklarna har funktionen att kunna orientera lyssnaren i 
diskursen genom att talaren med hjälp av dem kan hänvisa framåt eller bakåt. 
Genom att duvet, ju, liksom och approximerande typ bidrar till att skapa närhet 
till lyssnaren blir denne en mer eller mindre aktiv medskapare i stället för en 
passiv avlyssnare. Beträffande temporala deixis, i vilken Jaszczolt också 
inbegriper modalitet (2002:195 f.) fyller duvet och ju en funktion genom sin 
försanthållande betydelse, medan liksom och approximerande typ också kan 
sägas vara modala genom sin approximerande betydelse. I avsnitt 7.3.3 vidare-
utvecklar jag diskussioner om den modala betydelsen hos liksom och 
approximerande typ. Diskurspartiklarnas indexikala betydelse är således av stor 
vikt i interaktionen, eftersom tolkningen av talarens intentioner underlättas och 
det härmed därmed skapas gynnsamma förutsättningar för ömsesidig förståelse.  

5.6.4 Slutord  

Kapitel 5 utgår från min första forskningsfråga om diskurspartiklarnas funktion 
och betydelse, och jag har i detta kapitel till en början gått igenom varje enskild 
diskurspartikel för sig och sedan gjort en mer övergripande jämförelse. För att 
ytterligare belysa diskurspartiklarna utifrån fler aspekter fortsätter jag 
diskussionen om de fem diskurspartiklarna med utgångspunkt från deras 
placering på olika nivåer i satsen och utifrån teorier om grammatikalisering i 
kapitel 6.  
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6 Diskurspartiklarnas funktion och betydelse utifrån FG 
och teorier om grammatikalisering 

I detta kapitel diskuterar jag diskurspartiklarna utifrån två olika perspektiv. Först 
tar jag i 6.1 upp frågan om deras förekomst inom olika skikt i satsen med 
utgångspunkt från beskrivningar av satsstrukturen i Functional Grammar, FG.
Därefter anknyter jag till tidigare diskussioner om diskurspartiklarnas seman-
tiska innehåll och använder härvid grammatikaliseringsteorier som underlag för 
mina diskussioner. Slutligen gör jag i 6.3 en sammanfattning och diskuterar 
resultaten av analyserna från både kapitel 5 och 6.  

6.1 Perspektiv på diskurspartiklarna utifrån Functional Grammar 

6.1.1 Teoretisk bakgrund 

I kapitel 3.4 introducerade jag kortfattat hur man inom Functional Grammar,
FG (se bl.a. Dik 1980, 1997a, 1997b; Hengeveld 1990; Dik et al. 1990; Nuyts 
2001) beskriver satsen som en överlagring av olika skikt. Genom språket har 
man möjlighet att inte bara referera till SoA44 i en tänkbar värld utan också att 
lägga till information av den mest skiftande natur, exempelvis referera till tid 
och plats, påvisa sannolikhet eller markera talhandlingar. Denna information 
byggs ut i allt mer komplexa lager från en ursprunglig referentiell SoA till den 
fullständiga satsen. Dik (1997a:49–71) benämner dessa olika skikt nukleär 
predikation (nuclear predication), kärnpredikation (core predication), utvidgad 
predikation (extendend predication), proposition (proposition) och sats (clause), 
den sistnämnda även benämnd illukotionär nivå (illocutionary layer). Dessa 
skikt byggs ut lager för lager med hjälp av operatorer, vilka benämns 
grammatiska operatorer och är grammatiskt uttryckta specificeringar, samt 
optionella satelliter, som är lexikala modifierare, ofta adverb. 

                                               
44 SoA = State of Affairs. Definition enligt Dik (1997a:51) ”[…] the case of something that can be the case of the 
world […]. An SoA is something that can be said to occur, take place, or obtain in some world; it can be located 
in time and space; it can be said to take a certain time (have a certain duration); and it can be seen, heard, or 
otherwise perceived.”  



188

I figur 6.1:1 visas uppbyggnad av denna struktur på så vis att den minst 
komplexa nivån, den nukleära predikationen, som endast inrymmer SoA, är 
placerad nederst, och ovanpå denna följer de alltmer komplexa skikten. Det 
nedersta skiktet baseras på predikat, argumentstruktur samt tematiska roller. På 
denna nivå tillkommer grammatiska operatorer som exempelvis aspekt och 
satelliter i form av sättsadverb vilket bygger ut den nukleära till en mer kvali-
ficerad SoA och formar nästa skikt, kärnpredikationen. Denna utvidgas i sin tur 
genom grammatiska operatorer, som exempelvis tempus och satelliter, som tids-
, rums- och omständighetsadverbial, och utgör nu den blivande satsens alla 
beskrivande och referentiella element, den utvidgade predikationen. Utifrån 
denna nivå sker en utvidgning genom exempelvis epistemiska hjälpverb och 
satelliter som epistemiska adverb och talarattitydsadverb, vilket leder fram till 
propositionen, som betecknar ett möjligt faktum och presenterar SoA med 
utgångspunkt från talarens synvinkel. Detta skikt utvidgas i sin tur genom 
operatorer som visar på språkhandlingar och andra pragmatiska fenomen. Den 
översta nivån, satsen, inrymmer således även illokutioner. Den slutliga språkliga 
utformningen är sedan beroende av de i varje språk förefintliga reglerna för att 
uttrycka syntaktiska strukturer, lexikala referenser, uttal, prosodi m.m. 
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Grammatiska 
operatorer 

Nivåer och specificering av 
operatorer på respektive nivå  

Lexikala operatorer = 
satelliter 

Det språkliga uttrycket
 Språkliga regler för att uttrycka 

form, ordning och prosodi
Satsen45, illokutionär nivå  
(clause, illocutionary layer) 

Interpersonell nivå 
t.ex. interrogativ 

satsstruktur 
illokutionära operatorer på  

nivå 4, 
pragmatiska funktioner, 

språkhandlingar

t.ex. 
talarattitydsadverb 

Proposition 
(proposition)

det uttalande om SoA som nu kan 
värderas som sant eller falskt 

Interpersonell nivå 
t.ex.epistemiska 

hjälpverb 
propositionella operatorer på nivå 3 

talarens värdering eller attityd 
gentemot det propositionella 

innehållet,

t.ex. epistemiska 
adverb 

Utvidgad predikation 
(extended predication)  

lokaliserad SoA 
Referentiell nivå 

t.ex. 
morfologiskt 

markerad 
tempus 

predikativa operatorer på  
nivå 2,  

SoA lokaliseras avseende 
temporala, spatiala och kognitiva 

koordinater

t.ex. rums-, tids- och 
omständighetsadverb 

Kärnpredikation,  
(core predication) 
kvalificerad SoA 
Referentiell nivå 

t.ex. aspekt predikativa operatorer  
på nivå 1,  

specificerar den inre dynamiken 
inom SoA 

t.ex. sättsadverb

Nukleär predikation  
(nuclear predication)

med predikat, argumentstruktur och 
tematiska roller, SoA 

Referentiell nivå 
Grammatiska 
operatorer 

Nivåer och specificering av 
operatorer på respektive nivå  

Lexikala operatorer 
=satelliter 

Figur 6.1:1. Nivåer och operatorer inom satsen enligt FG (Dik 1997a:49–55) 

                                               
45 Jag har översatt termerna till svenska och använder dessa termer i fortsättningen, men Diks termer (1997a) står 
inom parentes. 
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I figur 6.1:1 visas således de alltmer komplexa nivåerna där varje skikt innebär 
en utvidgning av det föregående genom de för respektive nivå specifika 
operatorerna. För varje nivå blir det som var den ursprungliga predikationen 
alltmer specificerad genom bl.a. förankring i tid och rum, markering av talarens 
attityder och språkhandling. Satsen och propositionen opererar på ett inter-
personellt plan medan de övriga skikten opererar på ett referentiellt plan (Dik et 
al. 1990:27 ff.). I många fall används samma uttryck på de olika nivåerna. 
Exempelvis opererar en satellit som uppriktigt på referentiell nivå i en mening 
som Han svarade inte uppriktigt, medan uppriktigt opererar på interpersonell 
nivå i en mening som Uppriktigt sagt, han svarade inte. Huruvida en satellit 
befinner sig på referentiell eller interpersonell nivå kan bl.a. avgöras genom att 
referentiella satelliter, men inte interpersonella, kan infogas i en ja/nej-fråga som 
inkluderar hela predikationen (Dik et al. 1990:40 f.).  

De satelliter som opererar på den andra nivån utformar den utvidgade 
predikationen och klassificeras som spatiala och temporala operatörer samt 
kognitiva operatörer vilka anger omständigheter av olika slag. Satelliter utifrån 
tredje nivån utgörs av talarens evaluering av sitt yttrande, vilket utformar propo-
sitionen, medan satelliter på fjärde nivån specificerar och modifierar satsens 
illokutionära nivå (Dik et al. 1990:28–39; Dik 1997a:49–72).  

6.1.2 Analys och resultat 

Efter analys av diskurspartiklarna (se kapitel 5) har jag kommit fram till att 
ingen av de undersökta diskurspartiklarna fungerar som grammatiska operatorer 
medan de däremot kan fungera som lexikala operatorer, satelliter, på olika 
nivåer (se figur 6.1:1), vilket diskuteras nedan. Med utgångspunkt från 
beskrivningen av satsens strukturella skikt enligt Functional Grammar diskuterar 
jag nedan hur diskurspartiklar samtidigt kan uppträda på flera olika nivåer. Diks 
modell inrymmer endast satsen, men i min beskrivning tillägger jag ytterligare 
en nivå, som jag här ger en gemensam beteckning, text- och yttrandenivå, för att 
visa att diskurspartiklarna opererar även över satsnivån. Diskussionerna nedan 
bygger på mina beskrivningar av diskurspartiklarna i avsnitten 5.1–5.5. 

Duvet kan operera på flera olika nivåer samtidigt, vilket jag illustrerar i figur 
6.1:2 utifrån exempel 6.1:1.  
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Exempel 6.1:1. Exempel på duvet inom olika skikt i satsen  

(i) Jing: [...] en gång vet du vad som hände # duvet(1) jag hade sån # 
  duvet(2) den den svarta tröjan som e lite så hängig. 
 Sabaah: mm 
 Jing: duvet(3) jag skulle ta kaff+ min kaffekopp # så gick de 
  förbi en annan duvet(4) # så hela den där bzzz. 
 Sabaah: NA:J. 
 Jing: tröjan full med kaffe # jättejobbigt. (aC05-006) 

(ii) Jing: sån hatt. 
 Sabaah: ingen kan klara Michael Jackson. 
 Jing: nä. 
 Duhi: nä absolut inte. 
 Jing: duvet(5) så chockad jag blev ju av vad som hände nu duvet(6) # 
  asså jag ba <VA # de e Michael Jacksonlåten ju # okej> [=direkt 
  anföring] # jag ba< va fett en kines som gör de # öö okej> [=direkt 
  anföring]. (aC05-001) 

Nivå  Övergripande 
funktion hos 
operatorer 

Satellit Duvet-förekomst 
nummer 

Text- och 
yttrandenivå 

Markera 
gränsdragning  

Markör  av  
a) sats- eller 
frasgräns 
b) turordning 

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

b) 3, 5 
Satsen, 
interpersonell nivå  

Markera illokutioner Illokutiv operator för 
a) skapande av närhet 
b) framkallande av 
bekräftelse 
c) lystringssignal 

a)1, 2, 3, 4, 5, 6 
b) 2 

c) 5 
Proposition, 
interpersonell nivå 

Markera attityd till 
satsens innehåll 
beträffande 
sanningsvärde och 
attityder i övrigt 

Propositionell 
operator för 
a) försanthållande   
b) fokusering 

a) 5 
b) 2, 5  

Utvidgad 
predikation, 
referentiell nivå 

Förankra SoA 
spatialt, temporalt 
och kognitivt  

Kognitiv operator  
som tolkningsram för 
det kommande 
innehållet  

1, 5 

Figur 6.1:2. Duvet som operator på olika nivåer i satsen samt på text- och yttrandenivå  

Ovanstående analys visar att samma förekomst av duvet kan operera samtidigt 
på olika nivåer inom satsen liksom även på textnivå. När diskurspartikeln duvet
fungerar som gränssättare på textuell och yttrandenivå samt som operator på 
illokutionär och propositionell nivå har den ingen referentiell betydelse. Samma 
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förekomst av duvet kan dock operera även på referentiell nivå, se duvet(1) och 
duvet(5). Den polyfunktionalitet som en enskild förekomst av duvet kan uppvisa 
medför således att den samtidigt är polysem i olika underbetydelser på grund av 
kontexten. Detta innebär att det semantiska innehållet kan uppfattas som diffust.  

Ba(ra) kan likaså uppvisa flera funktioner. I följande exempel, 6.1:2, med den 
oförkortade formen bara i samtliga exempel, illustreras hur denna diskurs-
partikel fungerar på olika nivåer i satsen. 

Exempel 6.1:2. Exempel på bara inom olika skikt i satsen  

(i) Gordana:  vi tar vad vi sk+# vad vi ska äta # så bara (1) kolla vi på varandra 
  bara(2) <okej pappa jag tycker vi ska bara(3) ta de vi ska äta> 
  [= direkt anföring] # så går vi ut i vardagsrummet # de ligger såna 
  tallrikar där också nu å sånt. (aC05-006)

(ii) Bodil: i alla fall han e så skiträdd för spindlar så han bara(4) så < å hjälp 
  mej hjälp mej> [= direkt anföring] # han var fan värre än va jag va. 
 Märta: a men de var helt + asså overkligt i slutet där spindeln börjar 
  skrika å sånt. 
 Bodil: < äuäuäu> [= direkt anföring]. 
 Märta: bara(5) ställer sej upp på bakbenen # bara(6) <iii> [= direkt anföring] 
  [=! skrattar]. (aE04B-003) 

Nivå  Övergripande 
funktion hos 
operatorer 

Satellit Bara-förekomst 
nummer 

Text- och 
yttrandenivå 

Markera 
gränsdragning  

Markör av 
a) ett inskott i form 
av direkt anföring 
b) turordning 

a) 2, 4, 6 

b) 5 
Satsen, 
interpersonell nivå  

Markera illokutioner Illokutiva operator 
för 
dramatisering  

1, 5 

Proposition, 
interpersonell nivå 

Markera attityd till 
satsens innehåll 
beträffande 
sanningsvärde och 
attityder i övrigt 

Propositionell 
operator för 
fokusering 

1, 2, 3,4,5,6 

Utvidgad 
predikation, 
referentiell nivå 

Förankra SoA 
spatialt, temporalt 
och kognitivt  

Kognitiv operator för 
a) anmärkningsvärd 
händelse 
b) uteslutande 
innebörd 
c) spatial markering  

a) 1, 3, 4, 5, 6 

b) 3 

c) 2, 4, 6 

Figur 6.1:3. Ba(ra) som operator på olika nivåer i satsen 
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I exempel bara(2), bara(4) och bara(6) fungerar bara som anföringsmarkör. Jag 
har tidigare beskrivit ba(ra) med anföringsfunktion som gränsmarkör mellan två 
satser (se kapitel 5.2.2.3 i denna avhandling), där själva anföringen utgör en 
egen fristående sats som markerats med ba(ra). Den grammatiska strukturen i 
satser med anföringar, tal i tal, kan dock diskuteras (se Jönsson 2005) och en 
möjlig tolkning är att klassificera ba(ra) som ett adverb även i sådana 
situationer, dvs. som en kognitivt opererande satellit i en utvidgad predikation. 
Dess funktion blir då att talaren uppmärksammar lyssnaren på att det nu före-
ligger ett inskott bestående av en direkt anföring på samma sätt som en spatial 
operatör påvisar en platsangivelse (jfr Erman & Kotsinas 1993:90). Övriga 
ba(ra) fungerar på illokutionär nivå genom att vara uttryck för dramatisering 
och på propositionell nivå genom att talaren med hjälp av fokusering visar sin 
attityd till SoA. På referentiell nivå hänvisar talaren till ett semantiskt innehåll 
genom betydelserna ’anmärkningsvärd händelse’ eller ’uteslutande’ genom 
användning av bara(1) och bara(3).  

I exempel 6.1:3 med åtföljande figur 6.1:4 illustreras hur ju fungerar på olika 
nivåer i satsen, som propositionell operator med försanthållande betydelse samt 
som illokutiv operator för skapande av närhet. I exempel 6.1:3 nedan opererar 
samtliga ju på dessa båda nivåer. Ju nummer 1 och 2 har dessutom en gräns-
markerande funktion och markerar ett överlämnande av turen.  

Exempel 6.1:3. Ju som propositionell operator och som markör för turordning 

(i) Märta: hon bor på andra sidan stan ju(1).
 Aurora: ja å hon tänkte åka rullor på en timme. (aE004B-003)  

(ii) Jing: duvet så chockad jag blev ju(2) av vad som hände nu duvet # 
  asså jag ba <VA # de e Michael Jacksonlåten ju(3) # okej> 
  [=direkt anföring] # jag ba< va fett en kines som gör de # öö 
  okej> [=direkt anföring]. (aC05-001)  

(iii) Sabaah: alla vi ska plugga ju(4). 
 Jing: jag vet. (aC05-018) 

(iv) Aurora: nu har hon snott min ring i stället. 
 Lillemor: ja men du har ju(5) snott hennes.  
 Aurora: nej bara lånat. (aE04B-005) 
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(v) Jing: jag tyckte de var så djävla orättvist # man känner sig så himla 
  förnedrad när en en person som fjäskar helt mycket får helt bra 
  betyg å jag # jag e ingen sån som fjäskar å sånt jag pallar inte med 
  sånt # så # tycker jag de var orättvist # jag vet jag e mycket 
  bättre mycket bättre på svenska än han e # han var nära å dra till 
  svenskatvå ju(6) för för NN [= namn på lärare] varnade honom+. 
  (aC05-006) 

(vi) Sabaah: xx han fick vg han gjorde ju(7) den uppsatsen # så fjäskade han 
  lite å så #. (aC05-006) 

Nivå  Övergripande 
funktion hos 
operatorer 

Satellit Ju-förekomst 
 nummer 

Text- och 
yttrandenivå 

Markera 
gränsdragning  

Markör  av  
a) satsgräns  
b)turordning 

a) 1, 3 
b) 1, 3  

Satsen, 
interpersonell nivå  

Markera illokutioner Illokutiv operator för 
a) skapande av närhet 
b) skapande av makt  

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
b) 5 

Proposition, 
interpersonell nivå 

Markera attityd till 
satsens innehåll 
beträffande 
sanningsvärde och 
attityder i övrigt 

Propositionell 
operator för 
försanthållande 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Figur 6.1:4. Ju som operator på olika nivåer i satsen 

Ju har sedan länge en stadfäst funktion som försanthållande satsadverbial och 
det råder inte samma tveksamhet beträffande dess betydelse som för de andra 
diskurspartiklarna, vars utveckling till diskurspartiklar har skett betydligt senare 
(se 6.2).  

Liksom opererar på såväl referentiell som interpersonell nivå inom satsen samt 
även på text- och yttrandenivå. Jag presenterar i exempel 6.1:4 sammantaget 
fem exempel på liksom, vilka sedan återfinns i figur 6.1:3. 
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Exempel 6.1:4. Liksom som operator på olika nivåer i satsen 

(i) Märta: ja # jag hade ju inte gått med henne. 
 Aurora: nä bara trist liksom(1) <hej öh> [ =direkt anföring]. 
 Bodil: de hade vatt en helt annan sak om vi haft någonting å prata om # e 
  hade liksom(2) vatt en helt annan sak å gå med+ asså med nån av 
  er. (aE05-018) 

(ii) Märta: ja liksom(3) dom två e kanske liksom(4) ändå kompisar 
  med henne. (aE04B-016) 

(iii) Märta: ska Lillemor byta linje? 
 Bodil: jag vet inte va hon snackar om hon ska byta till BF # för då så 
  skulle hon hoppa in i en tvåa där. 
 Märta: amen de e ju i princip samma som vi har här # varför skulle de va 
  m+ enklare liksom(5).
 Bodil: ja vet inte # för hon har godkänt i nästan alla a-kurser så då 
  kunde hon ju hoppa in där # jag ba <ja nästan> [= direkt anföring] 
  # har inte godkänt i alla. (aE05-019)

Nivå  Övergripande 
funktion hos 
operatorer 

Satellit Liksom-förekomst 
nummer 

Text- och 
yttrandenivå 

Markera 
gränsdragning  

Markör av 
a) ett inskott i form 
av direkt anföring 
b) turordning 

  
a) 1 

b) 5 
Satsen, 
interpersonell nivå  

Markera illokutioner Illokutiv operator för 
 närhet 1, 2, 3, 4, 5 

Proposition, 
interpersonell nivå 

Markera attityd till 
satsens innehåll 
beträffande 
sanningsvärde och 
attityder i övrigt 

Propositionell 
operator för 
fokusering 

1, 4 

Utvidgad 
predikation, 
referentiell nivå 

Förankra SoA 
spatialt, temporalt 
och kognitivt  

Kognitiv operator för 
a) uttryckande av 
likhet  
b) spatial markering 
c) approximering 

a) 4 

b) 1 
c) 1, 2, 4, 5 

Figur 6.1:5. Liksom som operator på olika nivåer i satsen 
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Följande figur, 6.1:6, illustrerar slutligen med utgångspunkt från 4 förekomster i 
exempel 6.1:5 hur också typ kan fungera på olika nivåer i satsen. 

Exempel 6.1:5. Typ som operator på olika nivåer i satsen 

(i) Gordana: jag såg den typ(1) för en månad sen på Internet (aC05-001) 

(ii) Gordana: ja men jag tänker så # sen bara typ(2) # efter två tre sekunder 
  jag ba [...]. (aC05-006) 

(iii) Aurora: typ(3) för mej smakar de typ(4) som köttbiff (aE04B-016) 

Nivå  Övergripande 
funktion hos 
operatorer 

Satellit Typ-förekomst 
nummer 

Text- och 
yttrandenivå 

Markera 
gränsdragning  

Markör för 
turordning 

 3 

Satsen, 
interpersonell nivå  

Markera illokutioner Illokutiv operator  
för 
närhet  

 1, 2, 3, 4 

Proposition, 
interpersonell nivå 

Markera attityd till 
satsens innehåll 
beträffande 
sanningsvärde och 
attityder i övrigt 

Propositionell 
operator för 
 fokusering  1, 2, 3, 4 

Utvidgad 
predikation, 
referentiell nivå 

Förankra SoA 
spatialt, temporalt 
och kognitivt  

Kognitiv  
operator  
för 
a) exemplifiering  
b) approximering 

a) 4 

 b) 1, 2, 4 

Figur 6.1:6. Typ som operator på olika nivåer i satsen 

Resultatet av denna analys av diskurspartiklarnas funktion inom olika skikt-
ningar i satsen visar att de är polyfunktionella och kan operera såväl på 
referentiell och interpersonell nivå som på text- och yttrandenivå.  

Att diskurspartiklarna fungerar på olika nivåer inom satsen är resultatet av 
grammatikaliseringsprocesser, vilket jag tar upp i nästa avsnitt, 6.2, och jag 
diskuterar därvid de här undersökta diskurspartiklarnas diakrona utveckling från 
innehållsord till diskurspartiklar. I 6.2 och 6.3 återknyter jag till diskussionen 
om diskurspartiklarnas funktion som operatörer i olika skikt inom satsen och 
vilken betydelse det har för tolkning av diskurspartiklarna.  
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6.2 Perspektiv på diskurspartiklarna utifrån teorier om 
grammatikalisering och pragmatikalisering 

6.2.1 Teoretisk bakgrund 

I avsnitt 3.5 introducerade jag den kontextberoende process som går under 
namnet grammatikalisering. En vanlig utveckling är att betydelsen hos ett 
innehållsord förbleknar genom frekvent användning i en viss kontext. På grund 
av denna förblekning av betydelsen kommer ordet att omtolkas och genomgår 
en förändringsprocess, som leder till att ordet får grammatisk funktion. Detta 
grammatiska funktionsord kan sedan eventuellt utvecklas vidare till exempelvis 
klitika och böjningsaffix (se bl.a. Hopper & Traugott 1993:4 ff.). Ofta kvarlever 
det språkliga uttrycket med lexikal betydelse parallellt med den grammati-
kaliserade dubbletten, vilket kan ha en begränsande inverkan på det 
grammatikaliserade uttryckets användningsområden (se bl.a. Hopper & Traugott 
1993:10–31).46 Förutom semantiskt-funktionella utvecklingsprocesser ingår ofta 
fonetisk reduktion i grammatikalisering (se bl.a. Lehmann 1985; Heine & 
Kuteva 2002:2).  

Inte bara grammatiska funktionsord utan också diskursmarkörer har beskrivits 
som ett resultat av grammatikalisering (se bl.a. Traugott 1995; Tabor & Traugott 
1998; Traugott & Dasher 2002:152–187; Aijmer 2002:16 ff.). Den grammatika-
liseringsprocess som medför att lexikala element får uttalade interaktionella 
funktioner, dvs. blir diskursmarkörer och diskurspartiklar, har en likartad men 
inte identisk utvecklingsgång, och har fått benämningen pragmaticalization, 
pragmatikalisering, av en del forskare (se exempelvis Erman & Kotsinas 1993; 
Kotsinas 1994:98 ff.; Aijmer 2002:18 f.). Diskurspartiklar skiljer sig både 
strukturellt och funktionellt från andra grammatikaliserade element. Exempelvis 
innebär en utveckling av ett innehållsord till en diskurspartikel att detta får en 
ökad rörlighet inom satsen (Tabor & Traugott 1998; Aijmer 2002:18 f.) medan 
andra grammatikaliserade enheter oftast får en snävare räckvidd och fastare 
position (Lehmann 1985). Vidare medför pragmatikalisering av diskurspartik-
larna att propositionella komponenter med betydelse för satsens sanningsvärde 
utvecklas till interpersonella komponenter med endast pragmatisk funktion eller 
till textuella komponenter av vikt för textens kohesion (se bl.a. Aijmer 
2002:18 f.; Traugott & Dasher 2002:152–187). Dikotomin lexikala element 
visavi grammatiska är därför inte tillämplig för diskurspartiklar (Aijmer 2002:18 
med hänvisning till Hansen 1998:225), vilka snarare kan betraktas som en 
                                               
46 För utförligare beskrivning av grammatikalisering se exempelvis Lehmann (1985), Bybee & Pagliuca (1987), 
Sweetser (1990), Thomson & Mulac (1991), Traugott & Heine (1991), Hopper (1991), Hopper & Traugott 
(1993) och Traugott & Dasher (2002). 
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möjlig intermediär kategori. Den ofta omtalade förblekningen av ett innehållsord 
i samband med grammatikalisering innebär inte alltid en slutlig avsaknad av 
semantiskt innehåll utan nya betydelser kan i stället utvecklas (se bl.a. Traugott 
1995; Traugott & Dasher 2002). 

6.2.2 Pragmatikalisering av ba(ra), typ, liksom, ju och duvet

De diskurspartiklar som diskuterats i avsnitten 5.1–5.5 har således genomgått en 
utveckling från lexikala uttryck till uttryck med mer utpräglat pragmatisk och 
textuell funktion. I svenskspråkig forskningslitteratur föreligger endast ett fåtal 
omfattande beskrivningar av en sådan utveckling.  

Bara är den enda av de här undersökta diskurspartiklarna som har fått en 
ingående beskrivning av sin utveckling från innehållsord till diskurspartikel. 
Wijk-Andersson (1991, 1997) redogör för bara:s utveckling med utgångspunkt 
från den kongruensböjda formen av adjektivet bar i betydelsen ’otäckt’, ’naken’ 
i nysvenskt skriftspråk. Rosenkvist (2004:172–183) redovisar grammatika-
liseringen av bara från dess funktion som ett adjektiv i fornsvenskan till dess 
uppträdande som subjunktion. Både Wijk-Anderssson och Rosenkvist beskriver 
hur uttrycket under 1500-talet kan tolkas både som adjektiv och adverb utifrån 
kontexten, medan den adverbiella funktionen blir etablerad under 1600-talet och 
dess funktion som subjunktion uppträder något århundrade senare. Såväl Wijk-
Andersson som Rosenkvist betonar att bara har utvecklat betydelsen ’inte mer 
än’ samt har en viss kvardröjande negativ innebörd, medan Wijk-Andersson 
också framhåller den expressiva betydelsen hos fokuserande bara. Samtliga 
dessa betydelser föreligger hos diskurspartiklarna i denna korpus (se avsnitt 5.2 i 
denna avhandling). Eriksson (1993) beskriver utvecklingsgången av den 
talspråkliga anföringsmarkören ba ur bara i dess funktion som framhävande 
markör. Erman & Kotsinas (1993) tar också upp ba(ra) som anföringsmarkör 
men beskriver dessutom hur den pragmatikaliserade partikeln ba(ra) fungerar på 
såväl satsnivå som text- och diskursnivå genom att bl.a. fokusera, exemplifiera 
och markera gränser. I mitt material uppträder adjektivet bart, dvs. ’naket, 
otäckt’, en gång medan såväl bara som ba som fokus- och anföringsmarkör 
förekommer i ett stort antal. Som fokusmarkör har bara dels en mer uteslutande, 
dels en mer expressiv betydelse, av vilka den senare har en mer uttalat 
interpersonell funktion. Således har ba(ra) här många användningsområden och 
uppvisar flera olika utvecklingsskeden inom en grammatikaliseringsprocess.  

De övriga diskurspartiklarnas pragmatikalisering har, som nämnts, inte 
beskrivits i detalj, men i litteraturen finns spridda kommentarer som visar på att 
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diskurspartiklarna genomgått en grammatikaliseringsprocess. Ohlander (1983) 
diskuterar visserligen inte typ ur ett grammatikaliseringperspektiv, men be-
skriver en utveckling av ordet som tyder på en grammatikaliseringsprocess, 
nämligen att typ har fått en prepositionsliknande funktion. I SAG beskrivs vidare 
hur typ fått en konjunktionsliknande användning i exempel som en organisation 
(av) typ Frälsningsarmén (SAG bd 2:739) samt att typ därefter fått en vidare 
användning med den ungefärliga betydelsen ’t.ex., någonting i stil med’. Likaså 
beskrivs i SAG (bd 2:739) att typ har blivit rörligare inom satsen. Andersson 
(2000:149 ff.) diskuterar kortfattat grammatikalisering av typ i en populär-
vetenskaplig artikel.  

Beträffande diskurspartikeln liksom saknas beskrivning av dess diakrona 
utveckling. Enligt SAG (bd 2:735) är liksom en subjunktion som uttrycker 
jämförelse, ’i likhet med’. Att liksom är en subjunktion är ett tecken på att detta 
funktionsord har uppstått genom en grammatikaliseringsprocess (se König & 
Traugott 1988), troligen med ursprung i fornsvenska liker med grundbetydelsen 
’samma form som’ (Wessén 1966:239; Hellquist 1925:408). Under fornsvensk 
tid fanns uttrycket lika som (Söderwall 1884–1918:760) med en subjunktions-
liknande funktion. Det finns ingen beskrivning av diskurspartikelns eventuella 
utveckling från subjunktionen liksom till dess nutida talspråkliga användning 
som en fokusmarkör som signalerar ’likhet’ och ’ungefärlighet’. Inte heller finns 
någon beskrivning av hur liksom utvecklats till anföringsmarkör.  

Ju, som införlivats i det svenska ordförrådet via lågtyskan, har sitt ursprung i 
ordet ie med samma betydelse som det fornsvenska e, ’alltid’ och ’säkert’ 
(Wessén 1966:80; Hellquist 1925:282). Dess epistemiska försanthållande 
betydelse och interpersonella funktion finns belagd redan under fornsvensk tid 
(Söderwall 1884–1918:611). Dess fonetiska reduktion kan vara särskilt påtaglig 
i satsadverbiell position, då informanterna ibland uttalar ju mycket svagt och 
knappt hörbart.  

Det saknas beskrivningar om hur nexuskombinationen du och vet har 
utvecklats till en diskurspartikel. Nordenstam är den första som diskuterar dess 
funktion som diskursmarkör (Nordenstam 2002:93 f.). Diskurspartikeln duvet:s 
uttalade funktion som gränsmarkör kan vara ett resultat av dess utveckling ur en 
matrissats.  

6.2.3 Diskussion om diskurspartiklarnas semantiska innehåll  

Samtliga av de undersökta diskurspartiklarna har således genomgått föränd-
ringar från ord med lexikal betydelse till språkliga uttryck med textuell och/eller 
interpersonell funktion. Frågan är då om jag utifrån mina analyser kan säga 
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något om diskurspartiklarnas semantiska innehåll. Undersökningarna visar att 
samma partikel kan ha olika tolkningar beroende på kontexten. Exempelvis kan 
bara uppvisa både uteslutande och icke uteslutande betydelse, påvisa en 
betydelse av anmärkningsvärd händelse och även nedvärdering, liksom kan ge 
associationer till likhet men också hänvisa till approximering och typ kan ha 
både en approximerande och exemplifierande betydelse. I sådana fall kan inte 
dessa diskurspartiklar betraktas som monosema, dvs. ha en gemensam 
betydelsekärna (se Aijmer 2002:19 ff.; Traugott & Dasher 2002:11 ff.; avsnitt 
3.8 i denna avhandling). De kan å andra sidan inte heller betraktas som 
homonymer eftersom de etymologiskt sett har samma härkomst. De nämnda tre 
diskurspartiklarna är, enligt min uppfattning, polysema, dvs. har likartade men 
inte identiska betydelser med utgångspunkt från sina ursprung. Partiklarna duvet 
och ju uppvisar däremot inte varierande betydelser i samma mån som de övriga 
tre.  

Diskurspartiklar har, som nämnts tidigare, av en del forskare beskrivits som 
interaktionella uttryck med avsaknad av semantiskt innehåll (se bl.a. Jucker & 
Ziv 1998:1–10 samt Fischer 2006:1–14 för en översikt av diskussionen). Andra 
forskare däremot framhåller att diskurspartiklar har en viss egenbetydelse eller 
ett ursprungligt betydelseinnehåll, vilket kan vara orsaken till att en specifik 
diskurspartikel kan användas i en speciell situation men inte i en annan (se 
exempelvis Schiffrin 1987:314ff.; Kotsinas 1994:95). Med utgångspunkt från 
mina analyser drar jag slutsatsen att diskurspartiklarnas diskurskänslighet (se 
avsnitt 5.6.1) visar att de kan ha en viss kvardröjande betydelse. Eftersom dis-
kurspartiklarna genomgått pragmatikaliseringsprocesser är det troligt att en del 
av betydelsen hos källkonstruktionen fortfarande lever kvar. De undersökta 
diskurspartiklarna förekommer nämligen i stort endast i samma sorts språk-
handlingar, rapporterande, vilket indikerar att de är beroende av den omgivande 
diskursen. Om diskurspartiklarna inte hade haft någon egen inneboende betyd-
else borde de ha uppträtt i större mängd också i andra språkhandlingar. De tycks 
således vara beroende av den omgivande diskursen. Emellertid kan det, vilket 
nämnts i avsnitt 5.6.1, också vara så att användning av diskurspartiklarna 
konventionaliseras i en viss diskurs och av denna anledning kan fortsätta att 
uppträda i denna diskurs även om den egna betydelsen förbleknat.  

Min slutsats är att de diskurspartiklar jag undersökt inte generellt kan betraktas 
som semantiskt innehållstomma även om det semantiska innehållet i många fall 
kan verka starkt uttunnat. Även i de fall då diskurspartiklarna används som 
anföringsmarkörer kan de inneha en svag egenbetydelse på så vis att anföringar 
som markeras med ba(ra) får en expressiv och framhävande betydelse, de som 



201

markeras med typ och liksom får en approximerande betydelse, och anföringar 
med duvet ger en antydan om ’vetskap’.  

6.3 Sammanfattning och diskussion av kapitel 5 och 6 

Genom analyser i kapitel 5 och 6 har jag svarat på min första forskningsfråga: 
Vilken funktion och betydelse har de undersökta diskurspartiklarna?  

Beträffande anknytningen till språkhandlingar har de fem diskurspartiklarna 
duvet, ba(ra), ju, liksom och typ stora likheter genom att samtliga oftast befinner 
sig i rapporterande språkhandlingar. Diskurspartiklarna duvet och ba(ra) 
uppträder för det mesta i monologiska avsnitt medan de övriga, särskilt ju, 
vanligtvis förekommer i avsnitt av mer dialogisk karaktär. De flesta av 
diskurspartiklarna uppträder merendels i det inre segmentet med undantag för 
duvet, som genom sin uttalade funktion som gränsmarkör oftare befinner sig i 
yttersegmenten.  

Diskurspartiklar är språkliga enheter som anses svåra att ordklassbestämma 
(se bl.a. Kotsinas 1994:100; se också Lindström 2008:58–68 för en beskrivning 
av ordklasser inom samtalsgrammatik). Enligt Lindström (2008:78 f.) utgör 
diskurspartiklarna en egen kategori i ordklassen interjektioner, men skulle 
kanske egentligen bilda en egen ordklass för sig. Modalpartiklarna är dock, 
enligt Lindström (2008:95), en obestämbar kategori och kan syntaktiskt sett 
knappast betraktas som interjektioner. Vanligtvis förs modalpartiklar till sats-
adverbialen men är inte genomgående typiska satsadverbial. Även 
fokalpartiklarna är en obestämbar gränskategori och kan inte otvetydigt hänföras 
till interjektionerna (Lindström 2008:95). Av min analys framgår att en diskurs-
partikel kan befinna sig inom olika skikt i satsen samtidigt, propositionell, 
interpersonell och textuell, vilket kan vara en av anledningarna till att det är 
svårt att ordklassbestämma dem. 

Huruvida den enskilda diskurspartikeln i en specifik situation har ett 
semantiskt innehåll kan också vara svårt att avgöra, särskilt som den kan ha flera 
funktioner samtidigt. I sådana fall kan man inte fastställa vilken av funktionerna 
som skulle kunna relateras till ett visst semantiskt innehåll. Exempelvis kan 
duvet fungera som gränsmarkör på textuell nivå, som lystringssignal på inter-
personell nivå och samtidigt fokusera led i satsen, varvid duvet fungerar både 
som diskurspartikel och adverb.  

De analyserade diskurspartiklarna har således många olika funktioner och 
betydelser. De flesta av dem har analyserats och diskuterats i tidigare forskning.  



202

Diskurspartikeln duvet har däremot inte fått en tidigare ingående analys inom 
svensk forskning. Lindström (2008:87) har parentetiskt nämnt du vet som 
diskurspartikel tillhörande kategorin yttrandepartiklar (se avsnitt 2.1) vilket 
överensstämmer med en del av mina analyser. Duvet kan också enligt mina 
analyser betraktas som tillhörande gruppen modifierare. Inom denna grupp finns 
dels kategorin fokalpartiklar, där liksom, typ och ba(ra) ingår, dels modalpar-
tiklar, där ju ingår. Duvet skulle kunna klassificeras som modalpartikel eftersom 
den kan tillföra en modal dimension till ett yttrande. Å andra sidan kan duvet 
tillskrivas samma egenskaper som fokalpartiklar genom att vara rörlig och 
kunna fokusera vissa led inom ett yttrande. Vid turinitial placering kan duvet
också vara en lystringssignal och således även en dialogpartikel. Samman-
fattningsvis kan man säga om duvet att den är en diskurspartikel med ett mycket 
brett spektrum och att den är svår att entydigt placera i en särskild kategori.  

I nästa kapitel återkommer jag till diskurspartiklarnas funktion och betydelse 
men lägger där tonvikten på de olika gruppernas användning av diskurspartiklar 
med utgångspunkt från min andra forskningsfråga. Det innebär att samma 
resultat speglas utifrån en annan synvinkel, nämligen utifrån brukarperspektivet. 
Samtidigt beskriver jag skillnaderna mellan grupperna i enlighet med min tredje 
forskningsfråga. 
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7 Användning av diskurspartiklarna i de båda 
informantgrupperna  

I detta kapitel lägger jag fram resultaten utifrån analyserna i enlighet med min 
andra och tredje forskningsfråga. Jag beskriver hur de båda informantgrupperna 
CGr1 och EGr2 (se avsnitt 4.6) använder diskurspartiklarna och betonar således 
samtidigt framkomna likheter och skillnader. I 7.1 och i 7.2 beskriver och 
diskuterar jag förekomst av diskurspartiklar i olika språkhandlingar respektive 
positioner i TKE-strukturen. I 7.3 beskriver och diskuterar jag hur informanterna 
i de båda grupperna använder diskurspartiklarna för att ge samtalspartnerna 
signaler om hur deras yttranden ska tolkas. Mina infallsvinklar är då hur 
informanterna tar diskurspartiklarna till hjälp för att förtydliga sina intentioner 
genom strukturering, fokusering och evaluering, för att skapa närhet samt 
markera sin trovärdighet. 

7.1 Diskurspartiklarnas förekomst i olika språkhandlingar 

I figur 7.1:1 redovisar jag förekomst av diskurspartiklar i dragen initiativ, 
respons och uppföljning. Båda grupperna har i genomsnitt samma procentandel 
diskurspartiklar i responsdrag, cirka 12 %. Vad gäller initiativ- och uppfölj-
ningsdragen skiljer de sig åt på så sätt att CGr1 procentuellt sett har fler diskurs-
partiklar i initiativdrag och färre i uppföljningsdrag jämfört med EGr2.  
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Figur 7.1:1. Procentuell andel diskurspartiklar i initiativ-, respons- och 
uppföljningsdrag i CGr1 och EGr2 

Att grupp CGr1 har fler initiativdrag och färre uppföljningsdrag än EGr2 har sin 
grund i att informanterna i CGr1 oftare gör ett initiativdrag som är inledning till 
ett monologiskt berättande avsnitt i vilket inryms ett mer eller mindre stort antal 
diskurspartiklar. Beträffande diskurspartiklarnas placering i monologiska och 
dialogiska avsnitt skiljer sig också de båda grupperna på så vis att i CGr1 upp-
träder fler diskurspartiklar i monologiska avsnitt och färre i dialogiska jämfört 
med EGr2. 
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Figur 7.1:2. Procentuell andel diskurspartiklar i monologiska och dialogiska avsnitt i 
CGr1 och EGr2  

I CGr1 finns en jämnare fördelning mellan diskurspartiklarnas placering i 
monologiska och dialogiska avsnitt, 44,6 respektive 55,4 %, jämfört med i 
EGr2, 30,6 respektive 69,4 %. Detta resultat, samt de resultat som illustreras i 
figur 7.1:1, speglar den dialogstruktur i vilken diskurspartiklarna ingår. CGr1 
har ett större inslag av monologiskt berättande jämfört med EGr1 som har en 
mer dialogisk struktur och vars berättande visserligen också innehåller en del 
monologer, men som dessutom består av ett samskapande av berättelser kring 
likartade barndomsminnen (se nedan under diskussion om ämnesval).  

De basala språkhandlingarna i vilka diskurspartiklarna ingår är i huvudsak 
rapporterande, 87,0 % i CGr1 och 86,3 % i EGr2. Cirka 10,5 % av diskurs-
partiklarna ingår i yttre värderande språkhandlingar i båda grupperna, och övriga 
diskurspartiklar ingår i resterande språkhandlingar i form av eliciteringar, 
direktiv eller anmodan/förslag.  

Med undantag för några få och mycket korta avsnitt, då informanterna i EGr2 
diskuterar kring förelagda uppgifter, har informanterna i båda grupperna själva 
valt vad de vill tala om. Samtal är situationskänsliga och situationen påverkar 
ämnesvalen (se Londen 1993). Det föreligger stora skillnader mellan frekvenser 
beträffande informanternas val av diskurspartiklar (se avsnitt 7.3), och man kan 
då fråga sig huruvida ämnesvalet är avgörande vid val av diskurspartikel. De 
båda grupperna har befunnit sig på olika platser, och själva situationen i sig har 
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således påverkat ämnesvalet, vilket visar sig i att informanterna ofta 
kommenterar företeelser i bakgrunden som samtalen sedan spinner vidare på. 
CGr1 har befunnit sig i Jings hem under två inspelningar och har då tittat på 
videoinspelningar med kändisar och har vid övriga inspelningar suttit och ätit 
lunch i skolans matsal. EGr2 har också en inspelning från hemmiljö. Denna 
inspelning är gjord i Auroras hem, då Aurora och hennes väninna samtalar 
medan de äter pizza och dricker vin. EGr2 har också två, men ganska kortvariga, 
inspelningsavsnitt från skolans matsalsmiljö. Tre inspelningar är gjorda i ett 
hörn av klassrummet eller grupprum på skolan medan de övriga är inspelade på 
bussen och i ett köpcentrum.  

I CGr1 diskuteras exempelvis gemensamma upplevelser kring skolan, 
kompisar, kändisar, TV-serier, teknisk apparatur, samhällsförhållanden, existen-
tiella frågor och framtidsplaner, varvid informanterna deltar aktivt och följer upp 
varandras inlägg. Dessemellan uppträder kortare eller längre monologiska 
avsnitt, då de framför allt berättar episoder om sina familjer – syskon, föräldrar 
och släkt. Vid dessa tillfällen lyssnar de övriga och ger samtalsstöd men 
kommer oftast inte med egna längre inlägg. I EGr2 diskuteras också kändisar, 
TV-serier och kompisar och i viss mån också skolan, men i stort sett ingenting 
som berör framtiden eller samhällsfrågor. Vid en del tillfällen berättar också 
informanterna i EGr2 episoder ur familjelivet men inte i samma utsträckning 
som i CGr1. I EGr2 förekommer dessutom en sorts samberättande kring barn-
domsupplevelser vilket inte alls förekommer i CGr1. Vid dessa tillfällen börjar 
någon prata om exempelvis sagoläsning på lågstadiet, barbiedockor, gosedjur 
eller sällskapsdjur, och sedan följer de andra upp initiativet med förmedlande av 
egna upplevelser. I dessa fall påverkas inspelningarna av deltagarnas möjlighet 
att göra referenser till en kulturellt sett ganska likartad barndom, vilket inte är 
görligt i CGr1. Likaså finns det hos EGr2 en del samtal som handlar om en 
gemensam diskovärld, men inte heller detta återfinns i CGr1. Valen av 
samtalsämnen speglar situationerna, informanternas förhållande till varandra och 
till omvärlden.  

Samtalsämnena i de båda grupperna är således delvis olika men sättet att 
samtala och diskutera genomsyras av ett likartat förhållningssätt (se vidare 
avsnitt 8.1). Ämnesvalet kan ha en viss betydelse vid val av diskurspartikel, 
liksom också den personliga inställningen till samtalet (Norrby & Wirdenäs 
2003). Ävenså kan ämnesvalet inverka på om ett avsnitt i samtalet får en 
monologisk utformning eller blir underlag för ett mer dialogiskt avsnitt, vilket i 
sin tur kan vara avgörande för val av diskurspartiklar. (se vidare diskussion i 
avsnitt 7.3).  
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Sammanfattningsvis kan sägas om diskurspartiklarnas placering i olika drag 
och språkhandlingar att skillnaderna inte är särskilt stora mellan grupperna. 
Båda grupperna har flest diskurspartiklar i uppföljningsdrag även om CGr1 har 
fler diskurspartiklar i initiativdrag jämfört med EGr2. Den största skillnaden 
består i att CGr1 har en ganska jämn fördelning mellan diskurspartiklar i mono-
logiska och dialogiska avsnitt medan EGr2 har betydligt fler diskurspartiklar i 
dialogiska än i monologiska avsnitt. I avsnitt 7.3 nedan redovisas och diskuteras 
vidare vilka diskurspartiklar som ingår i dessa monologiska och dialogiska 
avsnitt och på vad sätt de båda grupperna skiljer sig åt härvidlag.  

7.2 Diskurspartiklarnas placering i TKE-strukturen 

Antalet diskurspartiklar i turinitial och turfinal placering är ungefär lika många i 
båda grupperna. Turinitialt uppträder 3,3 % i CGr1 och 3,8 % i EGr2 och 
turfinalt 5,4 respektive 5,1 %. Grupperna använder således ungefär lika stor 
andel diskurspartiklar när de övertar, respektive överlämnar turen, men vilka 
diskurspartiklar man då använder skiljer sig åt mellan grupperna vilket 
diskuteras i avsnitt 7.3. 

Beträffande övrig placering i TKE-strukturen är det en påtaglig skillnad 
mellan grupperna. CGr1 har betydligt fler diskurspartiklar i för- och efter-
segmentet jämfört med EGr2 som har fler i inre segmentet, vilket illustreras i 
figur 7.2:1. 
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Figur 7.2:1. Diskurspartiklar i TKE-strukturen hos CGr1 och EGr2 

CGr1 placerar således 22,4 % av alla diskurspartiklar i försegmentet, medan 
EGr2 endast placerar 9,6 % i detta segment. Skillnaderna kan delvis förklaras av 
att duvet, som är en vanligt förekommande diskurspartikel i CGr1, ofta är 
placerat i försegmentet. CGr1 har även fler diskurspartiklar i eftersegmentet. 
Sammantaget placerar CGr1 närmre hälften av diskurspartiklarna, 44,4 %, i 
yttersegmenten, medan EGr2 endast placerar en knapp fjärdedel, 17,9 %, i dessa 
segment. Skillnaderna mellan grupperna är signifikanta (χ2(1) = 79.578 (p <.05). 
En av anledningarna till denna skillnad är val av diskurspartiklar. Duvet (se 
kapitel 5.1 och 7.3.1.1), som ofta uppträder som gränsmarkör mellan olika 
satser, används mest av CGr1, medan EGr2 har fler förekomster av liksom, som 
oftast befinner sig i olika positioner i inre segmentet (se 7.3). En annan 
anledning är att samma diskurspartikel procentuellt sett oftare får en placering i 
yttersegmenten än i inre segmentet hos CGr1 än hos EGr2. Exempelvis placeras 
23,4 % av bara i yttersegmenten hos CGr1 men bara 8,3 % hos EGr2. I 
eftersegmentet placeras 39,1 % av ju-förekomsterna hos CGr1 men endast 
15,8 % i EGr2.  

Vad gäller diskurspartiklarnas position är det således stor skillnad mellan 
grupperna CGr1 och EGr2, eftersom CGr1 oftare använder ytterplacerade 
diskurspartiklar och EGr1 diskurspartiklar som placeras i inre segmentet. I de 
kommande avsnitten återkommer jag till diskurspartiklarnas positioner i sam-
band med diskussion om de olika gruppernas användning av respektive diskurs-
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partikel. I kapitel 8 diskuterar jag vidare om möjliga orsaker till att CGr1 och 
EGr2 placerar diskurspartiklarna i olika segment. 

7.3 Användning av de enskilda diskurspartiklarna i grupp CGr1 
och grupp EGr2  

Som nämnts ovan finns det stora skillnader mellan de olika gruppernas använd-
ning av diskurspartiklar. I de tre figurerna 7.3:1, 7.3:2 och 7.3:3 nedan redovisas 
samtliga förekomster per 1 000 tokens av diskurspartiklarna hos informanterna i 
CGr1 och EGr2 (se figur 5:1). Beräkningarna grundas här på det totala antalet av 
1 147 förekomster. Det innebär att de borttagna och ej kvalitativt analyserade 
diskurspartiklarna också är inräknade i figurerna 7.3:1, 7.3:2 och 7.3:3. Alla 
grupperna använder samtliga diskurspartiklar, men skillnaderna är betydande 
vad gäller frekvenserna vilket illustreras i figur 7.3:1.  
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Figur 7.3:1. Användning av antal diskurspartiklar per 1 000 tokens i CGr1 och EGr2 

Duvet förekommer signifikant oftare i CGr1 än i EGr2 (t(10) = 4.30 (p <.05). Ju
är en frekvent använd diskurspartikel i båda grupperna, men används betydligt 
oftare i EGr2. Skillnaden mellan de båda grupperna beträffande användning av 
ju är också signifikant (t(10) = 2.00 (p <.05). I EGr2 förekommer liksom
signifikant oftare än i CGr1 (t(10) = 2.54 (p <.05). Beträffande användning av 
övriga diskurspartiklar är skillnaderna inte signifikanta. CGr1 har något fler 
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förekomster av typ (t(10) = 0.22 (p >.05), och EGr2 har fler förekomster av 
ba(ra) (t(10) = 0.32 (p >.05). EGr2 använder i genomsnitt fler diskurspartiklar 
än CGr1, 28,3 diskurspartiklar per 1 000 tokens jämfört med CGr1 med 23,9 per 
1 000 tokens. Skillnaden är dock stor mellan medlemmarna i gruppen, vilket 
illustreras i figur 7.3:2. Antalet diskurspartiklar per person är uträknat i 
förhållande till det egna antalet talade tokens.  
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Figur 7.3:2. Antal diskurspartiklar per 1000 tokens hos medlemmarna i EGr2 

De tre informanterna Bodil, Märta och Aurora, som är gruppens centrala 
medlemmar och de som ansvarat för inspelningarna, använder i genomsnitt fler 
diskurspartiklar än de övriga i gruppen. De andra tre har endast deltagit i de 
inspelningar som gjorts i skolan. De bidrar sällan med egna berättelser och 
deltar inte heller i det ovan nämnda samberättandet. Deras andel av det inspela-
de materialet uppgår till knappt 10 %.  
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Figur 7.3:3. Antal diskurspartiklar per 1000 tokens hos medlemmarna i CGr1 

Grupp CGr1 har ett lägre genomsnitt än EGr2 beträffande antalet 
diskurspartiklar per 1000 tokens, men jämfört med alla medlemmar i de båda 
grupperna är Gordana i denna grupp den som använder flest diskurspartiklar av 
alla informanterna. Minoo och Safa har endast deltagit i ett par inspelningar i 
Cypresskolans matsal och deras gemensamma bidrag utgör endast knappt 2 % 
av alla tokens. De övriga har deltagit i alla inspelningar, men Duhi använder 
påtagligt färre diskurspartiklar jämfört med Gordana trots att Duhi har bidragit 
med mer inspelat tal än Gordana. Trots att Gordanas totala språkliga andel av 
inspelningarna endast är 17,8 %, bidrar hon med 28,5 % av diskurspartiklarna. 
(se vidare avsnitt 8.3).  

Ett samtal är ett pågående projekt med framför allt tre grundläggande 
förutsättningar för att projektet inte ska kollapsa. Den första förutsättningen är 
att lyssnarna för att rätt kunna tolka det innehållsliga budskapet kan förstå 
talarens intentioner. För att skapa den rätta förståelsen kan då talaren använda 
olika metoder för att strukturera texten och förtydliga gränser, fokusera viktiga 
moment och skjuta andra i bakgrunden, markera samband osv. I avsnitt 7.3.1 
beskrivs hur talaren använder diskurspartiklar för att underlätta tolkningen av 
det innehållsliga budskapet.  

Den andra förutsättningen är att det finns en fortlöpande kommunikation 
mellan samtalspartnerna. Beroende på syftet med samtalet utformas kommuni-
kationen på olika sätt. I föregående kapitel konstaterade jag efter analys av 
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språkhandlingarna att dessa samtal kännetecknas av rapporterande språkhand-
lingar med en övervikt för uppföljningar och dialogiska avsnitt, vilket visar på 
informanternas vilja att upprätthålla kommunikationen genom att följa upp de 
propositioner som presenterats i de initiativa dragen. För att upprätthålla 
kommunikationen, räcker det dock inte med att följa upp de förelagda 
propositionerna utan som deltagare i ett samtal måste man också formulera sina 
yttranden så att de andra deltagarna känner sig bekväma i situationen. I det 
interaktionella samspelet vänner emellan får man alltså inte ge uttryck för 
avståndstagande men inte heller vara alltför påflugen. För att kommunikationen 
ska fungera krävs också ett smidigt turordningssystem så att inte samtalet blir 
svårförståeligt p.g.a för många överlappningar eller dör ut p.g.a. för långa 
pauser. I avsnitt 7.3.2 beskriver jag hur informanterna i de båda grupperna CGr1 
och EGr2 på olika sätt använder diskurspartiklarna i sina strategier för att skapa 
närhet och samförstånd men också för att markera inflytande i interaktionen 
samt för att markera turordning.  

En tredje förutsättning för ett samtal är att lyssnarna har tilltro till utsagornas 
sanningsenlighet. I avsnitt 7.3.3 beskrivs hur talaren använder diskurspartiklarna 
för att understryka sin trovärdighet. 

I de följande avsnitten i kapitel 7 utgår jag från de diskurspartiklar som 
analyserats, beskrivits och diskuterats i kapitel 5 och 6, dvs. 996 förekomster 
och inte den totala summan 1 147 som presenterats i inledningen av avsnitt 7.3 
ovan.  

7.3.1 Förtydligande genom strukturering, fokusering och evaluering 

Ett samtal är ofta en snabbt framåtskridande aktivitet, där det är viktigt för 
talaren att på olika sätt förtydliga sig så att lyssnaren förstår talarens intentioner. 
Utifrån informanternas användning av diskurspartiklarna tar jag upp tre 
aspekter. Först diskuterar jag hur talaren med hjälp av diskurspartiklar struktu-
rerar diskursen så att lyssnaren förstår relationer mellan de olika språkliga 
enheterna och kan avskilja gränser mellan olika entiteter. Därefter tar jag upp 
hur talaren på olika vis använder diskurspartiklarna för att fokusera viktig infor-
mation och för att framhålla de egna subjektiva värderingarna.  

7.3.1.1 Strukturella gränser  

I de båda grupperna används många olika diskursmarkörer för att göra 
gränsmarkeringar mellan strukturer på både sats- och frasnivå men också för att 
markera de många inskjutna direkta anföringarna. Jag går först igenom de 
diskursmarkörer som strukturerar yttrandena på satsnivå, alltså de gräns-
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markörer som befinner sig i för- och eftersegmenten av en TKE-struktur, och 
därefter går jag igenom hur informanterna markerar direkta anföringar.  

Diskurspartiklarna fördelar sig ganska ojämnt mellan grupperna beträffande 
placering i för- och eftersegment, vilket illustreras i figur 7.3:4. I denna figur 
finns inga uppgifter om vilka av förekomsterna i för- och eftersegmenten som är 
turinitiala respektive turfinala. 
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Figur 7.3:4. Diskurspartiklarnas distribution i yttersegmenten jämfört med samtliga 
diskurspartiklar i respektive grupp 

I figuren kan man avläsa att CGr1 använder fler diskurspartiklar i 
gränspositioner jämfört med EGr1. I denna grupp används betydligt fler av den 
vanligtvis gränsmarkerande diskurspartikeln duvet jämfört med i EGr2. I de få 
fall då duvet används i EGr2 har den oftast en gränsmarkerande funktion i denna 
grupp också. Över huvud taget tar man diskurspartiklarna till hjälp för att 
markera gränser betydligt oftare i CGr1 jämfört med EGr2. Exempelvis placerar 
informanterna i CGr1 39,1 % av sina ju-förekomster i eftersegmentet medan 
informanterna i EGr2 endast placerar 15,8 % i samma position.  

Som gränssättare i TKE-strukturen används också en del andra diskurs-
markörer som jag inte analyserat närmre. I både CGr1 och EGr2 används ofta så 
både initialt och finalt (se Ottesjö & Lindström 2005) liksom också 
diskursmarkören asså. Det finns här inga påtagliga frekventiella skillnader 
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mellan gruppernas användning av så och asså i för- och eftersegmentet47. Likaså 
används å sånt lika ofta i båda grupperna för att avsluta olika språkliga enheter 
på såväl sats- som frasnivå samt efter direkta anföringar (se Norrby 2002; 
Ekberg 2007,). Även då uppträder emellanåt vid TKE-gränser i båda grupperna.  

En skillnad mellan grupperna är, som nämnts tidigare, den höga frekvensen av 
duvet för markering av gränser i CGr1. En annan skillnad är att i EGr2 
förekommer sådär och såhär ett flertal gånger vid gränser, bl.a. vid direkta 
anföringar. I CGr1 används också dessa sistnämnda diskursmarkörer ett fåtal 
gånger men varken som anföringsmarkörer eller i övrigt för avgränsning av 
språkliga enheter. Följande avsnitt visar dessa skillnader. Båda exemplen är 
avsnitt ur längre monologiska avsnitt där Gordana i (i) berättar om sin egen oro 
när modern åkte till hemlandet och Aurora i (ii) berättar om faderns oro för fet 
mat.  

Exempel 7.3:1. Markering av gränser med hjälp av diskursmarkörer  

(i) Gordana: så jag skulle ringa duvet min farmor å be henne hämta henne # 
  duvet så sku+ sa hon de <okej jag ringer till dej # när jag kommer 
  fram> [=direkt anföring] duvet # så vänta jag duvet så kl+typ så
  tolv # så nä jag ba <okej i så fall kommer när som helst> [= direkt 
  anföring] å sånt # så vänta jag å vänta jag duvet # å jag var 
  skittrött du vet # jag ville lägga mej men jag va ändå duvet så # 
  <vänta tills hon har ringt så jag vet de> [= direkt anföring] # så 
  precis vet du # nä+ när jag # asså så # när jag somnade duvet # å 
  precis när jag sov så ringer telefonen # å efter det så kunde jag inte 
  somna. (aC05-006) 

(ii) Aurora: de lät gott # men pappa tycker int+ # pappa e sådär typ <inte en 
  massa fet mat> [= direkt anföring] # så vi äter knapp+ # nu e de 
  sådär knappt pommes sånt ens längre # pommes sås å kött # de e 
  sådär <nä de e alldeles för fett för mej> [= direkt anföring]. 
  (aE04B-005) 

Exempel 7.3:1 visar hur informanterna väljer olika sorters diskursmarkörer för 
att markera gränser i sitt berättande, diskursmarkörer som dels sammanfaller i de 
båda grupperna, dels är helt olika.  

En annan förekommande gränsmarkör är eller hur (se Brumark 2008). Detta 
uttryck används 39 gånger i CGr1 och 4 gånger i EGr2 och kan ha både initial 

                                               
47 De enda frekvensräkningar jag gjort angående så är räkning av förekomster före och efter (mini)paus samt vid 
turslut, varvid siffran för CGr1 uppgick till 213 och 178 för EGr2. Beträffande asså är det sammantagna antalet i 
för- och eftersegment 124 för CGr1 och 94 för EGr2. Dessa uträkningar visar att också så och asså förekommer i 
initial och final position som strukturavgränsande element. 
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och final placering. Dessutom använder Duhi i CGr1 fattar du 17 gånger i 
eftersegmentet och ey används initialt i CGr1 i sex fall. 

En annan strukturell gräns är, som nämnts ovan, markering av direkta 
anföringar. Markering av direkta anföringar uppträder oftast inuti själva sats-
strukturen och sker på mångahanda sätt. De direkta anföringarna kan märkas ut 
med personangivelse, anföringsverb eller diskursmarkör, varvid informanterna 
kan använda två av dem, endera av dem eller alla tre. I många fall finns ingen 
markering alls av den direkta anföringen. I det sistnämnda fallet är det oftast 
endast röstförställningen som markerar att talaren citerar en annan person. 
Beträffande de undersökta diskurspartiklarna är ba den vanligaste anförings-
markören med 67 förekomster i CGr1 och 63 i EGr2 och därnäst bara med 35 
förekomster i CGr1 och 27 i EGr2 (se kapitel 5.2.2.3). Närmast i följd är hos 
CGr1 duvet och hos EGr2 liksom med ett tiotal förekomster. Övriga diskurs-
markörer med ett tiotal förekomster är å sånt i båda grupperna och såhär i EGr2. 
I övrigt markeras enstaka direkta anföringar med andra diskursmarkörer, som 
typ och sådär.

I många fall förekommer flera diskursmarkörer i samband med en direkt 
anföring. Exempelvis uppträder två eller flera diskursmarkörer före anföringen, 
ibland med och ibland utan anföringsverb som tänkte, fråga och kom (se 
Eriksson 1997:158 ff.) och ibland med först en diskursmarkör före och sedan en 
efter, vilket illustreras i exempel 7.3:2. 

Exempel 7.3:2. Diskursmarkörer och anföringsverb vid direkt anföring 

(i) Gordana: så bara hörde jag duvet så <åt helvet skitsnack> [= direkt 
  anföring] (aC05-006) 
(ii) Sabaah: kom så <va nä ja> [= direkt anföring] # tänkte jag bara <shit 
  asså de e inte sant> [= direkt anföring] (aC05-018) 
(iii) Jing: ja så # för för e NN [= namn på informant] bad bad om en chans 
  duvet <snälla jag vill få+ jag vill verkligen få vg> [= direkt 
  anföring] å sånt (aC05-006) 
(iv) Sabaah:  jag ba #<va ere med dej asså du e någe fucky # man brukar gå till 
  USA för att snacka engelska> [= direkt anföring] du vet  
  (aC05-001) 
(v) Aurora: ja jag bara så <hallå> [= direkt anföring] (aE04B-003) 
(vi) Aurora: ja när han köpte ny förstärkare häromdan # så han ba <säg 
  ingenting till mamma> [= direkt anföring] [=! skrattar till] 
  (aE04B-005)  
(vii) Märta: fråga så ba <brukar du skriva dikter?> [= direkt anföring] 
  (aE04B-003) 
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(viii) Aurora: de lät gott # men pappa tycker int+ # pappa e sådär typ 
 <inte en massa fet mat> [= direkt anföring] # så vi äter knapp+ # 

  nu e de så där knappt pommes sånt ens längre # pommes sås å kött 
  # det e sådär <nä de e alldeles för fett för mej> [= direkt anföring] 
  (aE04B-005) 
(ix) Aurora: jag kan riktigt känna de på lukten # bara man kommer in i 
  köket direkt sådär # <hnn> [=! sniffande ljud] ee så # <mamma 
  # vad har du gjort för mos?> [= direkt anföring] liksom  
  (aE04B-016) 
(x) Aurora: de e typ så <pfuu> (aE04B-005) 
(xi) Märta: ja nån sån riktigt äcklig # sån som man bara liksom <ööh> [= 
  direkt anföring] (aE04B-003) 

I ovanstående exempel finns många olika varianter av diskursmarkörer framför 
och efter direkta anföringar. Det finns inget genomgående system på så vis att 
vissa diskursmarkörer endast uppträder tillsammans, utan det tycks vara möjligt 
att göra alla kombinationer. Med undantag för å sånt, som alltid har final 
placering, verkar alla anföringsmarkerande uttryck kunna både introducera och 
avsluta en anföring. Som nämnts tidigare brukar informanterna också använda 
röstförställning i direkta anföringar. Emellanåt avmattas röstförställningen mot 
slutet av anföringen och det är därför inte alltid tydligt huruvida en final diskurs-
markör som duvet, liksom eller å sånt ska betraktas som den avslutande 
markören eller som den avslutande delen av själva anföringen.  

Inte heller kan man säkert avgöra vilken av de framförställda diskurs-
markörerna som har rollen som anföringsmarkör. Det tycks vara så att 
diskursmarkörerna, eventuellt i kombination, signalerar hur anföringen ska 
tolkas med utgångspunkt från diskursmarkörernas semantiska innebörd. 
Anföringsmarkering med liksom, typ och å sånt approximerar anföringen, vilket 
också såhär och sådär kan göra samtidigt som de senare dessutom har en 
demonstrativ betydelse. Den mycket vanliga kombinationen med ett demonstra-
tivt så och fokuserande ba(ra) ger anföringen en satrk betoning. Den ibland 
otydliga gränsen mellan själva anföringen och anföringsmarkörerna, och även 
osäkerheten om vilken diskursmarkör som kan betraktas som den egentliga 
anföringsmarkören, medför att det i dessa fall finns en viss osäkerhet beträffande 
kvantifiering av diskurspartiklarna som anföringsmarkörer. Vid kvantifiering har 
jag valt att betrakta båda de diskursmarkörer som står närmst anföringen som 
anföringsmarkör, eftersom det är omöjligt att avgöra huruvida det är endast den 
ena eller båda diskursmarkörerna som uppbär funktionen som anföringsmarkör. 
Det innebär att ba(ra), duvet och typ är klassificerade som anföringsmarkörer i 
följande exempel ur citaten i anföringarna i exempel 6.3:3: (i) jag bara så
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<hallå>, (ii) duvet så <åt helvet skitsnack > och (iii) de e typ så <pfuu>såväl 
som i exemplen (i) duvet < snälla jag vill få+ jag vill verkligen få vg>, (ii) fråga 
så ba <brukar du skriva dikter?> och (iii) pappa e sådär typ <inte en massa fet 
mat>. Beträffande anföringsmarkörerna kan således sägas att de uppträder i en 
varierad mångfald i de båda grupperna, men att ba(ra) är den vanligaste 
markören av de undersökta diskurspartiklarna i båda grupperna.  

Angående informanternas användning av diskurspartiklarna för att förtydliga 
gränser inom TKE-strukturen kan sammanfattningsvis sägas att båda grupperna 
ofta använder samma markörer men att det finns frekventiella skillnader. Duvet, 
fattar du, eller hur och ey används i stort sett bara i CGr1, medan liksom och 
såhär och sådär används mest i EGr2. Vad gäller de direkta anföringarna är 
dessa inom satserna strukturellt självständiga element, vars början oftast är 
tydligt angiven men vars slut kan vara mer otydligt. Likaså kan det också ofta 
vara oklart vilka av de framförstående markörerna som är direkta anförings-
markörer och vilka som har en mer approximerande eller fokuserande funktion.  

7.3.1.2 Fokusering av vissa konstituenter 

För att förtydliga för åhörarna vad som är särskilt viktigt i ett samtal kan talaren 
fokusera vissa konstituenter för att lyfta fram dem i strålkastarljuset och har då 
både prosodiska, grammatiska och lexikala verktyg till sitt förfogande. I kapitel 
5 gjorde jag en analys av diskurspartiklarna och kom då fram till att samtliga av 
de undersökta diskurspartiklarna duvet, ba(ra), ju, liksom och typ mer eller 
mindre explicit kan användas som fokusmarkörer.  

I detta avsnitt diskuterar jag bl.a. hur informanterna i grupperna CGr1 och 
EGr2 använder diskurspartiklarna som ett redskap för att lyfta fram och på olika 
vis belysa viktiga företeelser. Som tidigare nämnts är det stor frekventiell 
skillnad mellan användning av diskurspartiklarna duvet, som används mest i 
CGr1, och liksom, som i stort sett bara används i EGr2 (se figur 7.3:1). De två 
diskurspartiklarna används inte komplementärt på så vis att grupperna skulle ha 
valt två skilda diskurspartiklar för samma ändamål och att de därmed skulle fylla 
samma funktion i de båda grupperna. Duvet, som till större delen är placerad i 
för- och eftersegmenten, har stor betydelse för den informationsstrukturella 
uppbyggnaden genom att fokusera given och ny information på satsnivå och 
förgrundad och bakgrundad information på textnivå (se kapitel 5.1.2.2 och 
5.1.2.3). Informanterna i CGr1 använder oftast duvet i monologiska partier då de 
berättar om olika händelser och förtydligar då genom användning av duvet vilka 
konstituenter i berättelsen som lyssnarna ska lägga märke till. Liksom, som i 
allmänhet har en satsadverbiell placering och därigenom räckvidd över hela 
satsen, används av informanterna i EGr2 oftast i dialogiska avsnitt.  
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Användning av direkta anföringar är ett sätt att tydligt framhäva det som 
talaren anser vara viktiga delar i en berättelse. Vid användning av anföringar 
fokuseras ett tidigare yttrande av någon annan eller talaren själv eller ibland 
också en samtidig eller tidigare tanke hos talaren. Genom att föra in anföringar i 
presens bryts det narrativa berättandet, som ofta försiggår i preteritum, och 
anföringarna avtecknar sig tydligt mot det övriga berättandet. Som nämnts ovan 
är ba(ra) den i särklass vanligaste anföringsmarkören, men även de andra under-
sökta diskurspartiklarna används emellanåt. Jag återkommer till användning av 
direkta anföringar vid diskussion om evalueringar i 7.3.1.3. 

Bara, någon enstaka gång hos CGr1 också ba, används tämligen likartat som 
fokuserande markör i båda grupperna. I CGr1 förekommer bara som 
fokuserande adverb med tydligt uteslutande betydelse (se kapitel 5.2.2.2) oftare 
än i EGr2, 31,0 % respektive 19,6 %. Den mindre tydligt uteslutande betydelsen 
uppträder i båda grupperna ofta framför verbfraser eller på satsadverbiell plats 
och implicerar fokusering av en anmärkningsvärd händelse ofta med emotiv 
underton, vilken framhålls starkare om bara fokuserar det finita verbet och 
mindre starkt om bara befinner sig på satsadverbiell plats. Båda grupperna 
använder här samma formuleringssätt för att förtydliga sina intentioner, och det 
råder således i stort sett samstämmighet mellan grupperna beträffande använd-
ning av ba(ra) inom alla områden, dvs. vad gäller markering av direkta 
anföringar som fokuserande adverb. 

Typ används som fokusmarkör ungefär lika ofta i CGr1 som i EGr2, och i 
båda grupperna används typ för approximering och exemplifiering i stort sett 
lika frekvent. Det är således ingen större skillnad beträffande de båda grupper-
nas användning av typ som fokusmarkör. 

Ju kan inte betraktas som en fokusmarkör på samma sätt som duvet, ba(ra), 
liksom och typ, eftersom ju, som är ett satsadverb, aldrig fokuserar enskilda 
konstituenter i satsen, utan har räckvidd över hela satsen. Ju innebär snarare en 
fokusering av hela propositionens sanningsvärde (SAG bd 4:114). Samtals-
partner förväntar sig i allmänhet av varandra att det som utsägs ska vara sant 
(Grice 1975), och ett språkligt uttryck som modererar sanningsförhållandet, 
exempelvis ett försanthållande adverb som ju, innebär att talaren på något vis 
vill fokusera sanningsförhållandet. Informanterna i EGr2 använder mer än 
dubbelt så många ju som i CGr1 och har fler förekomster i satsadverbiell 
position, 84 % respektive 60 %. 

Sammanfattningsvis finns det inte några större frekventiella och funktionella 
likheter mellan informanternas fokusering av enskilda konstituenter i satsen med 
hjälp av ba(ra) och typ. Beträffande duvet, liksom och ju föreligger som nämnts 
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tidigare en frekventiell skillnad. Detta medför skillnader i informanternas 
fokusering av olika språkliga konstituenter. Den utbredda användningen av 
duvet i CGr1 innebär fokusering av enstaka satsled men också av hela satser 
som kan lyftas fram i förgrunden eller skjutas i bakgrunden. Liksom, som 
används mest frekvent i EGr2 kan fokusera enstaka satsled men har oftast en 
räckvidd över hela propositionen genom sin satsadverbiella placering. Likaså 
har ju, som har högre frekvens inom EGr2 jämfört med CGr1, en räckvidd över 
hela propositionen.  

7.3.1.3 Evaluering 

Ytterligare ett sätt att förtydliga sina intentioner är att som talare förmedla till 
lyssnaren hur utsagan ska uppfattas i enlighet med talarens subjektiva tolkning. I 
kapitel 5.2.2.2 nämndes begreppen extern, inbäddad och inre evaluering (se 
Eriksson 1997:131–151). I de externt evaluerande språkhandlingarna visar 
talarna verbalt eller genom paralingvistiska signaler sina värderingar och subjek-
tiva tolkningar av vissa företeelser, exempelvis av en annan persons utsaga eller 
innehållet i en händelse.  

I analyserna enligt ESM-modellen har jag använt begreppet yttre, dvs. extern, 
värdering och klassificerat diskurspartiklarnas förekomst utifrån detta synsätt, 
med andra ord utifrån talarens tydliga omdömen. I detta avsnitt diskuterar jag de 
andra begreppen, inbäddad och inre evaluering, där talaren förtydligar sina 
värderingar på ett implicit sätt genom att fokusera viktiga moment. En inbäddad
evaluering innebär en dramatisering av känsloreaktioner då talaren låter andra 
personers ageranden eller utlåtanden spegla de egna värderingarna, medan en 
inre evaluering består av modifieringar i form av exempelvis lexikala uttryck, 
direkta anföringar, ljudhärmningar och skratt (Eriksson 1997:137–151). För-
utom de tidigare analyserade externa värderingarna i min korpus finns frekventa 
inbäddade och interna evalueringar, och ofta uppträder olika former av 
evalueringar samtidigt. Detta illustreras i exempel 7.3:3 där Sabaah berättar om 
en intervju med Jackie Chans syster. Sabaah visar sin värdering av händelsen 
genom att beskriva hur Jackie Shans syster agerar och yttrar sig, hur hon själv 
yttrar sig och sina egna uttalade åsikter.  
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Exempel 7.3:3. Extern, inbäddad och intern evaluering  

 Sabaah: duvet ee # i den Shanghai Noon tvåhundras Jackie Chans syrra # 
  i en sån intervju med henne # vet du vad hon sa # bara <I like to 
  lick> [= direkt anföring] # bara <va> [= direkt anföring] [= ! 
  skrattar]. 
 %com: skratt.  
 Sabaah: lick i stället för j+ asså va nånting så Cp bara # <okej > 
  [= direkt anföring] [= ! skrattar]. 
 Duhi: [= ! skrattar]. (aC05-001) 

I detta exempel föreligger såväl intern som inbäddad evaluering, när Sabaah 
skrattande och fnissande på ett inlevelsefullt sätt berättar om Jackie Chans 
syster. Därefter lägger hon till en extern värdering, asså va nånting så Cp.  

I andra exempel visar informanterna inte bokstavligen sina värderingar, vilket 
illustreras i 7.3:4 där informanterna låter en annan persons agerande och 
uttalanden förtydliga de egna intentionerna att demonstrera ett klandervärt 
beteende. Det förekommer inga yttre värderingar och inte heller några påtagligt 
hörbara paralingvistiska signaler som påvisar informanternas värderingar, men 
ändå förstår man otvetydigt hur man ska tolka talarnas intentioner. Exempel (i) 
från EGr2 är ett samberättande, en ofta förekommande form av berättande i 
denna grupp, om en klasskamrats uppförande och (ii) från CGr1 om en lärare 
som slarvade bort skrivningar.  

Exempel 7.3:4. Inbäddade evalueringar 

(i) Inger: asså hur kan hon ha kvar sitt studiebidrag som vatt borta så 
  mycket? 
 Bodil: ja jag vet. 
 Aurora: asså hon e borta minst en gång i veckan. 
 Bodil: ja # minst. 
 Märta: minst. 
 Aurora: å då menar jag minst. 
 Bodil: mm # verkligen minst asså. 
 Märta: jag menar som nu # hon sa till å med i går # <ja jag ska vara sjuk i 
  morgon> [= direkt anföring] # liksom # hon e ju+. 
 Bodil: NN [= egennamn, klasskamratens namn]. 
 Aurora: hon kan inte ta mina vantar på hela lovet.
 Inger: va? 
 Aurora: hon tog mina vantar. 
 Märta: hon sa så bara i går såhär <nej jag har Auroras vantar # ah hon får 
  skylla sej själv> [= direkt anföring]. 
 Inger: va! 
 Märta: hon trodde du inte tog dom eller nåt sånt.
 Aurora: hon sprang iväg med dom. 
 Bodil: du får åka å hämta dom hos henne. (aE04B-003) 
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(ii) Gordana: har du inte lämnat den? 
 Sabaah: jag har lämnat den jag fick den. 
 Gordana: nä nä men asså duvet när vi lämnade den # du och jag lämna in 
  den först han ba han ba <jag tappa bort era> [=direkt anföring] # 
  jag ba <jaha> [= direkt anföring]. 
 Duhi: du fick inte tillbaka din # han hitta inte den. (aC05-001) 

I (i) fälls egentligen inga externt värderande kommentarer, men bl.a de 
återkopplande upprepningarna visar informanternas värderingar. Inte heller i (ii), 
finns några externa värderingar. Trots att informanterna endast beskriver per-
sonernas uppförande och yttranden vet man ändå som åhörare att båda 
skildringarna beskriver ett klandervärt beteende. I båda grupperna är värderingar 
av detta slag legio, och det finns ingen möjlighet att frekvensberäkna alla former 
av evalueringar (se Eriksson 1997:133) på samma sätt som man kan beräkna 
externa värderande språkhandlingar, där man kan göra bedömningar utifrån 
explicit markerade värdeomdömen. Man kan därför påstå att i ett stort antal av 
de språkhandlingar som klassificeras som rapporterande ingår också olika 
former av implicita värderingar, vilket innebär att min korpus innehåller 
betydligt fler värderingar än vad en första analys av språkhandlingarna gav vid 
handen (jfr Nordberg 1985; Kotsinas 1994 om värderingar i ungdomsspråk). Att 
dra en exakt gräns mellan vad som kan betraktas som en rapporterande språk-
handling med implicita värderingar och rapporterande språkhandlingar helt utan 
värderande inslag är svårgörligt och ligger utanför undersökningarna i denna 
avhandling. Slutsatsen utifrån denna diskussion om värderande inslag är att 
informanterna går tillväga på många olika sätt för att förtydliga sina värderingar 
och att det som jag klassificerade som en rapporterande diskurs också kan inne-
hålla många värderande inslag som inte är synliga på ytan.  

7.3.1.4 Sammanfattning angående talarens förtydligande av intentioner 

I detta avsnitt har jag beskrivit hur informanterna på olika vis förtydligar sina 
intentioner så att lyssnaren ska uppfatta budskapet genom att urskilja de 
strukturella gränserna, uppfatta vad som fokuseras och vilka värderingar talarna 
ger uttryck för i förhållande till sina utsagor. Diskurspartiklarna spelar härvidlag 
en viktig roll i både CGr1 och EGr2. Det finns vissa likheter mellan de båda 
gruppernas olika sätt att markera strukturella gränser som satsgränser och 
gränser för direkta anföringar, liksom markering av fokuseringar och evaluer-
ingar med hjälp av diskurspartiklar. Ba(ra) används frekvent för gränssättningar, 
fokusering och evaluering i båda grupperna. Typ används i samma mängd och i 
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stort sett på samma sätt i båda grupperna. Duvet, liksom och ju skiljer sig åt 
beträffande frekvens och användningsområden.  

7.3.2 Närhet, samhörighet och turordning 

Ett samtal är ett samarbetsprojekt där det kommer an på deltagarna huruvida 
projektet ska bli lyckat eller ej. Som jag nämnt tidigare kan man förvänta sig att 
informanterna i dessa inspelningar på olika sätt bidrar till att skapa ett gott 
samarbetsklimat, eftersom de frivilligt engagerat sig i inspelandet, själva skapat 
grupperna som ska göra inspelningarna tillsammans och i stort sett helt har 
bestämt sin agenda samt tid och plats för inspelandet. I detta avsnitt diskuterar 
jag dock inte samarbetet i gruppen som sådant utan koncentrerar mig på hur 
talaren använder diskurspartiklarna för att skapa en god jordmån för ett fram-
gångsrikt samtal, där alla ska känna sig delaktiga och också få en chans att delta 
i interaktionen. Först diskuterar jag hur diskurspartiklarna kan användas för att 
skapa närhet mellan deltagarna och därefter hur diskurspartiklarna används inom 
turordningssystemet. 

7.3.2.1 Skapande av närhet eller avstånd  

Som nämnts i kapitel 5.6.3 har diskurspartiklar indexikal betydelse och påvisar 
hur deltagarna utifrån kontexten kan tolka talarens referenser. I detta avsnitt 
utgår jag från diskurspartiklarna som bärare av spatial och social deixis. Spatial 
deixis innebär att talaren genom användning av diskurspartiklarna ger lyssnarna 
en signal om rumsliga avstånd och härmed avses avstånd i både fysisk och 
psykisk bemärkelse. Social deixis berör förhållandena mellan talaren och lyss-
naren, deras status och förhållande till diskursen (Jaszczolt 2002:191–198).  
Diskurspartiklarna betingas av olika indexikala betydelser, och jag diskuterar 
dem först i turordning innan jag gör en sammanfattning av deras övergripande 
betydelse för diskursen.  

Genom användning av duvet kan talaren implicera att lyssnaren innehar en 
viss kunskap om sakernas förhållande. Även om betydelsen har försvagats finns 
det ändå kvar något av denna grundläggande innebörd hos diskurspartikeln, och 
duvet kan därför inte arbiträrt bytas ut mot en annan diskurspartikel utan att 
diskursen förändras (se avsnitt 6.2). Genom att använda tilltalspronomenet du
inlemmar talaren lyssnaren i sin egen sfär av vetskap och tillerkänner denna en 
vetskap som hon kanske inte besitter. Härigenom blir diskursen lyssnar-
orienterad, ett faktum som kan upplevas både negativt och positivt av lyssnaren. 
Att lyssnaren tillerkänns vetskap kan skapa en föreställning om gemensam 
bakgrundskunskap hos talare och lyssnare vilket ger en större närhet i 
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interaktionen. Det kan vara en artighetsstrategi från talarens sida eftersom 
lyssnaren härmed blir delaktig i skapandet av samtalet och inte behöver förlora 
prestige som mindre vetande. Lyssnaren får större makt i samtalet och blir en 
tyst medskapare. Duvet används i stort sett endast i CGr1 och då framför allt i 
större koncentration i monologiska avsnitt när talaren berättar om personliga, 
ofta tämligen emotivt laddade, episoder ur sitt liv och då lyssnaren inte tycks 
känna till händelserna i förväg. Till skillnad från i många andra avsnitt av 
samtalen ger lyssnaren eller lyssnarna endast samtalsstöd i form av exempelvis 
mm eller ja, och talaren kan berätta färdigt utan att bli avbruten. Det tycks som 
om talaren genom användning av duvet gör lyssnaren till sin bundsförvant och 
att denna då ger ett tyst medgivande till ett ökat talutrymme för berättaren.  

Duvet används även i dialogiska avsnitt i CGr1, och liksom i de monologiska 
avsnitten kan fallet vara att lyssnaren inte tycks ha tidigare kännedom om 
sakernas förhållande. I de dialogiska avsnitten handlar det dock mer om talarens 
åsikter, attityder eller känslor och mindre om för lyssnaren okända händelser. 
Talaren gör ett påstående, dvs. en rapporterande språkhandling, och inte en 
elicitering för framkallande av bekräftelse eller samtycke, utan snarare en vädjan 
att lyssnaren ska bejaka talarens ställningstagande.  

I följande exempel i 7.3:5 uttalar Jing i (i) sin åsikt om mimande sång, 
Gordana har åsikter om Christina Aguilera i (ii) och Sabaah berättar att hon 
tycker om att leka med barn i (iii). I samtliga subjektiva påståenden ingår 
således duvet och samtliga blir på olika vis bejakade av lyssnarna. 

Exempel 7.3:5. Duvet-förekomster i dialogiska avsnitt i CGr1  

(i) Jing: dom mimar alltid # ja de + jag de jag gillar inte de # då vet man 
  inte egentligen # duvet de e live [=engelska] som man vet om man 
  om dom har bra röst eller inte. 
 Sabaah: ja det e det. (aC05-001) 

(ii) Gordana: å så har hon målat sig duvet med sån värsta brunkräm över 
  ansiktet. 
 Jing: aa herre gud! (aC05-001) 

(iii) Sabaah: jag älskar leka med barn som e sju åtta # då då kan man flippa 
  mer du vet # man kan göra+. 
 Duhi: dom vill så gärna leka med dej. (aC05-001) 

Att informanterna bejakar varandras ställningstaganden inträffar även vid många 
andra tillfällen och inte endast efter användning av duvet. Men användningen av 
duvet i de dialogiska avsnitten tycks utlösa signaler om solidaritet och närhet, då 



224

informanterna hävdar att de har samma åsikter, attityder eller kunskap, dvs. att 
världsbilden är densamma (Norrby 2004:198 f.).  

Informanterna i EGr2 använder inte duvet lika frekvent som informanterna i 
CGr1. Däremot är diskurspartikeln liksom betydligt frekventare i EGr2. Som 
markörer för skapande av närhet finns det stora likheter mellan duvet och 
liksom. Diskurspartikeln liksom har en approximerande betydelse. Vid använd-
ning av duvet impliceras, som nämnts ovan, emellanåt en betydelse att det 
fenomen som omtalas är något som lyssnaren kan ha en uppfattning om, kanske 
inte en exakt men en ungefärlig kännedom om. Vid användning av liksom 
impliceras redan från början en approximerande betydelse, och talaren lämnar 
över till lyssnaren att själv få bestämma gränssättningen för det åsyftade 
fenomenet. I 7.3:6 (i) beskriver Aurora ett runt hus, där lyssnarna får tänka sig 
ungefär hur det ser ut, och i (ii) vad som brukade hända när faderns kaffe var 
slut samt i (iii) i något svävande ordalag varför en bekant till henne är i 
Tyskland. 

Exempel 7.3:6. Användning av liksom i EGr2

(i) Aurora: dom hade ett runt hus # nån som hade typ som 
  asså sån rund liksom. 
 Bodil:  fan va häftigt. (aE04B-003) 

(ii) Aurora. ja min pappa dricker ju på jobb # asså när jag var med han i 
  somras # så var de liksom varenda gång kaffet var slut så gick han 
  in å hämta nytt # han går å dricker en #  femton koppar nånting  
  [= ! fnissar till] om dan.(aE04B-005)  

(iii) Lillemor: varför går han i Tyskland? 
 Aurora: men dom e dom e liksom med skolan å grejs. (aE04B-005) 

Att på detta sätt approximera en företeelse och lägga över tolkningen på 
lyssnaren är en närhetsskapande strategi eftersom lyssnaren blir mer delaktig i 
samtalet. Det kan också ses som en ansiktsbevarande strategi i dubbel bemärk-
else eftersom talaren genom att uttrycka sig i approximerande ordalag inte själv 
kan bli beskylld för felaktiga beskrivningar och därmed förlora ansiktet 
samtidigt som lyssnaren å sin sida blir inbjuden till delaktighet och därmed inte 
behöver riskera att betraktas som ovetande (se Brown & Levinson 1987; Norrby 
2004:191ff.; Wirdenäs 2000). 

Beträffande duvet har jag tidigare nämnt att denna diskurspartikel kan 
användas som en underförstådd vädjan om medhåll. Detsamma gäller för liksom 
(Wirdenäs 2000: 451). Exempel 5.4:11 är en typisk illustration av detta. Bodil, 
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Aurora och Märta diskuterar en skolkamrat och är helt överens om att denna är 
irriterande, och de vill därför inte umgås med henne. I detta korta avsnitt på 
några få sekunder av ömsesidigt samförstånd använder informanterna sex 
liksom, som här signalerar samhörighet och närhet. Kotsinas (1994:72) nämner 
liksom bland de språkliga uttryck som används flitigt i ungdomsspråket. Min 
uppfattning är att liksom är ett talspråkligt uttryck över huvud taget och inte 
enbart förbehållet ungdomsspråket (se Wirdenäs 2000 som beskriver liksom
utifrån talspråkliga aspekter).  

I båda grupperna används med samma frekvens också ett annat ord med 
approximerande betydelse, typ. Även denna diskurspartikel har en viss närhets-
skapande betydelse genom att lägga över en del av tolkningen på lyssnaren. 
Denna betydelse är dock inte lika påtaglig som hos diskurspartikeln liksom 
vilket har sin grund i att typ dessutom ofta har en exemplifierande betydelse, 
varvid möjligheterna till tolkning begränsas jämfört med liksom. Dis-
kurspartikeln typ är vanlig i ungdomsspråk (Kotsinas 1994:72; Grönberg 
2004:193 ff.,) och markerar på så vis också en samhörighet med en ungdomlig 
kultursfär. 

Ba(ra) används frekvent i båda grupperna. Även om diskurspartiklen ba(ra) i 
sig inte påvisar närhet mellan talare och lyssnare på samma sätt som de övriga 
diskurspartiklarna, markerar dock användning av ba(ra) som anföringsmarkör 
en tillhörighet till ungdomsspråket. Därmed ökas upplevelsen av samhörighet 
och närhet mellan dem som använder diskurspartikeln. 

Även diskurspartikeln ju används frekvent i båda grupperna men är vanligare i 
EGr2 än i CGr1. Ju är enligt SAG (bd 4:114f.) ett försanthållande satsadverb 
med den ungefärliga betydelsen ’som du och jag vet’. Genom denna grund-
läggande betydelse impliceras lyssnarens vetskap om tingens ordning, och även 
ju fungerar därför som ett medel för att skapa närhet och samhörighet i aktionen, 
liksom ju också kan vara maktpåliggande genom att implicera en vetskap hos 
lyssnaren som denna inte innehar. Ju kan hänvisa till olika källor för lyssnarens 
vetskap om sakernas förhållande, och i avsnitt 7.3.3 om trovärdighet åter-
kommer jag till en diskussion om detta. I Kotsinas undersökning om ungdoms-
språk (1994:72) är ju den vanligaste samtalspartikeln. Ju har dock en större 
användning i standardspråket jämfört med de övriga undersökta diskurs-
partiklarna (se bl.a. Kinnander 1980) och förekommer också i skriftspråk48. 
Genom användning av ju markerar därför inte informanterna i denna 

                                               
48 I GP 01 och GP 02 (http://spraakbanken.gu.se), dvs. från samma år som en del av avhandlingsmaterialet 
spelades in, finns 28054 belägg av ju, vilket motsvarar 0,8 belägg per tusen tokens. De övriga diskurspartiklarna 
kan också förekomma enstaka gånger vid talspråkliga inslag i tidningstexterna, men deras antal är försvinnande 
litet.  
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undersökning samhörighet med en specifik mindre grupp eller en större 
övergripande ungdomsgrupp. Ju fungerar således som en närhetsskapande 
markör utan att hänvisa till ungdomlig samhörighet.  

7.3.2.2 Turordning med hjälp av partiklarna 

För samhörigheten i en grupp är det naturligtvis av vikt att alla kommer till tals 
och för det behövs någon form av turordningssystem. Ingen av diskurs-
partiklarna används exklusivt som markör för turtagning eller turöverlämnande, 
och ba(ra) och typ uppträder turinitialt eller turfinalt endast vid enstaka till-
fällen. Cirka 10 % av förekomsterna uppträder i turfinal position vad gäller 
duvet i CGr1, liksom i EGr2 och ju i båda grupperna. Duvet och liksom
signalerar då oftast mer eller mindre tydligt vädjan om medhåll, medan ju kan 
implicera andra tolkningar (se nedan). 

Endast duvet uppträder i nämnvärd omfattning i turinitial position, 8,1 %, och 
fungerar då också som tolkningsram för det kommande yttrandet. Som nämnts 
ovan (5.1.2.2) följs duvet i turfinal position oftast av samtalsstöd då lyssnaren 
aldrig tar över turen utan endast svarar ja eller mm, och talaren fortsätter prata. I 
sådana fall tycks turfinalt duvet snarare signalera att talaren vill vidmakthålla sin 
tur. I monologiska avsnitt uppträder ofta duvet i eftersegmentet i TKE:n utan att 
vara turfinal, vilket också tycks tyda på att duvet har en funktion som 
fortsättningsmarkör.  

Sammanfattningsvis kan sägas att diskurspartiklarna kan användas som 
turordningsmarkörer i båda grupperna men att det inte är deras huvudsakliga 
funktion. 

7.3.3 Markering av trovärdighet med hjälp av sanningsmodifierande 
uttryck 

I samvaron människor emellan är det viktigt att visa att man är trovärdig. Det 
finns många sätt att visa sin trovärdighet, både verbalt och icke verbalt. Ett sätt 
är att använda språkliga uttryck som understryker att utsagorna är sanna. I 
allmänhet betraktas den omarkerade utsagan som ponerad sann, dvs. vi förväntar 
oss att ett uttalande ska vara sant såvida det inte finns indikationer på att så inte 
är fallet. Ett påstående utan någon form av sanningsmodifiering inrymmer ett 
absolut och odiskutabelt sanningsförhållande (Grice 1975; Lyons 1977 bd 
2:809). Genom att tillföra ett uttryck för sanningsmodifiering förändras dock 
sanningsförhållandet, och det som påstås om ett sakförhållande är nu inte längre 
obestridligt sant. Användning av sanningsmodifierande uttryck signalerar 
nämligen att talaren har anledning att särskilt påpeka att hennes utsaga är med 
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sanningen överensstämmande. Sanningsmodifiering kan göras genom använd-
ning av antingen ett försanthållande eller sannolikhetsgraderande uttryck.  

Enligt SAG (bd 4:114f.) är ju ett försanthållande satsadverbial och enligt mitt 
förmenande kan också duvet betraktas som ett försanthållande satsadverbial, 
dvs. i de kontexter då talaren vid användning av duvet implicerar en vetskap hos 
lyssnaren och påståendet kan tolkas som överenskommet sant (se kapitel 5.1.4). 
De fokuserande liksom och typ kan genom sin approximerande denotation också 
ha betydelse för sanningsmodifiering av de enheter som fokuseras (se vidare 
nedan). Ba(ra) kan inte betraktas som markör för sanningsmodifiering och 
därför diskuteras inte ba(ra) i detta avsnitt om trovärdighet.  

CGr1 använder emellanåt duvet men också ju för sådan sanningsmodifiering. 
Ju är också den diskurspartikel som används för försanthållande i EGr2, men 
den frekventiella skillnaden, är som tidigare nämnts, stor mellan grupperna. 
Detta innebär således att EGr2 använder ju betydligt oftare än CGr1. Även sättet 
att använda ju som försanthållande markör skiljer sig mellan grupperna (se 
nedan).  

Såväl duvet som ju har förutom försanthållande betydelse även en evidentiell 
innebörd, varmed avses att ett språkligt uttryck innehåller en hänvisning till en 
källa (se bl.a. Chafe & Nicols 1986). En sådan källa kan vara ett observerbart 
och påtagligt faktaförhållande till vilket kan hänvisas genom användning av 
exempelvis uppenbarligen. En annan källa kan innebära en hänvisning till en 
logisk slutsats genom t.ex. rimligtvis. I de få fall där duvet initierar språkhand-
lingen elicitering-bekräfta och elicitering-samtyck har duvet en evidentiell 
innebörd med hänvisning till en källa som påvisar också lyssnarens ’vetskap’. 
Duvet skiljer sig i dessa fall från en epistemisk matrissats genom att sakna 
satsbetoning, men har ändå kvar en viss semantisk betydelse även om denna är 
uttunnad. Genom användning av försanthållande duvet med hänvisning till att 
det sagda är något bekant också för lyssnaren kan talaren förmedla ett intryck av 
trovärdighet.  

Som nämnts ovan (avsnitt 5.3) hänvisar informanterna till olika källor vid 
användning av ju. En källa kan vara att något är självklart, dvs. att det finns ett 
logiskt samband som ligger till grund för utsagans sanning. En sådan hänvisning 
till en logisk sanning kan gälla yttre förhållanden men också ett samband mellan 
språkhandlingar (Aijmer 1977). En annan källa kan vara att något är bekant för 
talaren, är allmänt känt eller ingår i talarens och lyssnarens gemensamma 
bakgrund. En talare har också en viss avsikt med att använda ju. Förutom den 
tidigare nämnda avsikten att skapa samhörighet (avsnitt 6.3.2.1) kan avsikten 
vara att talaren vill ge emfas åt en åsikt som avviker från en annan deltagares, att 
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talaren påminner sig själv eller lyssnaren om något tidigare bekant eller att 
talaren vädjar om medhåll (se Aijmer 1977; SAG bd 4:114). Avsikterna kan 
emellanåt överlappa. 

Utifrån dessa aspekter, dvs. hänvisning till olika källor och avsikter har jag 
analyserat informanternas användning av ju. Exempelvis kan emfas av en 
avvikande åsikt också innebära en påminnelse om något tidigare bekant. Vid 
mina analyser har jag dock tagit fasta på det som kan betraktas som den 
huvudsakliga avsikten vid respektive förekomst. Vid åberopande av källa 
hänvisar informanterna i CGr1 oftast till en gemensam bakgrund, 41,2 % av 
förekomsterna, vilken för EGr2:s del endast åberopas i 23,7 %. EGr2 hänvisar 
oftast till logiska samband som kan relateras till själva situationen, yttre 
samband eller vad som kan betraktas som ”sunda förnuftet”, 31,4 % jämfört med 
22,4 % i CGr1. I övrigt är fördelningen jämn mellan de förekomster då talaren 
åberopar sig själv eller det allmänt bekanta som källa. Vad gäller avsikten 
använder informanterna i CGr1 ju oftare än informanterna i EGr2 när de 
argumenterar och har olika åsikter, 37,6 % i CGr1 respektive 13,6 % i EGr2. 
Informanterna i EGr2 använder oftare ju för att påminna varandra eller sig själva 
om något bekant, 68,4 % jämfört med 37,6 % i CGr1. Det tycks således som om 
informanterna i CGr1 använder ju för att bevisa sin trovärdighet när man 
försöker övertyga de andra deltagarna i gruppen i samband med motstridiga 
åsikter. Informanterna i EGr2 verkar likaså använda ju för att övertyga men i 
deras fall för att söka samförstånd, eftersom deras ju-förekomster oftare 
uppträder i en påminnande funktion.  

Informanterna i EGr2 placerar 85 % av ju-förekomsterna på satsadverbiell 
plats i mittfältet och 15 % i eftersegmentet, medan dessa siffror för CGr1 är 
61 % respektive 39 %. Tänkbart är att informanterna i EGr2 oftare använder ju 
för att betona sin trovärdighet, eftersom de placerar ju på den reguljära platsen 
för försanthållande satsadverbial, medan informanterna i CGr1 använder ju för 
att markera gränser. Å andra sidan får element som placeras i slutet av en fras 
ofta en final förlängning (Hansson 2003:47 ff.) och lyfts därmed fram, vilket 
innebär att de finala ju-förekomsterna i CGr1 oftast får en kraftfullare 
framtoning än de mediala i EGr2.  

Att använda approximerande uttryck kan också ge ett intryck av trovärdighet. 
Talaren visar att hon uttalar sig med försiktighet om förhållanden som hon 
kanske inte har exakt kunskap om. Vaghetsmarkörer eller garderingar49, dvs. 
uttryck som används när talaren vill gardera sig så att hon har täckning för det 
hon säger (Aijmer 1985), kan vara sannolikhetsgraderande uttryck som nog, 

                                               
49 Inom internationell forskningslitteratur används termen hedges (se bl.a. Coates 1996, Aijmer 2002).  
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kanske och jag tror men också approximerande uttryck som liksom och typ. De 
approximerande liksom och typ markerar således ett förbehåll inför sakför-
hållandets exakthet och antyder att det kan finnas näraliggande alternativ inom 
vissa icke exakt definierade gränser.  

Båda grupperna använder således samtliga diskurspartiklar förutom ba(ra) för 
att skapa trovärdighet. Duvet kan i vissa kontexter användas som en försant-
påstående diskurspartikel och används mest av informanterna i CGr1 för att 
betona trovärdighet. I båda grupperna förekommer ju som försantpåstående 
diskurspartikel, men CGr1 och EGr2 skiljer sig åt på så vis att EGr2 har en 
frekventare användning. Likaså skiljer sig användningsområdena eftersom 
informanterna i CGr1 oftare använder ju för att markera vad som är sant vid 
argumentation medan man i EGr2 använder ju för att skapa samförstånd. Typ 
används på likartat sätt i båda grupperna, medan liksom i stort sett endast 
används i EGr2 för markering av samförstånd och trovärdighet i denna grupp.  

7.3.4 Sammanfattning  

Informanterna i de båda grupperna CGr1 och EGr2 visar på både likheter och 
skillnader vid användning av diskurspartiklarna. De basala språkhandlingarna i 
vilka diskurspartiklarna ingår är i huvudsak rapporterande i båda grupperna. Den 
samtalsstruktur i vilken diskurspartiklarna ingår innehåller fler monologiska 
avsnitt i CGr1 än i EGr2. Samtalen i den sistnämnda gruppen har en mer 
dialogisk samtalsstruktur och innehåller också inslag av samberättande av två 
eller fler informanter. I de monologiska avsnitten använder informanterna i 
CGr1 ofta duvet medan informanterna i EGr2 ofta använder liksom vid sitt 
samberättande.  

Vad gäller diskurspartiklarnas position är det stor skillnad mellan grupperna 
CGr1 och EGr2. CGr1 använder oftare ytterplacerade diskurspartiklar och EGr2 
diskurspartiklar som placeras i inre segmentet. Som nämnts ovan beror detta 
delvis på att informanterna i CGr1 använder fler duvet med reguljär placering i 
yttersegmenten medan EGr2 föredrar liksom med placering i inre segmentet. 
Vad gäller användning av ju kan man se att informanterna i CGr1 föredrar 
placering i ytterposition.  

Beträffande typ och ba(ra) är skillnaderna inte särskilt påtagliga. De 
förekommer i lika mån och används på samma sätt i båda grupperna, och genom 
användning av dem markerar informanterna sin tillhörighet till en ungdomlig 
stil. Den frekventiella skillnaden av antalet duvet, ju och liksom mellan 
grupperna har en avgörande inverkan på vilka diskurspartiklar som används för 
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strukturering, fokusering och evaluering liksom också för vilka som används för 
närhetsstrategier och skapande av trovärdighet.  

Utifrån dessa resultat uppstår en fråga om vad som kan ha orsakat 
informanternas olika val av diskurspartiklar i de båda grupperna. En annan fråga 
är varför grupperna väljer att placera diskurspartiklarna i olika segment i TKE-
strukturen. I kapitel 8 vidareutvecklar jag dessa frågor med utgångspunkt från 
bl.a. diskussioner om varieteter och talgemenskaper men också utifrån ett 
andraspråksperspektiv.  
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8 Diskussion kring likheter och skillnader mellan 
grupperna 

I detta kapitel vidareutvecklar jag resultatet från föregående kapitel, där jag 
beskrev hur informanterna i de olika grupperna använder de enskilda diskurs-
partiklarna på olika sätt utifrån sina intentioner att förtydliga, skapa närhet och 
markera trovärdighet. Jag diskuterar likheter och skillnader mellan grupperna i 
enlighet med min fjärde forskningsfråga.  

Vid urval av grupperna CGr1 och EGr2 (se kapitel 4.1) utgick jag från ett av 
projektets övergripande syften att identifiera och beskriva en eventuell 
förekomst av SMG, svenska på mångspråkig grund. Jag baserade därför mitt 
urval på tre kriterier: (i) informanterna skulle ingå i en talgemenskap, vilket jag 
här preciserade som en någorlunda sammanhållen kamratgrupp, (ii) gruppen 
skulle bestå av antingen enbart flerspråkiga informanter med utländsk bakgrund 
eller enbart enspråkiga informanter med svensk bakgrund och (iii) två av 
informanterna i respektive grupp skulle ha blivit klassificerade som talare av 
rosengårdssvenska respektive som talare av något annat än rosengårdssvenska 
vid lyssningstestet (se avsnitt 4.5.2). Min tanke bakom dessa kriterier var att 
välja ut två informantgrupper där man kunde förvänta sig att det förelåg språk-
liga skillnader mellan de olika grupperna.  

Min första slutsats är att de båda grupperna till stor del använder diskurspar-
tiklarna för samma ändamål och på samma sätt, och jag inleder därför detta 
kapitel genom att i 8.1 diskutera vad som kan ligga bakom detta likartade sätt att 
använda diskurspartiklarna. Det föreligger dock en viss skillnad beträffande 
placering av diskurspartiklarna samt beträffande frekvens och användning av 
duvet, ju och liksom. I avsnitt 8.2 diskuterar jag möjliga orsaker till dessa 
skillnader. 

8.1 Likheter mellan grupperna 

De båda grupperna CGr1 och EGr2 uppvisar sinsemellan stora likheter vad 
gäller bruk av de undersökta diskurspartiklarna. De placerar dem till större delen 
i rapporterande språkhandlingar där de används för att strukturera, fokusera, 



232

evaluera, approximera och exemplifiera, markera närhet och samförstånd samt 
betona trovärdighet.  

Användning av diskurspartiklar är en av de faktorer som bidrar till den för 
båda grupperna likartade globala samtalsstilen som går under benämningen 
närhets- och engagemangsstilen (se avsnitt 2.2.2 i denna avhandling). I båda 
grupperna uppvisar informanterna den för denna samtalsstil typiska drag, 
exempelvis snabbt talflöde, preferens för personliga samtalsämnen (se avsnitt 
7.1) med snabba turbyten och frekventa ämnesbyten. En översiktlig genomgång 
av materialet visar att i CGr1 är varje tur i genomsnitt knappt 4 sekunder och i 
EGr2 cirka 3 sekunder50, vilket i stort överensstämmer med tidigare mätningar 
av ungdomsspråk där samtalsturerna ligger på 2–3 sekunder (Nordberg 1985:11; 
Norrby 1997). En likaså översiktlig och ungefärlig beräkning av samtalsämnen 
visar att respektive ämnen i genomsnitt avhandlas under mindre än en minut. 
Diskurspartiklarna spelar en stor roll inom denna samtalsstil genom att under-
lätta tolkning i det snabba talflödet, betona närhet och engagemang och ge 
uttryck för expressivitet. En mycket påtaglig expressivitet förmedlas bl.a. genom 
de många direkta anföringarna, där diskurspartikeln ba(ra) spelar en fram-
trädande roll i båda grupperna. Även i övrigt ger den frekvent använda 
diskurspartikeln ba(ra) genom sin fokusering av anmärkningsvärda händelser en 
expressiv framtoning i grupperna. I båda grupperna spelar alla diskurspartiklar 
en stor roll för utformningen av denna samtalsstil som anses typisk för 
ungdomsspråk (se Nordberg 1985:8 f.; Kotsinas 1994:55). 

Norrby (1997) och Grönberg (2007) diskuterar huruvida det inte snarare är 
fråga om en gradskillnad än en artskillnad vad gäller skillnad mellan ungdoms- 
och vuxenspråk, och att det som betecknas som en ungdomlig samtalsstil även 
kan förekomma hos vuxna, särskilt hos kvinnor. Grönberg använder termen 
relationsinriktad51 samtalsstil och diskuterar denna stil utifrån ett makt- och 
statusförhållande, där den relationsinriktade samtalsstilen dels ofta överens-
stämmer med beskrivningar av kvinnligt språk, dels gärna förknippas med 
grupper utan makt och status. I denna undersökning har jag valt att endast 
undersöka kvinnliga informanters språk och jämföra dem med varandra. I en 
tidigare undersökning (Svensson 2005) har jag jämfört andra kvinnliga infor-
manter och manliga informanter i Malmömaterialet (se avsnitt 4.3) och kommit 
fram till att manliga och kvinnliga informanter har olika förhållningssätt dels i 
umgänget med varandra, dels i intervjusituationer. Framför allt skiljer sig 

                                               
50 Min uträkning av turlängd utgår från antalet transkriberade turer i förhållande till den inspelade tiden. Denna 
uträkning är ungefärlig, eftersom jag inte tagit hänsyn till överlappningar.  
51 Grönberg (2008:234) hänvisar till Kerstin Norén som myntat termen i samband med föreläsningar om språk 
och kön. 
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användningen av epistemiska uttryck, vari inräknades vissa diskurspartiklar. 
Med utgångspunkt från att denna stil sammanfaller med beskrivningar av 
kvinnligt språk kan man dra slutsatsen att båda grupperna företräder en typiskt 
kvinnlig samtalsstil (jfr Nordenstam 1987; Adelswärd 1999; Coates 1993, 
1996). Den frekventa användningen av bar(ra) som anföringsmarkör och typ 
tyder på ungdomliga inslag i båda grupperna.  

Jag valde kompisgruppen som talgemenskap, dvs. informantgrupperna CGr1 
och EGr2, för att undersöka likheter och skillnader i språkbruket mellan dessa 
grupper. Informanterna i båda grupperna uppvisar således samma samtalsstil 
trots att deras språkliga bakgrund kan ses som tämligen olika vad gäller en- eller 
flerspråkighet och trots att de blivit klassificerade som talare respektive icke 
talare av rosengårdssvenska. De enspråkiga informanterna i EGr2 uppgav att de 
i stort sett bara umgicks med enspråkiga kompisar, medan informanterna i CGr1 
umgicks med flerspråkiga jämnåriga. Trots detta kan man inte säga att informan-
terna i EGr2 vistades i en enbart enspråkig miljö eftersom de i den dagliga 
skolmiljön befann sig i en uttalat mångspråkig miljö. Gemensamt för de båda 
grupperna var en mångspråkig skolvardag , där ungdomar från alla delar av 
Malmö möttes på de centrala gymnasieskolorna. 

Samtalsstilen påverkades således inte nämnvärt av den enspråkiga eller 
flerspråkiga bakgrunden eller av om informanterna var talare av rosengårds-
svenska eller ej. Till viss del påminner språket i dessa båda grupper om tidigare 
beskrivningar av ungdomsspråk i andra delar av landet (se exempelvis Nordberg 
1985; Kotsinas 1994; Eriksson 1997; Grönberg 2004).

8.2 Skillnader mellan grupperna 

Trots de ovan diskuterade likheterna mellan språkbruket i de båda grupperna 
finns det ändå några skillnader som jag här tar upp till diskussion, nämligen 
olikheterna i frekvens beträffande duvet, liksom och ju samt olikheter beträff-
ande placering av diskurspartiklarna i TKE-strukturen.  

Duvet förekommer betydligt oftare i CGr1, 179 förekomster, jämfört med 
EGr2, 19 förekomster. Nordenstam & Wallin (2002:166 f.; Nordenstam 
2002:93 f.) konstaterade i samband med en undersökning av ungdomsspråk på 
gymnasiet i Göteborg 1997–1998 att du vet användes frekvent av de intervjuade 
invandrarungdomarna. Efter lyssningstestet (se avsnitt 4.5.2) hade vi alltid 
diskussioner med ungdomarna, då vi bl.a. frågade dem hur de ville beskriva 
rosengårdssvenska. Ett av de uttryck som då framhölls som typiskt för 
rosengårdssvenska var just duvet. Vid jämförelse av frekvens är skillnaden stor 
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inte bara mellan grupperna utan också inom grupperna. I CGr1 ligger 
frekvenserna från cirka 2 till 15 förekomster per tusen tokens. Det föreligger 
inget samband mellan frekventiell användning av duvet och klassificering som 
SMG-talare i denna grupp. Sabaah och Duhi som har klassificerats som SMG-
talare har lägst frekvens medan Gordana som klassificerats som tveksamt fall (se 
bilaga 4) och Jing som klassificerats som talare av något annat än SMG har 
högre frekvens. I EGr2 varierar frekvenserna hos olika talare från ingen 
användning alls till cirka en förekomst per 1 000 tokens.  

Frågan är då huruvida användning av duvet är ett uttryck som används 
specifikt av SMG-talare eller av ungdomarna över huvud taget i Malmö-
materialet. Beträffande detta har jag ingen riktigt tillförlitlig jämförbar statistik, 
eftersom jag endast gjort ingående studier av grupperna CGr1 och EGr2. Jag har 
dock lyssnat igenom allt material från Malmö minst två gånger förutom att jag 
också transkriberat en hel del material från olika grupper och från olika sorters 
inspelningar. Särskilt de informanter som genomgick lyssningstestet, 28 stycken 
(se bilaga 4), har varit föremål för mer avlyssning och transkribering från min 
sida. Av det transkriberade materialet har jag tagit fram sådana inspelningar som 
gjorts av de informanter som blivit klassificerade som rosengårdstalare 
respektive talare av något annat än rosengårdssvenska. Jag har endast använt 
inspelningar där de spelat in sig själva tillsammans med kamrater, av vilka en 
del kamrater inte ingår i vår språkkontrollerade informantgrupp. Med tanke på 
hur strikt informanterna umgicks i olika kamratkonstellationer utifrån den 
språkliga bakgrunden (se avsnitt 4.5.1) räknar jag med att detsamma är fallet i 
detta mindre kontrollerade material som också innehåller kamrater utanför 
informantgruppen. Jag delade in det transkriberade materialet i två delar, dels en 
del där informanter som blivit klassificerade som talare av rosengårdssvenska 
gjort inspelningarna, grupp SMG, dels en del med inspelningar av dem som 
blivit klassificerade som talare av något annat än rosengårdssvenska, grupp Ej 
SMG. Antalet tokens för grupp SMG är 27 117 tokens och för grupp Ej SMG 
14 345. Grupperna SMG och Ej SMG använder ungefär samma antal 
diskurspartiklar, 25,2 respektive 27,9 per 1 000 tokens. I figur 8.1 redovisas 
antal förekomster av diskurspartiklarna per 1 000 tokens i denna grupp jämfört 
med grupperna CGr1 och EGr2. Jag har placerat CGr1 och EGr2 respektive 
SMG och Ej SMG bredvid varandra. 
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CGr1 6,8 10,2 3,2 0,2 3,6

EGr2 1,1 11,8 7,7 4,3 3,5

SMG 10,1 10,1 2,2 0,4 1,6

Ej SMG 2,6 8,1 8,8 4,5 3,9

DUVET BA(RA) JU LIKSOM TYP

Figur 8:1. Antal förekomster per 1 000 tokens i grupperna CGr1, SMG, EGr2 och Ej 
SMG 

Det påtagliga resultatet är att förhållandena vad gäller skillnader och likheter är 
ungefär desamma mellan CGr1 och EGr2 som mellan SMG och Ej SMG. 
Frekvenserna för ba(ra) och typ skiljer sig inte nämnvärt mellan grupperna, 
medan duvet, ju och liksom uppvisar stora skillnader. Detta stödjer de åsikter 
som framfördes vid diskussionerna i samband med lyssningstestet, nämligen att 
användning av duvet är ett kännetecken för rosengårdssvenska. I de utdrag av 
inspelningarna som spelades upp vid lyssningstestet förekommer duvet endast 
hos två av informanterna, vilka båda klassificerades som talare av rosengårds-
svenska. Övriga åtta informanter, som också klassificerades som talare av 
rosengårdssvenska, använde inte några duvet i lyssningstestet, vilket visar att 
användning av duvet inte är förutsättningen för att bli klassificerad som talare av 
rosengårdssvenska. Ingen av informanterna i CGr1 använde duvet i respektive 
stimuli i lyssningstestet, men i deras inspelningar förekommer duvet ganska 
frekvent. Å andra sidan är användning av duvet inte förbehållet personer som 
talar rosengårdssvenska, utan används också av många andra människor, män 
såväl som kvinnor och vuxna såväl som ungdomar och barn. När lyssnarna i 
Malmö klassificerar duvet som rosengårdssvenska kan det bero på att de noterat 
en frekvent användning av duvet inom vissa grupper och ser detta som ett 
utmärkande drag för rosengårdssvenskan. I samband med diskussionen om 
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liksom nedan återkommer jag till skillnaden i frekvens beträffande duvet mellan 
de båda grupperna.  

I CGr1 förekommer även en del andra uttryck som vid lyssningstesten angavs 
som typiska för rosengårdssvenska. Det ena är det initiala ey som används av 
Sabaah 6 gånger. Det andra är det finala fattar du som används 17 gånger av 
Duhi. Inget av dessa uttryck används i EGr2. Således uppträder även andra 
uttryck som anges som rosengårdssvenska än det undersökta duvet i CGr1.
Ytterligare ett uttryck, å sånt, angavs av lyssnarna vid lyssningstestet som 
typiskt rosengårdssvenskt. Å sånt förekommer dock i båda grupperna, t.o.m. 
något mer frekvent i EGr2, den grupp vars informanter klassificerats som talare 
av något annat än rosengårdssvenska.  

Användning av ju skiljer sig också mellan grupperna, dels beträffande 
frekvens, dels beträffande placering. Duvet och ju har på flera vis en liknande 
funktion genom att kunna påvisa en försanthållande betydelse och markera 
närhet i interaktionen. Båda har också i grunden en evidentiell betydelse med 
hänvisning till en källa som innebär att även lyssnaren har kunskap om det 
sagda. En del av dessa duvet och ju skulle kunna vara utbytbara mot varandra. 
Frågan är då varför de olika grupperna använder olika partiklar. Måhända kan 
den enspråkiga respektive flerspråkiga bakgrunden spela en roll i detta samman-
hang. Informanterna i EGr2 är uppvuxna i enspråkiga svensktalande miljöer där 
de sedan barnsben måsta ha hört partikeln ju, som är ett frekvent förekommande 
uttryck med reguljär placering på satsadverbialets plats i satsens mittfält. För 
informanterna i CGr1 måste ju också vara ett mycket välbekant språkligt 
uttryck, men det har inte ingått i deras vokabulär sedan tidigaste år och ingår 
förmodligen inte på samma naturliga sätt i deras hemmiljö som hos 
informanterna i EGr2. Slutsatsen att exponering av svenska skulle kunna 
påverka användning av ju kan också stödjas av det förhållandet att de 
informanter som uppger att de talar minst svenska i och utanför hemmet har 
lägsta antalet förekomster av ju. Gordana, som kom till Sverige vid åtta års ålder 
och pratar bosniska i hemmet, använder flest antal diskurspartiklar men av dem 
är ju den minst frekventa. Likaså använder Sabaah ett litet antal ju. Hon uppger 
att hon mest talar arabiska hemma och sällan svenska utanför skolan. Duhi, som 
till större delen pratar svenska i hemmet och även mycket svenska med vuxna 
utanför skolan, använder fler ju. Flest förekomster av ju har Jing som tycks 
använda mycket svenska i sin vardag och som dessutom har en svensk pojkvän. 
Hennes förekomst av ju, 5,5 per 1 000 tokens, ligger dock betydligt lägre än 
genomsnittet för EGr2, 7,7.  
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Användningen av liksom skiljer sig också mellan grupperna. Det finns en 
tydlig skillnad mellan å ena sidan grupperna CGr1 och SMG, med en lägre 
frekvens av liksom, och å andra sidan grupperna EGr2 och ej SMG, med en 
högre frekvens av liksom. Enligt Grönberg (2004:175) är liksom vanligt i 
talspråk hos både ungdomar och vuxna, och hon klassificerar användning av 
denna diskurspartikel som ett konventionellt högprestige- eller neutralt drag 
(2004:195). Utan att ha några statistiska beräkningar att förlita mig på vill jag 
också påstå att liksom är ett frekvent använt talspråksuttryck. Huruvida det är ett 
högprestigedrag kan jag inte uttala mig om, såvida man inte kan säga att talare 
av något annat än rosengårdssvenska använder ett högprestigespråk medan 
rosengårdssvenska är ett lågprestigespråk, vilket förefaller vara en stark 
förenkling. Vad gäller prestige är det snarast en fråga ur vems synvinkel man 
betraktar detta fenomen. Vissa språkliga drag kan ha hög prestige inom en 
talgemenskap (se bl.a. Gumperz 1971:122 ff.; Milroy 1992; Dorian 1994) men 
inte inom en annan.  

En förklaring till skillnaden i frekvens beträffande liksom och ju kan vara att 
gruppmedlemmarna anpassar sitt språk efter varandra. Enligt ackommodations-
teorin (Giles 1980 1994; Håkansson 1987; Einarsson 2004:43 ff.) finns det en 
benägenhet hos alla individer att anpassa sitt språk beroende på kommunika-
tionssituationen. Denna ackommodation kan innebära ett avståndstagande eller 
närmande till kommunikationspartnern. Att informanterna i respektive grupp 
använder samma diskurspartiklar kan således vara en anpassning till gruppen 
och speglar informanternas önskan om identifikation och samhörighet (se Labov 
1972b; Milroy 1992; Kotsinas 1994:19 f.), vilket i detta fall uttrycks genom 
användning av duvet i Cgr1 och liksom i EGr2. Ett tecken på detta kan också 
vara att samma diskurspartikel kan uppträda i hopade förekomster i både 
initiativ, responser och uppföljningar inom samma IRU. Informanterna uttrycker 
således lojalitet på så sätt att om en av medlemmarna börjar använda en specifik 
diskurspartikel vid ett speciellt tillfälle fyller de andra på (se exempel 5.4:11 om 
liksom i avsnitt 5.4.4).  

Som tidigare nämnts har CGr1 fler diskurspartiklar i yttersegmenten, 44,4 %, 
jämfört med EGr2, 17,9 %. Den frekventa förekomsten i CGr1 av duvet, som 
ofta intar ytterpositioner, förklarar en del av denna skillnad mellan grupperna. 
En annan förklaring är att ju placeras i eftersegmentet i 39,1 % av förekomsterna 
hos CGr1 men endast i 15,8 % i EGr2. En fråga som då uppstår är varför 
informanterna i CGr1 placerar fler diskurspartiklar i yttersegmenten medan 
informanterna i EGr2 oftare placerar dem på satsadverbialets plats i mittfältet.  
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Ett svar på denna fråga kan vara att informanterna anpassar sitt språk till 
varandra, dvs. en förklaring enligt ackommodationsteorin (Giles 1994; 
Einarsson 2004:43 ff.), och placeringen av diskurspartiklar i yttersegmenten, 
framför allt ju, skulle på så vis vara ett utslag av gruppsamhörighet. I enlighet 
med diskussionen om duvet ovan skulle detta också kunna vara ett drag som 
kännetecknar en ännu vidare språklig samhörighet, dvs. den varietet som 
diskuteras i denna avhandling.  

En annan förklaring skulle kunna hänga samman med ju:s ordklasstatus. 
Enligt SAG (bd 4:114) klassificeras ju som ett försanthållande adverb men 
enligt Lindström (2008:80) som en diskurspartikel. På ett flertal ställen i 
avhandlingen har jag påpekat svårigheten att dra gränser mellan diskurspartiklar 
och adverb. Tänkbart kan därför vara att informanterna i CGr1 intuitivt uppfattar 
ju som en diskurspartikel medan informanterna i EGr2 snarare ser ju som ett 
satsadverbial, vilket får konsekvenser för hur de placerar ju. Den omarkerade 
placeringen för satsadverbialets placering i huvudsats är i inre segmentets 
mittfält i direkt anslutning till nexuskombinationen, den plats där informanterna 
i EGr2 placerar cirka 85 % av sina ju-förekomster medan informanterna i CGr1 
har knappt 60 % på samma plats. Om informanterna i EGr2 är mer benägna att 
se ju som ett satsadverbial uppfattas därför en placering i det finala segmentet 
som mer markerad för dem jämfört med placering på den satsadverbiella 
platsen. Omvänt om ju uppfattas som en diskurspartikel av informanterna i 
CGr1 betraktas en position i finala segmentet som lika omarkerad som den sats-
adverbiella positionen, eftersom diskurspartiklar oftast är rörliga inom yttrandet.  

En tredje förklaring kan vara att den omarkerade placeringen av 
satsadverbialet i den inre satsen kan vara mindre automatiserad hos 
informanterna i CGr1 än hos informanterna i EGr2. Att informanterna i CGr1 
ger ju en final placering är inte felaktigt, men däremot mer markerat än 
placering i inre satsens mittfält. Placeringen av satsadverbialen i mittfältet är ett 
i svenska språket konventionaliserat syntaktiskt språkdrag. Ett annat kon-
ventionaliserat syntaktiskt drag är placeringen av det finita verbet i huvudsatsen, 
dvs. den så kallade V2-ordföljden, vilken brukar vålla problem hos inlärare. 
Även avancerade inlärare kan ha svårigheter att automatisera detta språkdrag 
(Hyltenstam & Abrahamsson 2000, 2003; Abrahamsson & Hyltenstam 2004; se 
också Ganuza 2008). Inspelningarna uppvisar en del avvikelser hos informan-
terna i CGr1 beträffande syntaktiska positioner, bl.a. vad gäller det finita verbets 
placering i huvudsatsen, exempelvis å då jag pallar inte (Jing, aC05-018) så 
därför jag blitt lite förvillad (Sabaah, aC05-001) och nästa vecka vi ska plugga 
massor (Sabaah, aC05-018). Likaså placerar informanterna i CGr1 inte alltid 
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satsadverbialet på dess regelmässiga plats. Beträffande ju föreligger exempel 
som du kommer ihåg ju allt detta (Duhi, aC05-001) och du vet den kan inte lysa 
ju på kvällen (Jing, aC05-018). Året efter inspelningarna slutade informanterna i 
CGr1 gymnasiets naturvetenskapliga linje med ett fullständigt gymnasiebetyg. 
Gordana hade MVG, Duhi VG och de övriga G i slutbetyg i svenska B. Alla 
informanterna i CGr1 får betraktas som åtminstone avancerade inlärare i 
svenska. Att så pass avancerade inlärare ändå har en del avvikelser kan tyda på 
att de inte till fullo automatiserat vissa konventionaliserade drag i språket, i detta 
fall beträffande syntaxen. Den förhållandevis frekventa placeringen i det finala 
segmentet skulle därför kunna vara ett tecken på inlärardrag. 

8.3 Skillnader mellan enskilda informanters bruk av 
diskurspartiklar 

Hittills har jag endast diskuterat likheter och skillnader mellan grupperna och 
har oftast inte beaktat att de olika grupperna består av enskilda individer (se 
dock figurerna 7.3:2 och 7.3:3 angående frekventiella skillnader hos de enskilda 
informanterna), som var och en spelar sin roll inom gruppen. Min avsikt i denna 
avhandling är att ställa grupperna mot varandra, men slutligen måste man ändå 
fråga sig vilka roller de olika individerna har i dessa gruppkonstellationer och på 
vad sätt detta i sin tur påverkar hela gruppens användning av diskurspartiklar. 
Norrby & Wirdenäs (1999, 2003) diskuterar användning av diskurspartiklar i 
grupper med utgångspunkt från ämnen och roller i ett intervjumaterial och finner 
därvid att såväl ämnesval som gruppdeltagarnas roller har en viss betydelse. I 
kapitel 7.1 har jag redan nämnt ämnesvalets betydelse och jag diskuterar här i 
korthet hur informanternas roll i gruppen skulle kunna ha påverkat val av 
diskurspartiklar. Som exempel tar jag den informant i respektive grupp som i 
förhållande till det egna antalet tokens har flest förekomster av diskurspartiklar, 
Märta i EGr2 och Gordana i CGr1. 

Märta har (se figur 7.3:2) 35,0 förekomster per 1 000 tokens jämfört med 
Aurora som kommer därefter med 29,6 per 1 000 tokens. Hennes deltagande i 
inspelningarna är ungefär lika omfattande som Auroras och Bodils, men hennes 
distribution av diskurspartiklar skiljer sig från de andras. Märta har jämförelse-
vis fler liksom och färre ba(ra) än de övriga två. Dessa båda diskurspartiklar 
fyller oftast olika funktioner, vilket i sin tur innebär att den som använder dem 
också har olika avsikter. Liksom är en diskurspartikel som är mer lyssnar-
orienterad och ofta används för att få medhåll, vilket inte är fallet med ba(ra), 
som är talarorienterad och bl.a. används för att uttrycka personliga uppfatt-
ningar. Vid avlyssning av inspelningarna får jag den uppfattningen att det är 
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Märta som är pådrivande i samberättandet. Hon är den deltagande åhöraren när 
Aurora under långa avsnitt pratar om sina problem med killar och den som 
också kan bli talesman för de andra vid konflikter. Kanske påverkas hennes 
användning av diskurspartiklar av att hon till synes har någon sorts medlar- och 
mellanhandsroll (se Norrby & Wirdenäs 2003). Tänkbart kan också vara att 
hennes beteende och därmed användning av diskurspartiklar betingas av att hon 
eventuellt har en lägre status i gruppen än de andra. Märta bor inte i samma 
högstatusområde som de andra gruppdeltagarna, och hennes far arbetar som 
renhållningsarbetare, medan de flesta andra fäder är egna företagare – 
omständigheter vilka då och då skymtar fram i samtalen.  

Gordana har flest förekomster av diskurspartiklar i CGr1 (se figur 7.3:3). Hon 
har deltagit i alla inspelningar men har betydlig färre antal tokens än de andra, 
nästan bara hälften av Sabaahs som har flest tokens. Gordanas användning av 
diskurspartiklar ligger högt över de andras, 38,9 jämfört med Jings 28,2 per 
1 000 tokens, och hennes fördelning av diskurspartiklarna är ungefär densamma 
som de övrigas, förutom att hon använder betydligt fler typ. Gordana är den 
enda av informanterna i denna grupp som kommer med retsamma kommentarer 
som ibland kan gränsa mot hånfullhet. Hon är den av informanterna som 
kommit sist till Sverige, har bäst betyg, verkar ha gott ställt och är enda barnet 
till föräldrar med akademisk utbildning som tydligen har lyckats etablera sig 
snabbt i Sverige. Hon har en socioekonomisk situation som ingen av de andra i 
gruppen tycks inneha. Det framgår av samtalen att Gordana tidigare inte har 
umgåtts särskilt mycket med de andra i gruppen. När jag lyssnar på inspel-
ningarna får jag å ena sidan ett intryck av att de övriga i gruppen verkar ta 
hennes retsamhet med ro, men å andra sidan tycks de inte alltid låta henne 
komma till tals, ett intryck som stärks av hennes betydligt lägre antal tokens. 
Gordana i CGr1 använder således fler diskurspartiklar än övriga i gruppen, 
liksom Märta i EGr2, men jag får ingen uppfattning om att de spelar samma roll 
i grupperna. Man skulle dock kanske kunna säga att gemensamt för dem båda är 
att de arbetar extra mycket för att få de andra att lyssna. Den ena, Märta, tycks 
medla och agera mellanhand och den andra, Gordana, verkar kämpa för att få en 
plats i gruppen. Deras rikliga bruk av diskurspartiklar kanske betingas av samma 
bevekelsegrund, dvs. att bli hörda och inräknade i gruppgemenskapen.  

Användning av diskurspartiklar, både val av olika diskurspartiklar och 
frekvens, påverkas sannolikt av de enskilda informanternas roller i respektive 
grupp. Min avsikt i denna avhandling är att jämföra grupperna som sådana. Av 
denna anledning fördjupar jag mig inte ytterligare i undersökningar om 
gruppdeltagarnas roller. Jag anser dock att man skulle kunna göra intressanta 
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fördjupade studier om sambandet mellan grupproller och användning av 
diskurspartiklar.  

8.4 Sammanfattning  

I detta kapitel har jag diskuterat och försökt förklara likheter och skillnader 
mellan grupperna beträffande användning av diskurspartiklar. Det finns genom-
gående likheter gällande samtalsstilen, men det finns också skillnader 
beträffande användning och placering av diskurspartiklarna, vilket kan betingas 
av samtalsstrukturen, ämnesval, grupplojalitet, språklig bakgrund, grupproller 
och i viss mån också inverkan av en viss varietet. Beträffande det sistnämnda 
har informanterna i CGr1 jämfört med informanterna i EGr2 betydligt fler 
förekomster av de uttryck som betecknades som rosengårdssvenska av 
deltagarna i lyssningstestet.  
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9 Avslutning 

I denna avhandling har mitt första fokus varit att analysera, beskriva och 
diskutera funktion och betydelse hos de fem diskurspartiklarna duvet, ba(ra), ju, 
liksom och typ med utgångspunkt från två grupper med kvinnliga informanter.  

Diskurspartiklarna har delvis samma och delvis överlappande men också helt 
olika funktioner. Även om diskurspartiklarna ofta överlappar varandra verkar 
det ändå som om de är specialiserade på vissa funktioner. Exempelvis kan såväl
duvet som liksom och ba(ra) ange direkt anföring, men de kvantitativa 
analyserna visar att det är särskilt ba(ra) och i synnerhet kortformen ba som 
anger direkt anföring. Denna funktion kan således finnas även hos duvet och 
liksom, men är inte dessa diskurspartiklars viktigaste funktion. Ett annat 
exempel är uppgiften som gränsmarkör mellan satser och fokuserare av infor-
mationsenheter. Dessa funktioner kan uppträda hos alla diskurspartiklarna men 
är speciellt framträdande hos duvet. 

Samma diskurspartikel kan fungera på flera nivåer i satsen samtidigt och 
operera på både textnivå och interaktionell nivå. I mina analyser har jag tagit 
med de flesta förekomsterna av de fem språkliga uttrycken duvet, ba(ra), ju, 
liksom och typ och beskrivit dem med utgångspunkt från att de är diskurs-
partiklar. Utifrån mina analyser vill jag dock påstå att gränsgången hos det 
enskilda uttrycket beträffande vad som ska betraktas som renodlad diskurspar-
tikel och vad som ska betraktas som ett uttryck från en annan grammatisk 
kategori med för tillfället diskursmarkerande funktion är inte alltid entydig. De 
analyserade diskurspartiklarna är polyfunktionella och ofta också polysema och, 
enligt mitt förmenande, är en sådan överlappning ofrånkomlig. Varje enskild 
diskurspartikel kräver sin beskrivning, en beskrivning som också den kan 
variera beroende på den aktuella kontexten.  

Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet av mina analyser av ba(ra), ju, 
liksom och typ på många vis överensstämmer med tidigare beskrivningar av 
dessa diskurspartiklar med undantag för vissa skillnader i funktion och frekvens. 
Duvet, som inte har analyserats tidigare, visar här upp en mångfacetterad bild 
som en polyfunktionell och polysem diskurspartikel.

Mitt andra fokus har haft sin grund i SUF-projektets (se avsnitt 1.1) syfte att 
avgränsa och beskriva SMG samt att beskriva språkanvändning och språklig 
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variation i mångkulturella storstadsmiljöer. Mina resultat visar att den grupp av 
informanter som klassificerats som talare av rosengårdssvenska också hade en 
frekvent användning av just den diskurspartikel, duvet, som av lyssnarna vid 
lyssningstestet ansågs vara ett signum på denna varietet. De använde dessutom 
också ett par andra uttryck som ansågs som typiska för rosengårdssvenska. Mina 
belägg är å andra sidan ganska knapphändiga och bygger endast på frekvenser. 
Med dessa resultat som utgångspunkt skulle man kunna utvidga undersök-
ningarna till att omfatta även de andra informanterna som ingick i 
lyssningstestet och eventuellt finna fler kriterier för SMG-drag. Det kan finnas 
andra uttryckssätt som är specifika för just de informanter som klassificerades 
som talare av rosengårdssvenska. I avsnitt 8.2 diskuterar jag exempelvis 
huruvida den frekventa placeringen av diskurspartiklar i yttersegmenten kan 
vara ett grupp- eller varietetsspecifikt drag. I denna avhandling har jag ställt fler-
språkiga och enspråkiga informanter mot varandra och jämfört deras vardagliga 
och spontana samtal. En annan infallsvinkel är att jämföra sådana samtal med 
samtal av mer formell karaktär, vilket skulle ge en tydligare bild av vilka 
uttryckssätt som kan betraktas som specifika på grupp- eller varietetsnivå.  

Som jag nämnt i avsnitt 8.2 kan variation i användning av duvet liksom i 
användningen av liksom samtidigt ha en sociolingvistisk förklaringsgrund 
genom att respektive uttryck används komplementärt i grupperna. Jag har i 
korthet diskuterat att val av diskurspartiklar kan ha betydelse för medlemmarnas 
önskan om identifikation och samhörighet samt att användning av diskurs-
partiklarna också kan spegla enskilda medlemmars roll i gruppen (se avsnitt 
8.3). I kapitel 7 har jag beskrivit hur informanterna använder diskurspartiklar för 
angivande av gränser, fokusering och evaluering, hänsynstaganden genom att 
skapa närhet, samförstånd och turordning samt markering av trovärdighet. Dessa 
analyser visar visserligen att det finns stora likheter mellan gruppernas sätt att 
använda diskurspartiklarna, men med mer detaljerade och jämförande kvalita-
tiva studier skulle man kunna undersöka eventuella samband mellan användning 
av specifika diskurspartiklar och samtalsklimatet i respektive grupp.  

Man kan tänka sig ytterligare en orsak till skillnader i språkbruk mellan CGr1 
och EGr2, nämligen den språkliga bakgrunden. Informanterna i Cgr1 använder 
inte alltid konventionaliserade uttryck och strukturer utan tillgriper i stället andra 
uttryckssätt som kan vara korrekta men mer markerade. Jag har föreslagit att den 
förhållandevis frekventa placeringen av ju i finala segmentet skulle kunna ses 
som ett inlärardrag i CGr1. SUF-projektets korpus med en förhållandevis god 
kartläggning av de enskilda informanternas språkliga bakgrund ger stora 
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möjligheter till fördjupade studier som kan ge bidrag till diskussionen om 
automatisering av språkliga strukturer hos avancerade inlärare.  

Slutligen vill jag ta upp ytterligare några intressanta infallsvinklar. I denna 
avhandling har jag endast jämfört språkbruket mellan kvinnliga informanter av 
olika språklig bakgrund, men i en tidigare undersökning (Svensson 2005) 
påvisade jag skillnader i språkbruk mellan manliga och kvinnliga informanter. I 
den tidigare undersökningen utgick jag från informanternas användning av 
epistemiska uttryck i situationer av olika formalitetsdrag medan jag nu analyse-
rat bruket av diskurspartiklar i vardagliga och spontana samtal. I denna avhand-
ling har det inte förekommit några diskussioner om genusperspektiv och inte 
heller om språkbruket i mer formella situationer. Det finns dock många 
möjligheter att utveckla det påbörjade forskningsarbetet genom att matcha flera 
olika variabler mot varandra. Enspråkig och flerspråkig bakgrund, språkbruk hos 
kvinnliga och manliga informanter samt informellt och formellt språkbruk är 
intressanta variabler som ytterligare kan belysa språk- och språkbruk hos 
ungdomar i mångspråkiga miljöer.  
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Summary 

Discourse particles in youth talk in multilingual settings in Malmö. 
Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö

In this thesis I have investigated the use of discourse particles in youth talk in 
the city of Malmö. The topic of the thesis has been developed within the 
framework of a research project run in cooperation between the universities of 
Stockholm, Gothenburg, and Malmö, ‘Language and language use among 
young people in multilingual urban settings’, the aim of which is to describe and 
analyse Swedish on a multilingual ground, SMG (Lindberg et al. 2001). For 
more than a decade there have been many debates in Swedish mass media 
regarding the occurrence of special language varieties with foreign-sounding 
new kinds of Swedish which have their origin in multilinguality. The varieties 
are called Rinkeby Swedish in Stockholm, Gårdsten Swedish and Hjälbo 
Swedish in Gothenburg, and Rosengård Swedish in Malmö. These are all names 
of multilingual suburbs with a majority of immigrant inhabitants.  

The study is based on an empirical investigation that was audiotaped at two 
upper secondary schools during the semesters of 2002–2003 and 2003–2004. I 
have chosen two peer groups of female upper teens with different linguistic 
backgrounds. One of the groups consists of six informants who are all non-
native speakers of Swedish. In a linguistic perception test they have been 
classified as speakers of Rosengård Swedish. The other group also consists of 
six female informants who are all native speakers of Swedish. The same test 
shows that they are not speakers of Rosengård Swedish.  

The thesis consists of three parts. The first part, chapters 1–4, provides a 
theoretical and methodological background. It contains a presentation of the 
aims of the thesis and a description of the discourse particles, an overview of 
previous research, and a presentation of the corpus. The second part, chapters 5–
7, is dedicated to the analysis and presentation of the results. The third part, 
chapters 8–9, consists of discussions of the results and a summary.  
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Part I. Theoretical and methodological background 

Chapter 1 contains the aims of the investigation. The aim of the study is twofold 
and contains four research questions. My first aim is to show the functions and 
meanings of the discourse particles and how they are used by the informants. 
My second aim is to describe, discuss and explain the similarities and 
differences in language use between the two groups.  

In this chapter the definition of the concept of discourse particles is 
introduced. Discourse particles are expressions with predominantly interactional 
functions. The recordings contain a multitude of discourse particles, but the 
investigation is limited to five modal and focal discourse particles: duvet (you 
know, as you know), bara and its shortened form ba (only, just), ju (you know, 
as you know, it is true, of course, to be sure), liksom (like, sort of), and typ (sort 
of).  

Chapter 2 first provides a survey on the research on discourse particles from an 
international and Swedish point of view, and after that a presentation of research 
on spoken language with the focus on research on youth talk in Sweden, and 
youth talk in multilingual urban surroundings. The research on discourse 
particles was started in the late 1970s as a result of the increasing interest in 
spoken language in the new linguistic domain of discourse analysis. Since then 
there has been plenty of research on discourse-marking phenomena but there 
still is no consensus regarding the definitions or the delimitations vis-à-vis other 
linguistic categories.  

The study of young people’s talk is a topical field of research. From the 
beginning most of the international studies concerned talk in socially 
marginalized groups as opposed to mainstream society (Labov 1972a, Cheshire 
1982). Through time the spoken language of middle-class youth also became a 
subject of research. In Sweden the first studies of youth talk concerned slang. In 
1985 Nordberg was the first to observe and publish observations of Swedish 
young people’s spoken language. With the immigration from all over the world 
into suburban areas of the cities a new object of investigation arose. It was 
Kotsinas who was the Swedish pioneer in this research field with her book 
Youth Talk in 1994. In recent years there has been increasing research regarding 
the varieties spoken by young people in multilingual urban surroundings all over 
the world. 
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Chapter 3 provides an overview of the theoretical and methodical premises. The 
analyses of the discourse particles are eclectically anchored, and I shed light on 
them from syntactical, phonetic, semantic, and pragmatic points of view. I apply 
the methods that are developed in Conversation Analysis to analyse 
conversational matters such as turns, turn constructions, turn transition points, 
and reparations. In order to analyse speech acts I use the methods of the 
discourse-analytical Exchange Structure Model, also called the Birmingham 
School, to investigate speech acts. Functional Grammar is applied to analyse the 
functions of the discourse particles at different levels of the clause and the 
theories of grammaticalization are used to examine the semantic development of 
the discourse particles. The analyses of the functions of the discourse particles 
as foreground and background informational units are based on the influence of 
theories of information structure. The investigation has a quantitative as well as 
qualitative direction. 

Chapter 4 is devoted to the presentation of the corpus and the method for 
choosing which groups to investigate. I collected the recordings from three 
upper secondary schools in central Malmö. In all, the entire corpus makes up to 
98 hours of audiotaped and 7 hours of videotaped recordings from interviews, 
group discussions, lessons, and so-called own recordings when the informants 
themselves decided where and with whom to record. From this corpus 357 
minutes were selected, in all 44,284 transcribed tokens, for quantitative and 
qualitative analyses of the use of discourse particles by the two groups, CGr1 
and EGr2. The two groups represent two different speech communities as 
regards their linguistic background. As referential quantitative material there is 
also a corpus with own recordings of 27,117 tokens from speakers who have 
been classified as speakers of Rosengård Swedish and 14,345 tokens from those 
who have been classified as not speakers of Rosengård Swedish. The recordings 
contain only casual and natural talk, i.e. recordings from situations where the 
participants were talking in peer groups without the presence of adults and 
without any specific task to perform.  

Part II. Analyses and presentation of the results 

Chapter 5 is the first empirical chapter, devoted to the first research question: 
“What is the function and meaning of the discourse particle?” In this chapter 
every discourse particle is analysed individually and described according to its 
relation to the speech act in question, its position in the syntactic structure, and 
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its pragmatic implications. The most frequent discourse particle is ba(ra), 9.8 
occurrences per 1,000 tokens, and less frequent is liksom, 1.5 occurrences per 
1,000 tokens. The discourse particles are all polyfunctional and sometimes also 
overlap in function. However, in spite of the overlap in functions each of them 
seems to be specialized in some prominent functions. For instance, ba(ra) is 
more frequently used as a quotation marker, though duvet and liksom also have 
the same function a few times. Bara has a prominent function as a focus marker 
while duvet especially signals the limits of clauses and information units. Ju
mainly stresses the truth conditions, and liksom approximates the proposition, 
which is also the case for typ. The latter also has a predominant function as an 
exemplifier.  

Chapter 6 is also devoted to my first research question and has the results of 
chapter 5 as point of departure. The first part of this chapter contains the 
analysis of the discourse particles as phenomena at different levels of the clause 
according to Functional Grammar (Hengeveld 1990, Dik 1997a, 1997b). This 
analysis demonstrates that each discourse particle is able to appear 
simultaneously at the clause level and on different interactional levels, which 
causes problems in subsuming the discourse particles into just one category. For 
instance, they can function as focusing adverbials inside the clause at the same 
time as they express emotions on an interactional level. The next part of the 
chapter contains an analysis of the discourse particles in the frame of theories of 
grammaticalization. The analysis show that the process of grammaticalization 
gives an explanation for the polysemy of the discourse particles. 

Chapter 7 follows up chapter 5 and chapter 6 and is devoted to the second and 
third research questions. These questions are: “How do the informants use the 
discourse particles in performing their intentions in the communicative 
situation?” and “What are the similarities and differences between the groups in 
the use of the discourse particles?” The analyses show that the groups mostly 
use the discourse particles similarly, though there are some differences in their 
use for quotations, signalling intimacy or marking focus and segmentation. 
However, there are some significant differences regarding the frequency of 
duvet, ju, and liksom. Duvet is quite often used in CGr1 but rarely in Egr2, while 
liksom is used in EGr2 but hardly at all in CGr1. Ju is used in both groups but 
more frequently in EGr2. Furthermore, there is a difference between the groups 
concerning the insertion of the discourse particles in the syntactic structure. The 
informants in CGr1 more often place the discourse particles in the outermost 



251

parts of the turn construction units, while the participants in EGr2 place the 
discourse particles in the inner segment at the ordinary position of the sentence 
adverbials.  

Part III. Discussions of the results and summary 

Chapter 8 is devoted to the fourth and last research question: “How can the 
similarities and differences between the groups be explained?” In this chapter I 
first discuss the possible explanations of the most striking similarity between the 
groups, namely the conversational style. Both groups apply a high-involvement 
style, where the participants talk rapidly with frequent changes of turns and 
overlaps, prefer personal matters, and express high activity and emotions. A 
frequent use of discourse particles is also representative of this style. Relying on 
previous research on conversational styles, I conclude that the informants’ way 
of talking has many features in common with a specific relational style which is 
often used by women in casual and natural talk. However, the frequent use of 
the discourse particles ba and typ also signals features of youth talk.  

As mentioned above, there is a difference in frequency between the discourse 
particles duvet, ju, and liksom. When participating in the perception test 
regarding Rosengård Swedish many of the listeners declared that the frequent 
use of duvet is a typical feature of Rosengård Swedish. There is a significant 
difference between the groups since the informants in group CGr1 have on 
average 6.8 occurrences of duvet per 1,000 tokens while the informants in EGr2 
use the same discourse particle only 1.1 times per 1,000 tokens. Most of the 
informants in CGr1 are classified as speakers of Rosengård Swedish due to their 
pronunciation, and the results of my investigation support the results of the 
perception test. When CGr2 and EGr2 were compared with transcriptions of 
other speakers who were classified as speaker of Rosengård Swedish (SMG 
group), and with those who are not speakers of Rosengård Swedish (non-SMG 
group), the results were the same. Frequent use of duvet can thus probably be 
regarded as a feature of Rosengård Swedish.  

Liksom has a quite different distribution and is particularly used by the 
informants in group EGr2. This linguistic expression has been used as a 
discourse particle for a very short time starting around the beginning of the 
1990s but has since then become a very common discourse particle in spoken 
colloquial Swedish. The informants of group CGr1 probably show their group 
solidarity and belonging to a speech community by frequently using the 
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expression duvet. Similarly, the informants of EGr2 choose the familiar 
discourse particle liksom. 

The discourse particle ju is used more frequently by the informants of EGr2 – 
7.7 occurrences per 1,000 tokens in EGr2 compared to 3.2 in CGr1. When these 
numbers were compared to the SMG and non-SMG groups the occurrences 
showed an even larger statistical difference and higher significance. Ju is a very 
widespread discourse particle that is used by adults as well as adolescents and 
children in spoken colloquial Swedish. In group CGr1 those who speak more 
Swedish in their everyday life have a more frequent use of ju. My conclusion is 
that more intense exposure to Swedish from early years in everyday life results 
in more frequent use of this common discourse particle.  

There is also a significant difference in the placement of the discourse 
particles in syntactic structure. The participants in EGr2 more often place the 
discourse particles in the inner segment at the ordinary position of the sentence 
adverbials, while the informants in CGr1 prefer the discourse particles in the 
outermost parts of the turn construction units. I claim that the explanation of this 
distribution of the particles can be the result of group solidarity but can also be 
given by a less automatized specific syntactic structure with the informations in
CGr1.

In this chapter I also discuss the relevance of group roles for the use of 
discourse particles and illustrate how specific group roles have an influence on 
the use of discourse particles.  

Chapter 9 sums up the results of my thesis. The discourse particles have 
different functions on the textual and interactional levels in communication. 
This polyfunctionality makes it different to subsume them to a particular 
grammatical theory.  

All the informants of the study use the discourse particles in much the same 
way. However, there is a difference in the frequency and position of the particles 
which partly is due to exposure to Swedish, partly due to group solidarity and 
accommodation of speech among the members of the two groups.  
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Bilaga 1. Förteckning över inspelningarna i Malmö 
2002–2004 

Inspelningssituation Antal minuter Kommentarer 

Enskilda presentationer 
inför klassen -02-
inspelningar 

Audio: 6 timmar 
Video: 5 timmar 
42 minuter 

Föredrag enskilt och i 
grupp, historieberättande 

Helklassinspelningar 
03-inspelningar 

Audio: 28 timmar 
3 minuter 
Video: 2 timmar 
12 minuter 

Lärarstyrda lektioner,  
med ibland flera 
bandspelare i klass-
rummet 

Gruppdiskussioner52  
(styrda och icke styrda) 
04-inspelningar 

Audio: 18 timmar 
9 minuter 

Informanternas 
egeninspelningar 
05-inspelningar 

Audio: 46 timmar 
43 minuter 

Inspelat av 25 infor-
manter, cirka ¼ av alla 
informanter 

Summa 

audio: 98 timmar 55 
minuter 
video: 7 timmar 
54 minuter 

Förutom de ovan nämnda inspelningarna gjordes bandade bakgrundsintervjuer 
med alla informanter. Några av doktoranderna i projektet gjorde dessutom egna 
riktade inspelningar för sina avhandlingar.  

                                               
52 Gränserna mellan styrda och icke styrda diskussioner är mycket diffusa, eftersom informanterna vid de styrda 
diskussionerna ofta diskuterade helt andra spörsmål än dem som blivit dem förelagda. Av denna anledning 
särskiljer jag inte grupperna 04A och 04B. 
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Bilaga 2. Karta över Malmö med stadsdelar och 
gymnasier 

De flesta gymnasierna med teoretiska program i Malmö befann sig 2001–2002 
inom det område som markerats med en cirkel.  

Källa Malmö Stadsbyggnadskontor 1 januari 1998 
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Bilaga 3. Förteckning över inspelningarna och 
transkriptionerna i CGr1 och EGr2 

Inspelningar, tid, deltagare och antal tokens i CGr1-inspelningarna
Inspelning Antal tran-

skriberade 
minuter 

Plats Gordana Sabaah Jing Duhi Safa Minoo

aC05-001 74 I Jings hem X X X X   
aC05-002 12 I Jings hem X X X X   
aC05-004 22 I Cypress-

skolans matsal 
X X X X X X 

aC05-006 46 I Cypress-
skolans matsal X X X X X  

aC05-018 39 I Cypress-
skolans matsal 

X X X X 
  

Summa 
minuter 

193        

Antal tokens 26 405  4692 8927 6906 5440 77 363 

Inspelningar, tid, deltagare och antal tokens i EGr2 

Inspelning 
Antal tran-
skriberade 

minuter 
Plats Bodil Märta Aurora Inger Amanda Lillemor

aE04B-003 22 Klassrum, 
Ekskolan 

X X X  X 

aE04B-005 34 Grupprum, 
Ekskolan 

X X X   X 

aE04B-016 23 Grupprum, 
Ekskolan 

X X X X  

aE05-017 19 I Auroras hem   X    
aE05-018 16 Ekskolans 

matsal X X X   

aE05-019 50 På bussen, 
Ekskolans 
matsal, på 

köpcentrum 

X X X   

Summa 
minuter 

164         

Antal 
tokens 

17 879  4871 4664 6683 363 518 780 
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Bilaga 4. Översikt över informanterna i CGr1 och EGr2 i 
lyssningstestet  

Jämförelse mellan de olika lyssnargruppers bedömningar: Stimulina är ordnade i fallande  
ja-svar givna av det totala antalet lyssnare (Bodén 2007:16). 
Grupp Stimulus/ 

talare 
Bedömning, samtliga 
lyssnare 

Bedömning, kvinnliga 
lyssnare 

Bedömning, manliga 
lyssnare 

CGr1 C29 (Safa) 
CGr1 C41 

(Duhi) 
DGr7 D31 
 E04a 
DGr7 D49 
CGr1 C32 

(Sabaah) 
 E06 
DGr3 D27 
EGr3  E43 
 E14a 

Talare av 
rosengårdssvenska 

(p<0,05) 

Talare av 
rosengårdssvenska 

(p<0,05) 

CGr1 C27 
Minoo) 

EGr3 E36 

Talare av rosengårdssvenska 
(p<0,05) 

CGr1 C28 
(Gordana) 

 E04b 
DGr1 D47 
DGr2 D32 

Tveksamma fall (p>0,05) Tveksamma fall (p>0,05) 

CGr1 C37 
(Jing) 

 E14b 
DGr6 D09 
EGr1 E41 

Tveksamma fall (p>0,05) 

EGr3 E26 
EGr1 E38 
DGr1 D40 
EGr2 E33 

(Märta) 
DGr6 D07 
EGr2 E40 

(Aurora) 
 C13 
 E19 
 D02 
 E01 

Ej talare av 
rosengårdssvenska 

(p<0,05) 
Ej talare av 

rosengårdssvenska (p<0,05) 

Ej talare av 
rosengårdssvenska 

(p<0,05 
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Bilaga 5. Förteckning över använt material förutom 
grupperna CGr1 och EGr2. 

Informanter Inspelningar Antal minuter Transkriberade inspelningar 
Kodnummer     Antal tokens 
C27+C29 aC04B-004 26 1911
C13 aC04B-008 29 0
D27 aD04A-001 37 0
D40+D47 aD04B-006 12 2733
D27 aD04B-007 14 0
D07+D09 aD04B-008 22 2085
D32 aD04B-009 21 0
D31+D49 aD04B-010 22 1903
D02 aD04B-011 12 0
D07 aD05-001  74 2112
D02 aD05-004 13 0
D40+D47 aD05 4-9 444 0
D32 aD05-003 74 0
E26+E36+E41+E38 aE04B-001 9 0
E26+E36 aE04B-009 44 0
E04+E14 aE04B-010 10 1446
E01+E19 aE04B-011 28 0
E26+E36 aE04B-014 16 1993
E38+E41 aE04B-015 28 3752
E04+E06+E14 aE05-005 64 4661
E26+E36+E43 aE05-008 10 0
E14+E26 aE05-010 36 5188
E06+E26 aE05-011 74 0
E14 aE05-014 12 0
E38+E41 aE05-015 45 3715
E26+E41 aE05-016 75 0
E36+E43 aE05-025 74 12008
E14+E26+E36+E14 aE05-026 74 0
Summa   1399 43507
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Bilaga 6. Transkriptionsprinciper

Markering av:  Tecken 
kort paus # 
längre paus ## 
paus mätt med tiondels sekund #(0,6) 
otydbart tal (yttrande eller del av yttrande, ett ord eller flera ord) xxx 
förlängning av föregående ljud  
markeras med kolon 

: 

emfatisk betoning  
markeras med VERSALER  

NAJ  

frasbetoning, dvs. frasens mest prominenta ord  understrykning 
ofullständigt yttrande 
avbrutet 
oavslutat  
komplettering av eget eller annans yttrande  

+ 

fras eller flera ord, exempelvis direkt anföring eller uttryck på 
annat språk än svenska, skriftspråkligt uttal av vanligen talspråklig 
form  
anges med < >, med åtföljande hakparentes innehållande 
likhetstecken och metakommentar 

< > [= text] 

onomatopetiska uttryck och ljudord,  
skrivs som de låter  

etsj 

tveksam transkription/förklaring/ tolkning,  
anges med < >, med åtföljande hakparentes innehållande 
likhetstecken, frågetecken och metakommentar  

< > [=? text] 

händelser i bakgrunden eller kring själva inspelningen,  
kommenteras i åtföljande hakparentes innehållande procenttecken 
och kommentar eller på egen rad i chat som %com: 

[=% text] 
eller 
%com 

paralingvistiskt material,  
kommenteras inom åtföljande hakparentes innehållande 
likhetstecken, utropstecken och kommentar  

[=! text] 

pauslös övergång mellan turer, 
markeras med likhetstecken  

= 

överlappning, 
markeras med punktstreckad understrykning 

__________

egennamn: 
1) namn på kändisar o. dyl.,  
skrivs ut 
2) övriga, 
 markeras med NN med åtföljande hakparentes innehållande 
likhetstecken och kommentar  

1)Christina Aguilera 

2) NN [= text] 
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3) anonyma talare, benämns: 3) CNO i Cypresskolans 
inspelningar 
och 
ENO i Ekskolans 
inspelningar 

uteslutning av känsligt material  
markeras med tre punkter inom hakparentes,  

[…] [= uteslutning av 
känsligt material] 

pausljud  
skrivs som det låter med två bokstäver och ingen kommentar  

ee 

Principer för transkription av ord med särskilda talspråksformer:  

SKRIFT TRANSKRIPTION 

Konventionaliserade talspråksformer  

mig, dig, sig 

 de/dem 

mej, dej, sej 

 dom 

någon, något, några 

sådan, sådant, sådana 

nån, nåt, nåra 

sån, sånt, såna 

sedan, staden, alltså, också, 

sade m.fl.   

sen, stan, asså, osså, sa  

är  e  

och   å 

att  

 i de fall att inte uttalas som att 

utan som å 

å  

En del ofta reducerade ord som de(t), me(d) skrivs i sin reducerade form. 

Andra ofta reducerade ord som ja(g), va(d),va(r) m.fl. skrivs i enlighet med  

skriftspråksnormen, dvs. jag, var osv.  för att disambigueras. 
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