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Abstract 

Studien syftar till att se hur tjejer från tre olika kompisgrupper genom språket konstruerar sin 

uppfattning om sig själva, varandra och omvärlden. Studien har hämtat sitt material från tre 

samtal med gymnasietjejer från två mellanstora städer. Materialet har analyserats utifrån en 

diskursiv narrativ ansats där vi utgått från att deras språk konstruerar den verklighet de lever i. 

I materialet har vi urskilt tre framträdande mönster i hur tjejerna med hjälp av varandra skapar 

identitet. I det första mönstret har vi kunnat se hur tjejerna genom att prata om gruppens vän-

skap positionerat sig inom gruppen och på så vis förhandlat fram sina identiteter. I det andra 

mönstret har vi kunnat se hur tjejerna genom att identifiera sig med gruppen och distansera sig 

från andra skapat en stark vi-känsla vilket gett dem en känsla för vilka de är. I det tredje 

mönstret framkom hur tjejerna förhåller sig till kontextuella krav och förväntningar vilket 

synliggör hur de positionerar sig som personer med vissa typer av egenskaper. Gemensamt för 

tjejerna var att de använder sig av olika retoriska resurser där de förhandlar, förmedlar och 

framställer sig själva inför varandra och inför oss som samtalsledare.  

Nyckelord: 
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1. Inledning 

De budskap unga tjejer möts av kommer från flera håll och är tvetydliga; du duger som du är, 

så skapar du den naturliga looken, stå på dig och lyssna till dig själv, du bestämmer över din 

egen kropp, var inte så känslig - han menade inget illa. Tidningar riktade till tjejer sänder ut 

sina budskap, bloggare sänder ut sina och media visar upp den palett av normer och tankar 

som finns i samhället. På sociala medier som Facebook och Instagram lägger ungdomar upp 

bilder på sig själva, vanligtvis där de poserar på ett normativt snyggt sätt. Dessa bilder recen-

seras sedan av de personer som följer dem genom likes och genom kommentarer som bedö-

mer utseendet på den som poserar. Bedömningen av andra och detta sätt att söka bekräftelse 

på blir ett sätt att återskapa de normer man lever under. Samtidigt blir det ett positionerande 

för ungdomarna där den som får mest positiv feedback får en starkare positionering i förhål-

lande till de andra och därmed blir normativt snygga bilder något som fortsätts läggas upp i 

sociala medier.  

Som människa matas du av åsikter om hur du ska vara beroende av din könstillhörighet och 

trots att man från flera håll på olika sätt blir uppmanad att våga stå emot normerna kan det få 

stora konsekvenser om man vågar bryta sig loss och gå emot normen. Dessa motsägelsefulla 

roller och budskap är inget nytt, men har kanske blivit mer tydliga genom att det idag finns ett 

större antal plattformar det kan kanaliseras av än förr. Som grund i dessa tvetydliga budskap 

om hur man som tjej ska vara har det skapats ett flertal tjejgrupper med syfte att diskutera 

normer, självkänsla, sexualitet och så vidare. Dessa grupper kan anordnas av exempelvis ide-

ella kvinnojourer, Rädda barnen eller genom olika fritidsgårdar. 1970-talets växande kvinno-

rörelser kan ses som föregångare till dessa då kvinnor allt tydligare organiserade sig tillsam-

mans och de första kvinnojourerna bildades. Denna typ av verksamhet visar kvinnor och tje-

jers behov av att träffas och samtala om ämnen som intresserar och berör dem. Även kompis-

grupper med tjejer kan ses som sådana typer av träffar trots att det inte blir samma givna kon-

text som i en tjejgruppsverksamhet. I kompisgrupperna lyfts och pratas det många gånger om 

liknande ämnen som diskuteras i just tjejgrupper och visar vikten av att tjejer har platser där 

de kan prata om och ifrågasätta världen omkring dem, utan att konkurrera med killar. 

Att vara ung tjej innebär mycket, det är bryggan mellan barn till vuxen. Det är då man i all-

mänhet börjar frigöra sig från sina föräldrar och på allvar börjar forma sin identitet. Perioden 

som tonåring innebär en tid där valsituationerna är många och där unga behöver ta ställning 

till hur de ska planera inför framtiden, samtidigt som framtiden i stor utsträckning kan tyckas 

vara ett oskrivet blad. Detta kan kännas spännande och kittlande för vissa men svårt och ång-

estfyllt för andra. Enligt Anthony Giddens (1997) kännetecknas dagens senmoderna samhälle 

av just ett liv där man konfronteras av en komplex mångfald av val, där valen inte går att 

komma undan och där det inte heller erbjuds någon större hjälp gällande hur man bör välja. 

Samtidigt visar undersökningar att allt fler unga mår dåligt och känner sig stressade över att 

hinna med skola och fritid. I Stockholmstidningen Liljeholmen/Älvsjö (2014, 3-9 maj) belyser 

de situationen för Stockholms unga, där fullspäckade scheman ger upphov till att ungdomarna 

aldrig, inte ens på helgerna har tid till att bara vara. DN (2013, 7 maj) uppmärksammar i en 

artikel hur en tredjedel av ungdomar mellan 15-24 år tycker att livet är svårt, där stress och 

dåligt självförtroende är två faktorer till den psykiska ohälsan. Höga krav på sig själva och en 

förväntan på att vara på topp hela tiden ger upphov till stress där tjejer känner sig mer stressa-

de än killar. Kanske är det just i den här perioden av livet som det blir som viktigast att ha en 

kompisgrupp som man kan vända sig till, som alla befinner sig i samma stadie och genomgår 

en liknande utveckling. Om identifiering i yngre år utgjordes av föräldrarna, syskonen eller av 

andra närstående vuxna, blir tonåren tiden då kompisar blir en stor källa till identifiering. 
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Kompisgruppen blir vägledande i jakten på vem man är och spelar en viktig roll i hur åsikter, 

tankar och värderingar tar form. Kompisgruppen blir således en plats där identitetsskapande 

äger rum.  

Vi är i vår studie intresserade av att se hur tjejer i en kompisgrupp interagerar med varandra 

och hur de, när de pratar med varandra också konstruerar sina identiteter. När vi refererar till 

identitet, gör vi det med utgångspunkten att identitet är något föränderligt och inte något fast. 

Den är inte fast som en färdigarbetad kärna, utan förändras utifrån situationens kontext, i in-

teraktion med andra genom människors sätt att använda språket. Därav förstår vi språk, inte 

som neutralt eller statiskt, utan som något som används för att göra saker, där människor ge-

nom språket kan konstruera en bild av sig själva och verkligheten i stort (Taylor, 2001). Ut-

över identitetsskapandet och språkets roll vill vi belysa hur tjejerna förhåller sig till de för-

väntningar, normer och stereotyper som finns, eller med andra ord, till de befintliga diskurser 

som görs relevanta för tjejerna. Diskurs kan kort definieras som distinkta sätt att tala om ob-

jekt och händelser i världen (Edley, 2001). En utförligare beskrivning av teoretiska begrepp 

och utgångspunkter redogörs i senare avsnitt.  

Att komma underfund med vem man är, är ingen enkel match, utan en process som kan pågå 

under hela ens livstid. Samtidigt kan påtryckningar från samhälliga normer där media är en 

stor normbärare, klasskompisar, familj och andra omkring en göra det svårt att reda ut bilden 

om vem man är eller borde vara. Samtalen i kompisgrupper kan ses som en bearbetning av 

detta där de uttrycker tankar och åsikter om livet omkring dem. Vårt val att rikta studiefokus 

mot tjejer handlar om att det historiskt sett och idag finns många tvetydliga budskap om hur 

man som tjej ska vara, varpå detta är något som tjejer behöver förhålla sig till. Att unga tjejer 

drabbas hårt av stress och prestationskrav är även det en anledning till varför vi väljer att se 

närmare på kompisgrupper med just tjejer. I interaktionens dynamik blir det intressant att se 

hur tjejerna genom språket skapar och omskapar deras bild av sig själva och omvärlden, hur 

tjejerna förhåller sig till befintliga diskursiva påtryckningar samt se hur detta går till i kontex-

ten av ett samtal med sina vänner.  

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt se hur tjejer i en kom-

pisgrupp pratar om sig själva och hur de med hjälp av varandra konstruerar sina identiteter 

utifrån deras tal. Diskursanalys ger oss verktyg att synliggöra hur tjejerna i interaktion posi-

tionerar sig utifrån de samtalsämnen som kommer på tal. Därmed blir det möjligt att se hur 

tjejerna genom interaktionen förhåller sig till varandra, till den närmaste omgivningen och till 

befintliga diskurser. För att söka svar på detta låter vi studien kretsa kring följande frågor: 

 Hur konstruerar tjejerna i en kompisgrupp genom språket sin uppfattning om sig själ-

va, varandra och omvärlden? 

 Hur positionerar sig tjejerna i interaktion med varandra? Vilka kategorier intar de samt 

vilka kategorier placeras de in i av andra? 

 Hur förhåller sig tjejerna till befintliga förväntningar som dels möjliggör, dels begrän-

sar deras utrymme att välja och agera i en given kontext? 

 Vad förmedlar tjejerna genom deras tal? 
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2. Tidigare forskning 

Det finns en mängd litteratur i form av böcker, artiklar och avhandlingar som belyser forsk-

ningsfältet där ungdomsforskning, genus, identitetsskapande och identitetsskapande processer 

i relation till flera olika maktordningar, så som etnicitet, kön, ålder och klass blir intressant för 

oss att ta del av. Vi har även identifierat forskning som belyser fenomenet med tjejgrupps-

verksamheter och deras betydelse där vi kan se att dessa grupper per automatik inte är positi-

va. De olika teman vi identifierat i den tidigare forskning menar vi ger en bred bild av fältet 

och ger förståelse för hur olika mekanismer påverkar de unga tjejer vi har studerat. Dessa te-

man redogörs nedan för att sedan avslutas med en sammanfattande reflektion där vi utifrån 

vår frågeställning placerar oss i forskningsfältet. 

2.1. Ungdomsforskningen som livsberättelser 

Ett återkommande fokus på forskningsfältet är att se på identitetsskapande i perioden från 

ungdom till vuxen. Med longitudinella studier följer forskarna ungdomarna mellan milstolpar, 

som på olika sätt blir viktiga för deras identitetsskapande. De förväntningar som finns på vad 

som bör innefatta vuxenblivandet och hur ungdomarna förhåller sig till dessa beaktas. 

Kåks (2007) har följt svenska ungdomar där studien tar sin början när ungdomarna är 15 år 

och avslutas när de nått åldern 25. Hon följer dessa ungdomar genom livets milstolpar där 

händelser som att välja gymnasium, flytta hemifrån, börja arbeta, ge sig ut på långresa, efter-

gymnasial utbildning, träffa en partner, mista en förälder och skaffa barn lyfts fram. Dessa 

händelser har satt spår hos ungdomarna och tar i språket form i narrativa vändpunkter men 

kan också förstås i termer av övergångsprocesser. Kåks menar att människors sätt att förstå 

sig själva som ingående i ett livsförlopp delvis konstrueras med hjälp av dessa övergångar.  

Kåks visar hur ungdomar förhåller sig till vuxenblivande och hur livsberättandet konstrueras 

situationellt och kulturellt, det vill säga hur vi påverkas av kulturella modeller om hur livet 

bör vara och inte vara. I ungdomarnas konstruktion av sina livsberättelser visar det sig hur en 

och samma individ med tiden omformar berättelsen om sig själv, där ungdomarna inte bara 

byter ut vissa händelser mot andra utan även ger ny innebörd till händelser som fortfarande 

framstår som betydelsefulla. Dessa förändringar i hur ungdomarna talar om framtiden och det 

förflutna förklaras genom att intervjupersonerna med tiden får nya erfarenheter varpå de tol-

kar och omtolkar innehållet i sina livsberättelser.  

Vidare visar undersökningens resultat att de livsberättelser ungdomarna konstruerar fram-

kommer i förhandlingen med starka narrativa scripts. Dessa scripts används som underlag när 

de utformar sina berättelser och när de utvärderar sina erfarenheter. Forskaren urskiljer två 

särskilt framträdande narrativa scripts ur materialet, ett positivt och ett negativt laddat. Det 

positiva scriptet säger dels att en ung människa bör utbilda sig, åka ut och resa, ha ett jobb och 

bostad innan det är dags att bilda familj, dels ger det en bild av unga människor som ska kun-

na röra sig fritt och skapa sin identitet oberoende av tid och rum. Till detta kopplas samtidens 

höga utbildningskrav och den ökade globaliseringen. Enligt detta script tar det tid att bli vux-

en, vilket enligt Kåks stärker analysen om den förlängda ungdomstiden. Det negativa scriptet 

används i huvudsak av dem som inte identifierar sig med det sättet att leva som scriptet ger 

uttryck för. Här handlar det om att låta företrädet för att bilda familj och kunna försörja sig gå 

före utbildning och resande, något som också förknippas med en lägre ambitionsnivå. Unga 

förhåller sig till dessa script, där det negativa scriptet används för att förstärka de egna valen 

och ger en positiv utvärdering på det egna livet, samtidigt som identifiering med det positiva 

scriptet även ger känslan av att ens liv kännetecknas av frihet och självständighet (Kåks, 

2007).  
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Johansson (2003) har i sin avhandling följt fem individer i Norrköping från ungdom in i vux-

envärlden, där hon på liknande sätt som Kåks (2007) har fokus på de processer som leder till 

vändpunkter i livet vilka blir betydelsefulla för ungdomarna. Detta sker via de tre nyckelöver-

gångarna; utbildning, arbete och det egna livet. Författaren beskriver hur ungdomarna i ett 

individualistiskt samhälle får brottas med ”tvetydiga budskap”, varpå ungdomarna ger uttryck 

för tankar om att de borde ha gjort andra val än de val de gjort. Budskapen är matade med 

förväntningar som att de borde ha skaffat sig behörighet till högskola, och därmed för stunden 

befinna sig bland högskolestudier, de borde ha en livsstil som utöver arbete, högskolestudier, 

familj och vänner även bör innefatta att resa och flytta. Dessa budskap om vad perioden för 

vuxenblivande bör innebära kan liknas med innehållet i de positiva script som Kåks (2007) 

talar om. Författaren kopplar på likande sätt som hos Kåks dessa förväntningar till samtidens 

ökande globalisering, där utnyttjandet av det globala samhällets möjlighetshorisont ger indi-

vider de attityder och en förändringsvilja som tycks vara det som är önskvärt i ett modernt 

samhälle. De tvetydiga budskapen som ungdomarna mötts av förmedlats av föräldrar, skola 

och institutionella praktiker och har utgjorts av diskrepansen mellan önskvärda karriärer och 

de möjligheter ungdomarna i studien haft (Johansson, 2003). 

2.2. Identiteter som konstrueras och förändras 

Av de studier vi har tagit del av så utgår alla ifrån synen att identitet är något föränderligt och 

något som konstrueras genom språk och interaktion, utifrån situationen och i förhållande till 

de föreställningar, normer och diskurser som finns historiskt sett och idag. Här kan vi även 

tala om hur människor positionerar sig och intar olika subjektspositioner, roller, utifrån situa-

tionen och i förhållande till andra i rummet. 

Staunæs (2005) visar hur ungdomar på en skola i Danmark konstruerar och omkonstruerar 

sina identiteter i övergången från barndom till ungdom. Staunæs menar att ungdomarna i rela-

tion till befintliga diskurser, sina vänner och fiender på skolan omdefinierar och rekonstruerar 

sina identiteter i en aktiv process. Ungdomarna behöver förhålla sig till diskurser som dels 

kan öppna upp för framtida möjligheter, dels kan begränsa dem. Det gäller med andra ord att 

hitta sätt att tänka och göra saker på som är lämpliga i relation till vilka förväntningar och 

restriktioner som förknippas med elevernas ålder, men som även tar i beaktning de nya öns-

kemål och behov som uppkommit med åldern. Vad som sägs och görs ansluts till diskursiva 

uppsättningar vilka är knutna till sociala kategorier. Staunæs (2005) belyser hur eleverna i 

övergången mellan barn och ungdom tycks bli mer restriktiva gentemot normer och förvänt-

ningar när de försöker skapa mening, orientering och ordning.  

Med hjälp av artikeln från Karlsson och Evaldsson (2011), kan vi se hur tjejer i tre fokusgrup-

per vid en svensk skola positionerar sig när de beskriver en händelse som betraktas som mob-

bing. Karlsson och Evaldsson beskriver hur identitetsskapande sker genom berättelser, så kal-

lade narrativ, där flera olika berättelser växer fram hos tjejer när de beskriver händelsen. Be-

rättelserna visar hur tjejerna hela tiden förhandlar om identiteter och hur de positionerar sig 

själva gentemot diskursen om mobbning. Genom sin studie visar Karlsson och Evaldsson hur 

olika beskrivningar av samma händelse av olika personer kan se helt olika ut och visar hur 

tjejerna intar olika positioner i sitt berättande där de vill framställa sin egen roll i händelsen. 

Detta sker bland annat genom att tjejerna framställer andra som förövare och offer och sig 

själva som stående utanför konflikten eller som någon som försöker ställa situationen till rätta. 

I de narrativ som växer fram i de olika fokusgrupperna skapas olika subjektspositioner för 

huvudpersonerna i mobbningshändelsen där den ena tjejen först målas ut som mobbare och 

den andra som offer, för att sedan bli tilldelad andra subjektspositioner när samma incident 

berättas av andra. Även inom samma fokusgruppssamtal framkommer inkonsekventa positio-

neringar av de inblandade i händelsen där till exempel den som beskrivs som offer även be-
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skrivs som vän till den som mobbar. Studien visar också hur diskurser har en stor påverkan på 

hur historier berättas och på hur man framställer subjektspositioner (Karlsson & Evaldsson, 

2011). 

Bjerrum Nielsen (2004) uppmärksammar likaså identiteters föränderliga karaktär i en skandi-

navisk studie. Detta gör hon i sin artikel genom att peka på de nya subjektspositioner som 

tjejer intar idag jämfört med vilka subjektspositioner som fanns tillgängliga för kvinnor ge-

nom tre generationer. Bjerrum Nielsen menar att flera nordiska undersökningar under de se-

naste åren visar på en förändring i vilka subjektspositioner som finns tillgängliga för tjejer 

idag. Den tysta tjejen i klassrummet har givit plats till subjektspositionen där tjejer tar plats 

och förhåller sig aktiva, kritiska och reflexiva till världen omkring dem. För att söka svar på 

hur dessa subjektspositioner har förändrats kastar hon ljus på hur unga kvinnor under tre ge-

nerationer bidragit till den sociala förändring som har ägt rum. Denna förändring ger sub-

jektspositioner som inte bara handlar om kön där kvinnor relateras till familj, sexualitet och 

kärlek som ofta var fallet för tidigare generationers kvinnor. Istället ger kvinnor idag även 

uttryck för den reflexiva individualismen, vilket inkluderar kvinnor som rationella, självkon-

trollerande och autonoma individer. 

Att subjektspositioner har gått från kön till idag mer individualistiska subjektspositioner för 

unga kvinnor innebär dock inte att det är fritt från problem. Bjerrum Nielsen menar att tjejer 

idag är fast i ett dilemma där nya subjektspositioner står i konflikt med gamla könsnormer och 

diskurser. Kroppen har idag blivit ett projekt och ett uttryck för sitt själv och sin personlighet, 

varpå det blir viktigt att förbättra sin kropp på alla sätt. Att vara smal och vältränad ger många 

unga tjejer en känsla av glädje, kreativitet och kontroll- en känsla av att vara i en position där 

man skapar sitt sanna jag. Samtidigt är det kommersiella intresset av unga tjejers kroppar stör-

re än någonsin, vilket riskerar att subjektet reduceras till ett objekt. Unga tjejer hamnar i ett 

dilemma, när kropp och stil har blivit en central aspekt i tjejers självkonstruktion, samtidigt 

som det blir förolämpande för någon som uppfattar sig själv som subjekt att bli reducerad till 

kropp och kön. Problemet är enligt författaren inte att man inte är tillräckligt snygg som var 

fallet i tidigare generationer, utan att fortfarande bry sig om att vara snygg nog. Till detta 

kopplas skammen att inte lyckas vara en självständig individ (Bjerrum Nielsen, 2004). 

I unga tjejers identitetsskapande ingår som vi kan se ovan att inrätta sig i en könsroll med oli-

ka attribut kopplade till sig. Stokoe och Smithson (2001) visar i sin forskning med fokusgrup-

per från fem europeiska länder att könsidentiteter konstrueras och att genus görs relevant i 

interaktion mellan människor. För att studera länken mellan genus och diskurser föreslår Sto-

koe och Smithson konversationsanalys som lämplig analysmetod eftersom det ger ett verktyg 

till att se vad samtalsdeltagarna själva fokuserar på i sina samtal och att man därmed kan se 

om genus verkligen görs relevant. Att genus görs relevant visar sig också i deras artikel där de 

tar upp olika exempel på samtal om olika ämnen. Konversationerna visar hur vanligt det är att 

prata om kön i olika sammanhang och hur vanligt det är att göra genus i samtalen. Detta visar 

sig i hur man pratar om män och kvinnor på olika sätt och hur man pratar om kön kopplade 

till olika sysslor. Detta sätt att prata om genus på menar vi är en viktig anledning till varför 

unga tjejer hamnar i det dilemma Bjerrum Nielsen (2004) beskriver samtidigt som det blir en 

del av den identitetsskapande process Staunæs (2005) identifierat. Genom konversationer 

återskapas den bild av hur en ung tjej ska vara och se ut vilket gör att unga tjejer formar sina 

identiteter utifrån konversationer inom diskurser vilka de har blivit påverkade av.  

2.3. Tjejers sexuella utrymme och heterosexualitet som norm 

Ett tydligt tema som framkommer i flera tidigare studier handlar om det sexuella utrymme 

tjejer har och måste förhålla sig till för att inte bli stigmatiserade. Studierna visar också att 
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detta kopplas starkt till den heterosexuella normen där tjejer förväntas göra sig attraktiva för 

en kille och söka deras uppmärksamhet. 

En rapport från RFSU Stockholm av Bergström och Foxhage (2001) tydliggör just det sexuel-

la utrymmet då kopplingar till detta var återkommande och påtagligt i alla samtal de studera-

de. De ungas sexuella utrymme visar sig i uttrycken horan och bocken där dessa ord blir ett 

uttryck för hur sexualiteten ses bland unga. Vad som var horigt och vilka tjejer som kunde bli 

kallade för horor var brett och kunde bero på ett flertal faktorer. Dessa faktorer kunde vara 

direkt kopplade till sex eller sexualitet eller vara faktorer som endast var kopplat till hennes 

beteende. Vilka killar som blev kallade för bockar hade inte lika många faktorer kopplade till 

sig. Att vara bock symboliserar status och att man i andras ögon är en häftig kille medan att 

som tjej bli stämplad som hora är något fult och ej eftersträvansvärt. Bergström och Foxhage 

menar att eftersom vad som stämplas som horigt kan innefatta så mycket och eftersom ordet 

används som ett sätt för att kontrollera tjejer på olika sätt så är dess syfte att begränsa det sex-

uella utrymme tjejer har. Denna begränsning sker både från tjejernas håll såväl som från kil-

larnas håll och Bergström och Foxhage skriver att denna begränsning inte motsätts i något 

större avseende då en del tjejer menade att om man som tjej gjorde vissa typer av handlingar 

så fick man skylla sig själv om man kallades för hora. 

Även Ambjörnsson (2003) har i sin studie vid en svensk skola uppmärksammat det sexuella 

utrymmet tjejer har där tjejernas kroppar måste tuktas som ett sätt att passa in i den attraktiva 

normen för vem som är åtråvärd. Kroppens betydelse ringar in den heteronormativa diskursen 

men kopplas även till den naturliga kvinnligheten. Femininiteten blir en balansakt mellan å 

ena sidan behärska ”görandet” av kvinnokroppen såsom sminka, noppa, raka, styla, och å 

andra sidan få just den konstruerande produkten att framstå som naturlig. Att bry sig om sitt 

utseende och sin naturliga kvinnlighet framstår enligt Ambjörnsson (2003) som något önsk-

värt för att passa in, men står alltid även i relation till skapandet av en heterosexuell kvinno-

kropp som är attraktiv för män. I tjejernas uttryckta missnöje med kroppen fyller heterosexua-

liteten en tydlig funktion, där tjejer som hade pojkvän tenderade att betraktas som kroppsligt 

mer lyckade, då de lyckats skapa en åtråvärd kropp som fångat en killes varaktiga intresse. I 

likhet med Bergström och Foxhage (2001) visar Ambjörnssons (2003) material att tjejer 

tvingas balansera mellan stigmana horan och den okvinnliga kvinnan för att inte betraktas 

som heterosexuellt ointressanta. Detta är också något som återkommer i Staunæs (2005) stu-

die vilken visar att den heterosexuella normen dominerar och säger att tjejer i ung ålder ska 

vara sexuellt intresserade av killar, men inte ligga med dem eller ha för sexiga kläder, samti-

digt som de inte ska bli tråkiga. 

Tjejers sexuella utrymme kan ges ytterligare en dimension genom både Ambjörnsson (2003) 

och Staunæs (2005) då de i sina studier visar hur etniskt svenska eller danska tjejer genom att 

vara med en kille med invandrarbakgrund riskerade att tolkas mer som en hora än andra. Det-

ta, menar Ambjörnsson (2003), eftersom ofördelaktiga föreställningar ofta ligger till grund för 

andras förståelse av invandrare där de förknippas med lägre klass, bakåtsträvande samt att 

vara gammeldags och ojämställda. I hennes studie uttryckte ett flertal tjejer en tveksamhet 

inför att skaffa sig en kille med invandrarbakgrund just eftersom det kunde ses som stigmati-

serande och göra tjejerna till lättare måltavlor för att bli kallade hora. 

2.4. Normal, samtidigt speciell 

En annan aspekt som framkommer inom forskningsfältet är huruvida ungdomar förhåller sig 

till och balanserar mellan individualitet och normalitet, där resultatet paradoxalt nog visar att 

man anses ha större frihet ju närmare normen man befinner sig. 
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Ambjörnssons (2003) studie belyser hur normer skapas och upprätthålls genom utpekandet av 

avvikelser, varpå vissa positioner och identiteter tycks mer möjliga och åtråvärda än andra. 

Strävan efter normalitet liknar Ambjörnsson vid konflikten mellan att å ena sidan vara unik 

och speciell och å andra sidan likna de andra. Hur tjejerna på skolan hon följer förhåller sig 

till normer, stereotyper och förväntningar kopplas till den normativa femininiteten, som berät-

tar om de föreställningar som finns om hur man ska/bör/får vara som tjej. Den normativa fe-

mininiteten förknippas med egenskaper som måttfullhet, kontroll, inlevelseförmåga och tole-

rans, något som stämmer överens med historiskt önskvärda egenskaper hos tjejer. 

Ambjörnsson (2003) uppmärksammar tjejernas strävan efter personlig frihet och individuali-

tet, där de vill vara fria från yttre begränsningar och hierarkiska strukturer. Den fria individen 

är normen som innebär att vara självständig, oberoende och unik. Paradoxalt nog visar Amb-

jörnsson att ju närmare man befinner sig normen, desto större möjlighet tycks man ha att upp-

fattas som fri och oberoende. De som befinner sig i periferin avfärdas som förutsägbara, ste-

reotypa och ofria. Detta kan jämföras med Staunæs (2005) som visar att man genom att hand-

la över gränserna mellan existerande kategorier, normer och diskurser även riskerar att hamna 

i ofördelaktiga subjektspositioner. Ambjörnsson (2003) menar att genom att handla i periferin 

av normen eller som i Staunæs (2005) artikel, mellan olika kategorier blir man betraktad som 

mindre autentisk och mindre som “sig själv”. Genom att ansluta sig till majoriteten och göra 

sig mer lik de andra kommer man samtidigt att uppfattas mer äkta.  

Även i Kåks (2007) avhandling ser man tydligt hur ungdomarna med hjälp av de negativa och 

positiva scripten utvärderar sig själva och sina handlingar utifrån gällande normer. Identifie-

ring med det positiva scriptet ger känsla av frihet och självständighet, medan det negativa 

scriptet används av de flesta ungdomarna till att förstärka sina egna val och ge en positiv ut-

värdering på det egna livet. I Kåks studie är det tydligt att det positiva scriptet som innefattar 

saker som att jobba, plugga, resa och flytta innan bildandet av familj ska ske, är det rätta eller 

det normativt rätta sättet att bli vuxen på. Att det positiva scriptet kan ses som normen i sam-

hället och därmed även som något framtvingande påverkar inte ungdomarnas uppfattning om 

sina fria val. Istället talar ungdomarna i studien om sig själva utifrån individualistiska förklar-

ingsmodeller, där de framhåller sig själv som fria i sina val och obegränsade (Kåks, 2007). 

2.5. Tjejgruppsverksamhet och problem 

Vi har även tagit del av forskning som beskriver hur tjejgrupper bedrivs aktivt i olika verk-

samheter, detta för att se hur tjejer i en sådan kontext skapar en känsla för vem man är och hur 

de med hjälp av en samtalsledare förhåller sig till normer och värderingar om hur man som 

tjej bör vara. Flera av de texter vi tagit del av ställer sig överlag positiva till tjejgruppsverk-

samhet och menar att de är viktiga platser för tjejer att få ett eget utrymme på. Dock är inte 

alla studier endast positiva utan har identifierat problem med hur olika verksamheter bedrivs. 

Oinas och Collander (2007) beskriver i sin studie två olika projekt med tjejgrupper i Finland. 

De två projekten har olika sätt att problematisera kön och makt på och författarna menar att de 

olika förutsättningarna för diskussioner som detta skapar ger olika förutsättningar för de tjejer 

som deltar att själva utveckla sitt kritiska tänkande om maktpåverkan. I sin studie identifierar 

Oinas och Collander praktiker i båda grupperna vilka kan vara riskabla för dess medlemmar. 

En sådan problematisk tendens ser forskarna i den fria diskussionen där tjejerna tenderar att 

tycka likadant och där problem ofta döljs istället för att skapa ett samtal om sådant tjejerna 

kan vara osäkra på. Diskussionen spär på så sätt på en upprätthållen bild där oliktänkande 

eller tankar om osäkerhet i ämnet inte alltid vågar ventileras. Istället upprätthåller tjejerna en 

bild inför varandra om att ha mycket kunskaper inom ett visst område och att det ses ner på 

människor utanför gruppen som inte verkar ha koll. Oinas och Collander problematiserar att 
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det i fria diskussioner inte alltid från ledarnas sida finns inslag av samhällskritiska tankar utan 

att tjejerna istället får befästa normer och krav genom att ha en viss typ av samtal som inte 

följs upp med frågor om varför de tänker som de gör. 

Problem med tjejprojekt och tjejgrupper tar även Börjeson (1998) upp i en utredning från 

svenska ungdomsstyrelsen där hon ser att många tjejprojekt som startas eller vill starta hand-

lar om att fokusera på vad som anses vara tjejers behov istället för att handla om tjejers rättig-

heter. Detta menar hon gör att tjejer ses som passiva och i en offerroll, speciellt de tjejer som 

står utanför all annan fritidsaktivitet. Riskerna med projekt riktade till tjejer menar Börjeson 

alltså kan vara att de i sitt utövande får till syfte att förbättra tjejer som står utanför andra akti-

viteter och att de klassas som onormala istället för att syfta till frigörelse. Börjeson kopplar 

arbetet med tjejprojekten till jämställdhet och menar att det inte är något fel i sig att de startas 

utifrån en tanke om att de ska syfta till jämställdhet mellan tjejer och killar. Dock varnar hon 

för att projekten kan leda till dess motsats eftersom ett kategoriserande av människor, i detta 

fall vad man tror att tjejer vill och behöver, kan leda till att skillnader späds på än mer. 

Samtal i tjejgrupper syftar ofta till att stärka tjejer och deras självförtroende och i samtalen 

kan det yttra sig i att tjejerna uppmanas att inte bry sig om ideal eller att det inte gör något om 

man inte har en pojkvän. Som tjej ska man genom sitt deltagande i gruppen bli en stark och 

självständig individ, men Oinas och Collander (2007) menar att för att detta ska ske krävs att 

diskussionerna i grupperna hjälper tjejerna att identifiera mönster om hur deras liv påverkas 

av yttre faktorer samtidigt som de får verktyg för att hantera det. Ledarens roll i grupperna är 

på så vis väldigt viktig och Oinas och Collander anser att för att tjejgrupperna ska ha en posi-

tiv funktion krävs att man i gruppen lägger stor vikt vid diskussioner som rör just sociala och 

politiska aspekter av att vara tjej i det givna samhälle där de växer upp. Börjeson (1998) mot-

sätter sig inte att tjejgrupper eller projekt riktade till tjejer ska eller kan ha hållningen att dis-

kutera jämställdhetsaspekter men menar samtidigt att de inte bör sätta upp för höga mål i des-

sa avseenden. I stället poängterar hon att det just för jämställdhetens skull bör finnas aktivite-

ter för tjejer vars syfte endast är att ha kul - så som det är i aktiviteter dominerande av killar. 

2.6. Avslutande sammanfattning och reflektion 

I den presenterade tidigare forskningen ser vi att många forskare belyser begreppet intersek-

tionalitet, ett begrepp som poängterar vikten av att inte se identitets- eller genusskapande i ren 

form, utan i skärningspunkterna mellan olika former av maktordningar så som genus, sexuali-

tet, klass och etnicitet. Den makt som påverkar människor finns på så vis på flera nivåer sam-

tidigt. I den tidigare forskning vi lyft fram visas det genom att identitets- och genusskapandet 

sker just utifrån flera maktordningar där tjejers begränsningar i sin sexualitet är ett tydligt 

tecken på de maktordningar de står under. Den heterosexuella normen där tjejer förväntas 

vilja ha en kille och därmed även göra sig attraktiva för dem är ett exempel på en maktordning 

samt den makt kopplad till etnicitet där tjejer som skaffar en utlandsfödd pojkvän ses annor-

lunda på än en tjej med en etniskt svensk pojkvän. Även i unga tjejers identitetsskapande ser 

vi hur olika maktordningar påverkar vilka identitetskategorier som är socialt accepterade och 

inte och vilka identiteter som tycks mer åtråvärda än andra. Normer utifrån maktordningar gör 

därför specifika kategorier mer tillgängliga än andra för tjejerna i hur de kan identifiera sig 

själva.  

Tjejernas sexuella utrymme samt deras identitetskonstruktioner möjliggörs eller begränsas 

alltså av flera olika maktordningar vilka sammanflätas och därmed påverkar tjejerna på flera 

plan. Identitet och sexuell frihet är på så vis starkt påverkade av utomstående faktorer och 

tjejer kan därmed ses ha liten makt i hur deras konstruktion av sig själva ser ut. Detta trots att 

tjejerna som ingått i ovanstående studier har en individualistisk syn på sig själva där de avfär-
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dar tanken om strukturella begränsningar och istället upplever sig fria och obegränsade i sina 

val. Forskningen visar också hur ungdomar genom narrativ pratar om sina liv utifrån proces-

ser när de beskriver avgörande händelser i livet. Forskningen identifierar övergångar ungdo-

marna anser viktiga samtidigt som förväntningar på hur man som ung bör fatta beslut också 

blottläggs. Identitetsskapandet blir på så vis till genom dessa förväntningar och trots den frihet 

ungdomarna känner genom att följa det så kallade positiva scriptet är denna frihet påverkad av 

att de följt de förväntningar de själva och andra har på vad de vill och ska göra i sina liv. Trots 

att forskningen påvisar tjejers vilja till och känslan av fria val återkommer forskarna till hur 

dessa tankar och handlingar styrs av normer. 

Kopplat till vår frågeställning menar vi att den tidigare forskningen har gett oss en bred bild 

av de många faktorer som påverkar unga tjejer i deras identitetsskapande och i deras utrymme 

att välja och agera i olika kontexter. Det snäva sexuella utrymme tjejerna enligt forskningen 

har och vilka så kallade script de normativt bör följa för att identifiera sig som självständiga 

blir intressant för oss att analysera genom språket. 

Det vi kan se som brister i den tidigare forskning vi tagit del av är att den studerat tjejer och 

ungdomar för flera år sedan. Mycket hinner hända och utvecklingen går, om än sakta, så ändå 

framåt vad gäller jämställdhet och synen på kvinno- och mansrollen. Medvetenheten om och 

ifrågasättandet av strukturer och ideal syns allt mer i det offentliga vilket kan antas snappas 

upp av de som konsumerar det, idag finns till exempel ett stort antal bloggar i olika genrer 

vilka läses av många just unga tjejer. Vårt bidrag till forskningen ser vi vara en nyare studie 

av hur unga tjejers identitetsskapande ser ut bland sina vänner där bloggar, sociala medier och 

samhällsströmningars påverkan ser annorlunda ut idag jämfört med för bara några år sedan. 

Genom att använda sig av redan etablerade kompisgrupper i fokusgrupper, där vi som forska-

re låter samtalet flyta utan att styra i den mån det går avser vi få ett så naturligt analysmaterial 

som möjligt. Kopplat till forskning som visat tjejers begränsade utrymme för identitetsska-

pande i samhället vill vi i vår studie se hur det kan se ut i en rumsligt avgränsad situation där 

en kompisgrupp med tjejer integrerar med varandra. 
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3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Vårt vetenskapliga förhållningssätt tar avstamp från ett brett fält, där vi med utgångspunkt 

från socialkonstruktionismen kombinerar en diskursanalytisk ansats med en narrativ (se bland 

annat Blomberg, 2010; Bamberg, 2011). Dde utgår alla från samma grundtanke- att männi-

skan genom språket konstruerar sin bild av verkligheten, där en kombination av dessa inrikt-

ningar ger oss de verktyg som förutsätter en nyansrik analys. Sammanfattningsvis utgår vi 

från en diskursiv narrativ ansats. Vi förespråkar en paketlösning, där våra metodologiska och 

teoretiska utgångspunkter samverkar och därmed faller under samma kategori.  

3.1. Socialkonstruktionism 

I vår undersökning ser vi på identiteter som något föränderligt och som något som påverkas 

av de rådande diskurser i vilka människor befinner sig. Diskurserna upprätthålls och återska-

pas av de människor som verkar i dem vilket för oss innebär att vi har ett socialkonstruktio-

nistiskt förhållningssätt till det vi undersöker. Den syn människor har på vad som är kunskap 

och det vi tror oss veta om världen är enligt socialkonstruktionismen något människor skapat 

och hela tiden återskapar i interaktionen med varandra och beror enligt synsättet helt på den 

specifika kultur och kontext som människor befinner sig i. Vad som ses som socialt accepterat 

kan alltså variera mellan olika platser och tider och på så vis finns ingen objektiv sanning utan 

istället endast sociala processer där olika accepterade synsätt av världen konstrueras och upp-

rätthålls. Ett sådant exempel är sexualitet och vad som faller inom ramen för vad som anses 

vara normalt och inte. Genom historien har vad som ses som sexuella avvikelser varierat stort 

samtidigt som vad som anses attraktivt också ändras flera gånger under decennier och århund-

raden (Burr, 2003:4-5, 42-44). Detta sätt att se på världen blir intressant i vår undersökning då 

hur de unga tjejerna pratar med varandra kan ses vara påverkat av de sociala konstruktioner 

och uppfattningar som finns omkring dem. Av den anledningen kommer vi inte söka efter en 

sanning i hur det är att vara ung tjej idag utan endast se till deras version av verkligheten och 

hur de i sitt tal konstruerar den. Språket blir därmed en viktig resurs för oss vilket också är 

något som är centralt i socialkonstruktionismen. 

Socialkonstruktionismen ser språket som något konstruerande och som en handling i sig. Att 

språk är en handling kan förklaras genom att se hur det som sägs skapar konsekvenser för den 

omgivning där det yttras. Samtidigt som språkliga yttranden ger konsekvenser för omgivning-

en är det också ett sätt för människor att strukturera sin omgivning och de erfarenheter man 

får. Genom det sätt man språkligt kan uttrycka sig på visar man upp vem man är eller vem 

man vill vara, hur man beskriver sig själv blir alltså tillgängligt just genom de språkliga resur-

ser man använder sig av och genom hur man strukturerar sina upplevelser. Detta innebär att 

hur man framställer sig själv och hur man tolkar andra skulle kunna se ut på flera olika sätt på 

grund av den stora variation som finns i språket. Den makt som finns i språkliga yttranden och 

genom hur språket ses som handling visar sig i de sociala förändringar språket kan föra med 

sig i form av hur samhället och individers syn på olika fenomen kan förändras genom att man 

börjar prata om fenomenet på ett nytt sätt, exempelvis genom att vi idag använder ordet funk-

tionsnedsättning istället för som tidigare funktionshinder (Burr, 2003:8, 47-50). 

Hur människor pratar med varandra och om vad i olika situationer utgår från de diskurser som 

råder och finns tillgängliga. En diskurs visar på vilket sätt något går att prata om, hur det be-

skrivs eller utförs i ett visst sammanhang. Inom en diskurs finns vissa accepterade tankar me-

dan det i en annan diskurs finns andra tankar som är accepterade och ses som det normala, 

olika diskurser ger på så vis olika möjligheter för handling samt ger riktlinjer för olika sätt att 

prata på. Diskursers påverkan på det som yttras går åt två håll, dels märks diskurserna i det 

människor skriver och säger samtidigt som det som sägs och skrivs får mening just eftersom 
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de ingår i en given diskurs (Burr, 2003:64, 66). Denna påverkan och det utrymme människor 

ges att handla på kan ses ovan i hur människor använder språket och vad det gör samt kan ses 

i hur sociala konstruktioner skapar eller minskar utrymme för vad som är det normala i olika 

kontexter. I de unga tjejernas samtal vill vi se just vilka diskurser de pratar om sig själva från, 

vad som är tillåtet inom dessa och vilka resurser de använder för att upprätthålla och rättfärdi-

ga sig själva utifrån diskurserna. 

3.2. Diskursiv psykologi 

Utifrån vårt syfte att se hur tjejerna i en kompisgrupp genom språket konstruerar sin uppfatt-

ning om sig själva, varandra och omvärlden lämpar sig diskursanalysen väl, då ansatsen ger 

oss verktyg att kunna studera språkets konstruerande karaktär. Diskursanalys är en bred ansats 

med flera inriktningar, gemensamt har de att man studerar användningen av språket i tal och 

text i sociala kontexter och försöker i analysen att lokalisera mönster (Taylor, 2001:5-6). Vi 

har för avsikt att lägga fokus på den diskursiva psykologin där vi finner relevanta begrepp för 

vår analys i studien.  

Gemensamt för alla inriktningar inom diskursanalysen är att man förstår språk inte endast som 

ett verktyg för kommunikation, istället menar man att språket aldrig är neutralt eller statiskt 

utan att språket används för att göra saker. Därav ligger fokus inom diskursanalys på språkets 

konstruerande karaktär, där mening skapas och förändras (Taylor, 2001:5-8). Vi ämnar där-

med inte undersöka inneboende tankar, känslor och attityder hos tjejerna i kompisgrupperna, 

alltså mening bakom orden, utan fokuserar på att se vad språket gör, det vill säga vilka me-

ningar som skapas genom språket i interaktionen mellan tjejerna. Diskursanalysen hävdar att 

det inte finns någon neutral, objektiv sanning, istället hänvisar man till att människor har olika 

sätt att se och förstå verkligheten, vilket också ger en mängd olika verkligheter och en mängd 

olika sanningar. Likaså förstår man världen inom denna tradition, inte som objektiv, utan som 

något som konstitueras utifrån människorna som tillhör denna värld (Taylor, 2001:5-8). Det 

betyder inte att man inom diskursanalysen fastslår att det inte finns en fysisk verklighet utan-

för diskursen, utan snarare att fenomen bara får mening genom diskurs (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:104). På så vis är vi alla med i att skapa den verklighet vi ingår i, där vi både 

påverkar och påverkas. Detta gäller inte minst oss i vår roll som forskare. Vår påverkan på 

studien beaktas tillsammans med resonemang om studiens och vår egen reflexivitet under 

rubriken forskarrollen.  

Diskurspsykologin förhåller sig kritisk till kognitivismens syn på språk som avbildningar av 

en yttre värld eller som produkter av inre mentala representationer, istället förstår man språk 

som en dynamisk form av social och diskursiv praktik som aktivt formar den sociala världen 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:97). Diskurspsykologin lämpar sig väl till vår studie, då 

dess begreppsapparat fokuserar på vad människor gör i deras tal när de interagerar med var-

andra. Ansatsen intresserar sig för hur människor talar om, eller konstruerar saker som attity-

der, minnen och känslor med hjälp av språket. Hur identiteter, tankar och självet konstrueras 

och hur detta görs betydelsefullt i deltagarnas tal blir relevant, likaså hur människor i sina 

beskrivningar tilldelar orsaker till olika händelser. Identitet inom diskurspsykologin förstås 

som diskursiva produkter som konstrueras och förhandlas i interaktion, vilka förändras utifrån 

interaktionella syften (Horton-Salway, 2001:152-153, 162). Människor är, paradoxalt nog, 

både produkter av och tillverkarna av diskurser, varpå det blir intressant att försöka fånga re-

lationen mellan diskurser och det talande subjektet. Med dessa resonemang kan man förklara 

hur identiteter produceras och påverkas utifrån sammanhanget, historia och kultur. Utifrån 

diskurser förstår vi med andra ord våra subjektiva erfarenheter och vår känsla för vem vi är 

(Edley, 2001:190-191). Då identiteter blir förhandlade och konstruerade genom talet i interak-

tion, är det även här vårt analytiska fokus ska ligga. I analysen blir det viktigt att för det första 
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uppmärksamma hur versioner av verkligheten är konstruerade genom människors beskriv-

ningar, för det andra hur talet även är en handling (anklaga, rättfärdiga o.s.v.), och för det 

tredje att se hur versioner av verkligheten är konstruerade och positionerade i förhållande till 

och mot andra befintliga eller potentiella förklaringar (Horton- Salway, 2001:162). 

Potter (1996) menar att vi med hjälp av språket och våra beskrivningar förmedlar saker, byg-

ger upp trovärdighet och gör faktaanspråk, vilket även det visar på språkets konstruerande 

karaktär. Att se hur tjejerna i vår studie gör när de i interaktion konstruerar fakta blir därmed 

intressant, likaså hur de handskas med varandras beskrivningar och vilka metoder de använder 

för att bedöma dess giltighet. Genom att retoriskt organisera sina beskrivningar kan vi formu-

lera faktaanspråk, samtidigt som vi använder metoder för att försvaga andras beskrivningar 

för att därmed undvika att själva bli underminerade (Potter, 1996:122-123). Dessa olika me-

toder vi använder oss av när vi positionerar oss, konstruerar våra beskrivningar och förhandlar 

fram våra identiteter kallas retoriska resurser, vilket lyfts fram i rubriken nedan. Även tolk-

ningsrepertoarer kan ses som en retorisk resurs, men då detta begrepp är omfattande faller det 

under en egen rubrik. Slutligen lyfter vi fram begreppet ideologiska dilemman som synliggör 

när människor använder sig av motsägelsefulla tolkningsrepertoarer.  

Retoriska resurser 

Som tidigare nämnts så är vår syn på identitet något som ständigt konstrueras och förhandlas 

fram utifrån kontexten och genom interaktion med andra. Identitetens flyktiga karaktär resul-

terar i en ständig rörelse av aktiviteter som rör identitetsskapandet. I vårt identitetsskapande 

använder vi oss av olika retoriska resurser som på olika sätt beskriver hur vi positionerar oss 

gentemot varandra och hur vi gör för att bli trovärdiga i vår identitet.  

Som människor både intar vi olika kategorier och placerar in andra i kategorier som återfinns 

i diskurser. Hur kategorier används och hur olika innebörder tillskrivs dessa hör samman med 

hur vi vill konstruera oss själva och andra. Potter (1996:111-112) menar att vi ofta använder 

oss av kategoriseringar i våra beskrivningar där objekt eller händelser formuleras som något 

med vissa tillhörande kvaliteter så som bra eller dålig, våldsam eller lugn, men där vanligen 

mer subtila alternativ används. Den kategoritillhörighet en person har är nära sammanbundna 

med vilken rätt man har att uttala sig, vilket leder oss in på begreppet category entitlement, 

kategoriskt berättigande, som med andra ord innebär att personer i vissa kategorier och i vissa 

kontexter behandlas som kunniga (Potter, 1996:133). Med ett kategoriskt berättigande undan-

röjs behovet av att fråga hur personen vet, istället räcker deras medlemskap inom den specifi-

ka kategorin för att bli trovärdig i uttalanden inom den gällande domänen. Läkare, fotbolls-

spelare, eller specialister på andra områden är exempel där kategoriskt berättigande tillskrivs. 

Att vara medlem i en kategori är dock inte en självklarhet, utan medlemskap och kategoriskt 

berättigande ska förstås som en pågående aktivitet som kan behöva upparbetas och förhandlas 

fram i den lokala kontexten. Att jobba upp ett kategoriskt berättigande är alltså något vi för-

söker göra för att få våra beskrivningar att framstå som sanna. När vi i interaktion förhandlar 

våra kategoritillhörigheter bygger vi upp vårt eget berättigande genom att underminera andra, 

samtidigt finns det alltid en risk att själv bli underminerad (Potter, 1996:133-134). För att 

framstå som trovärdig i sina beskrivningar kan detaljrikedom vara ett annat element som är av 

vikt i faktakonstruktionen. Likaså kan berättelser underbyggas genom att hänvisa till sidoka-

raktärer vilka får fungera som vittnen som faktiskt var på plats eller lyfta fram citat från per-

soner som var inblandande (Potter, 1996:117, 160-165; Blomberg, 2010:93). En annan vanligt 

förekommande retorisk resurs är vad Potter (1996:187) benämner som extreme case formula-

tions, vilket innebär att människor ofta uttrycker sina beskrivningar i förstärkande ordval för 

att på så vis få större tyngd i sina rättfärdiganden, anklagelser eller argumentationer. Om nå-

gon exempelvis beskriver en person som extremt svartsjuk eller helt otroligt nojig, är det ett 

tecken på att personen i fråga använder sig av en retorisk resurs.  
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Potter (1996:124-125) menar att inbäddat i våra beskrivningar kan det finnas ett egenintresse, 

så kallat stake vilket innebär att något står på spel för talaren eller skribenten. Här gäller det 

för individen att försöka att konstruera sig själv på ett sådant sätt att man framstår som pålitlig 

och på så vis också undvika att bli underminerad. Horton-Salway (2001:155-156) menar att 

det alltid finns en risk att någon kommer att ifrågasätta det man säger, speciellt om det sagda 

anses vara kontroversiellt. I vanliga konversationer hanterar människor ofta detta genom att 

säga sådant som minskar risken för ifrågasättande eller säga något som verkar förklarande för 

uttalandet och något som visar att ens person inte behöver ifrågasättas. Att förebygga för så-

dana möjliga undermineringar eller anklagelser kallas enligt Potter (1996:125-127) stake ino-

culation.  

I tjejernas samtal kommer vi vara intresserade av att se just vilka retoriska resurser tjejerna 

använder sig av när de konstruerar sin bild av sig själva, varandra och omvärlden. Vilka kate-

gorier som tjejerna intar, placerar varandra i och förhandlar om, samt vad de tillskriver för 

innehåll i olika kategorier blir ett verktyg vi avser använda oss av i vår analys. På samma vis 

blir det intressant att urskilja vad som står på spel för tjejerna när de pratar med varandra och 

hur de gör för att verka trovärdiga i deras uttalande och positionering. Relevant blir även att se 

vad tjejerna förmedlar i sitt tal 

Slutligen vill vi även lyfta fram begreppet indexikalitet, vilket innebär att vår förståelse av ett 

uttalande är beroende av vår förståelse för det kontextuella sammanhang som orden yttrar sig 

i. Ett uttalande får med andra ord inte mening utan att det sätts i ett sammanhang, där aspekter 

som vad för typ av samtal det är och var detta samtal äger rum är av vikt (Potter, 1996:43). I 

vår studie kommer vi uppmärksamma indexikaliteten när vi studerar tjejerna i deras samtals-

grupper och vara medvetna om att det som sägs och det som förstås är beroende av den kon-

text som tjejerna befinner sig i. 

Tolkningsrepertoar 

Vidare är det av intresse i denna studie att identifiera vilka möjliga sätt som finns tillgängliga 

gällande hur man kan tala om sig själv, varandra och sådant som händer omkring en. Dessa 

olika sätt att tala om något kan refereras till begreppet tolkningsrepertoar. En tolkningsreper-

toar kan förstås som olika distinkta sätt att tala om objekt och händelser i världen (Edley, 

2001:198). När människor talar om saker så gör man det utifrån termer som redan är tillgäng-

liga för en genom historia. De olika tolkningsrepertoarerna som finns tillgängliga används på 

så vis även som verktyg för att kunna karaktärisera händelser och förstå omvärlden. Det finns 

alltså inte bara en möjlig tolkningsrepertoar, utan snarare kan det finnas flera inom samma 

domän där vi omväxlande använder oss av olika repertoarer utifrån den situation vi befinner 

oss i för tillfället. En viktig poäng med tolkningsrepertoarer är att genom att se på vilka olika 

sätt man kan tala om något, blir det också möjligt att urskilja begränsningar som finns i kon-

struktionen av sig själv och andra. Hur man kan tala om något och vilka tolkningsrepertoarer 

man därmed använder visar hur diskurser kommer till uttryck (Edley, 2001:201). Genom en 

noga genomgång av datamaterialet ämnar vi uttolka mönster genom tjejernas tal och därmed 

identifiera de olika tolkningsrepertoarer som tjejerna talar utifrån. De olika tolkningsrepertoa-

rer som tjejerna drar i visar med andra ord hur diskurser används i praktiken hos tjejerna när 

de pratar.  

Ideologiska dilemman 

Ideologiska dilemman är de motsägelser eller krockar som sker i våra levda ideologier. Levda 

ideologier utgör de föreställningar, handlingar och värderingar som kan kopplas till en viss 

kultur. Ofta finns det ingen enhetlig mening i hur man ska agera, utan motsägande och tävlan-

de argument ligger ofta till grund varpå människor får avgöra hur de ska tänka och handla i 

olika situationer. På så sätt kan man även förstå ideologiska dilemman genom att se hur vi kan 
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använda oss av olika och ibland motsägelsefulla tolkningsrepertoarer för förståelse av ett och 

samma sociala objekt (Edley, 2001:203-204). För att exemplifiera ett ideologiskt dilemma kan 

vi se hur vi i dagens samhälle strävar efter individualitet och självförverkligande, samtidigt 

som vi är del av ett samhälle och därmed beroende av kollektivet, vilket därmed kan ge upp-

hov till en krock eller motsägelse. Ett annat dilemma kan uppstå när föräldrar försöker kom-

binera en karriär inom arbetet med familjelivet.  

Under vår analysprocess kommer vi att försöka identifiera de motsägelser som kan tänkas 

uppstå när tjejerna i tjejgrupperna förhåller sig till varandra och befintliga diskurser när de 

interagerar. Hur tjejerna gör för att hantera dessa dilemman och vad det har för betydelse för 

identitetsskapandet lyfts fram. 

3.3.  Diskursiv narrativ ansats 

Liksom diskursanalysen har även den narrativa ansatsen en stor brokig bredd, där berättelse-

forskningen har kommit att bli ett användbart verktyg inom en rad discipliner så som herme-

neutik, etnometodologi, psykologi, historia och lingvistik. Denna växande uppmärksamhet har 

gett upphov till vad Bamberg (2007:1) kallar en “narrativ boom”. Vår utgångspunkt kommer 

att ta avstamp från en diskursiv narrativ ansats, där vi använder oss av resonemang från Bam-

berg och Georgakopoulou. Utifrån denna ansats får vi möjlighet att studera tjejernas identi-

tetskonstruktion genom att se på deras berättande, så kallade narrativ. 

Bambergs (2007:3) narrativa ansats utgår från att det finns en ömsesidig relation mellan dis-

kursers påverkan och den aktiva individ som konstituerar och reproducerar diskurser, således 

utgår vi i vår studie dels från att individen är aktiv i konstruktionen av sociala praktiker, dels 

att individen även är konstituerad av dessa sociala praktiker vilket påverkar hur individen kan 

tänka, känna och handla i olika situationer. På så vis blir det viktigt att belysa att alla våra 

berättelser är inbäddade i en kultur, och denna kultur kommer att återspeglas i våra berättel-

ser. Det tjejerna i vår studie samtalar om kan ses som ett berättande där de genom narrativ 

visar hur de vill att en specifik händelse ska framstå. Hur dessa narrativ framställs ska även 

ses i förhållande till den publik till vilken den framförs eftersom publiken påverkar vilken 

betydelse berättelsen får. Man vill alltså inte se till vad en händelse betyder för den enskilde 

berättaren, utan istället se hur denne väljer att presentera sin berättelse och därmed positionera 

sig och andra i den (Bamberg, 1997:335). 

Bamberg har tillsammans med Georgakopoulou utvecklat en forskningsansats vars analytiska 

fokus ligger på historieberättande i vardagliga konversationer, så kallade small stories, där 

man kan se hur identiteter utövas och testas i relation till andra. Small stories kan vara berät-

telser om pågående, framtida eller eventuella händelser samtidigt som det kan vara tidigare 

berättade berättelser eller vägran att berätta något. Genom att lägga vikt vid just small stories 

kan man som forskare se hur människor som agenter positionerar sig samtidigt som de även 

blir positionerade av andra. En analys av dessa kan också urskilja det pågående identitetsska-

pandet samtidigt som det kan visa hur identiteter utvecklas. Den förhandling som sker med 

identiteter i vardagliga konversationer, vilka sker återupprepande, leder till att människor får 

en känsla av sammanhang och en känsla av vem man är. Att se narrativ utifrån small stories 

gör alltså att vi när vi ska analysera tjejernas narrativ kommer se till hur de konstruerar en 

känsla för vilka de är. Då small stories är en produkt av diskurser kan vi genom tjejernas be-

rättelser även få fatt på de diskurser de är påverkade av (Bamberg, 2011:15-16; Bamberg & 

Georgakopoulou, 2008:379, 381).  

Genom sina narrativ positionerar sig människor i relation till sin omgivning och för att se hur 

denna positionering går till beskriver Bamberg (1997:336-337;2004:5-7) tre analysnivåer. 

Dessa tre analysnivåer kommer även vi att utgå från när vi söker finna svar på vår frågeställ-
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ning. I den första nivån analyseras hur berättelsens karaktärer konstrueras i tid och rum, det 

vill säga hur de karaktärer som presenteras positioneras gentemot varandra av berättaren och 

hur de framställs i relation till varandra. Detta visar också hur den som berättar sätter sig själv 

i relation till de andra karaktärerna, genom att positionera dem positionerar man sig själv till 

dem. Denna analysdel är menad att visa vad berättelsen handlar om. I den andra nivån upp-

märksammar man hur berättaren positionerar sig själv till de som lyssnar samt ser till varför 

berättelsen berättas just då i interaktionen. Man vill även veta vad berättaren vill uppnå med 

det sagda och se om berättaren lägger fram sina ord med ett ursäktande av beteende eller på 

ett sätt som instruerar lyssnaren om vad och hur den ska tänka. Den tredje analysnivån ser till 

hur berättaren positionerar sig i relation till sig själv. Här studerar man hur språket används av 

berättaren, det vill säga hur berättaren vill framstå inför sin publik och vilka anspråk som görs 

för att visa att det man berättar är sant och relevant. I det tredje analyssteget återkopplar man 

till steg ett och två för att söka svar på hur berättaren gör för att få en känsla av sig själv och 

hur denne får svar på frågan 'Vem är jag?', det vill säga hur personen visar vem den är utifrån 

rådande diskurser och normer och i förhållande till de som lyssnar. 

Ytterligare ett analysverktyg som blir relevant för oss i vår studie är att, med hjälp av Georga-

kopoulou (2003), se hur en kompisgrupp i vardagliga konversationer använder sig av tid och 

plats i sina berättelser. Georgakopoulou menar att tid och plats ska förstås som interaktionella 

resurser som blir förhandlade och utmanade av deltagarna under berättelsens gång. Använ-

dandet av tid och plats i interaktion länkas samman med deltagarnas indexikalitet, det vill 

säga delade socio-symboliska betydelser. Författarens studie visar hur en kompisgrupps famil-

jära platser eller ”hang outs” bär med sig en historia med dem och är kärnan i deras delade 

värld som både ger upphov till och som åberopas i berättelserna. Narrativ förstås här som ett 

lokalt och samarbetsframtaget projekt. När vi berättar görs tid ofta relevant på ett eller annat 

vis, hur vi konstruerar tid och plats och kopplar dessa komponenter med händelser blir på så 

vis viktigt i det identitetsskapande som sker här och nu.  

För oss blir Bambergs tre analysnivåer samt Georgakopoulous tankar om tid och plats som 

komplement, ett bra verktyg för att se tjejernas positioneringar där de visar hur de vill framstå 

inför varandra samtidigt som det visar vilken vikt de lägger vid olika roller vilka görs relevan-

ta i deras berättande. På så vis kan vi se hur deras identitetsskapande ser ut i relationen till 

varandra, vad som görs relevant, vad man väljer att framställa och vem man vill utmåla sig att 

vara. Vi kan även se hur tid och plats används som resurs för tjejerna i deras samtal där index-

ikaliteten kan antas vara viktig i interaktionen. Den narrativa ansatsen kommer att ge viktiga 

verktyg för oss då vi kommer kunna se hur tjejerna kategoriserar sig själva och andra i sina 

berättelser där fokus kommer att ligga på deras vardagliga tal. 

3.4. Sammanfattning teori och metod 

Sammanfattningsvis utgår vi från socialkonstruktionistiska grundtankar och använder oss av 

en diskursiv narrativ ansats. Vi utgår därmed från att världen konstrueras av människorna som 

ingår i den varpå det finns många olika verkligheter och många olika sanningar. Identitet ser 

vi i denna studie som något som konstrueras fram och förändras utifrån kontexten man befin-

ner sig i. Utifrån den diskursiva psykologin tar vi med oss begreppen tolkningsrepertoar, ideo-

logiska dilemman och retoriska resurser. Dessa begrepp ger oss möjlighet att se hur tjejerna 

pratar om olika saker och vilka diskurser de förhåller sig till samt hur de intar och placerar in 

varandra i olika kategorier när de samtalar. Med hjälp av den diskursiva narrativa ansatsen får 

vi en förståelse för hur tjejerna använder sig av berättande och hur de i sitt berättande positio-

nerar sig gentemot sig själv, de som lyssnar och andra karaktärer i berättelsen. Här ser vi även 

hur tjejerna kan använda sig av tid och plats som interaktionella resurser. Dessa begrepp ger 

oss de analysverktyg vi behöver för att se hur identitetsskapande sker i interaktion mellan 
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tjejerna. Genom vårt val att kombinera den diskurspsykologiska ansatsen med den narrativa 

får vi kompletterande kunskaper om hur identiteter skapas, vilket ger oss en nyansrik analys.   
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4. Studiens tillvägagångssätt 

Vi kommer nedan redogöra för hur genomförandet av vår studie gått till. De olika stegen vi 

tog från att börja söka tidigare forskning till att få access till vår målgrupp samt resonemang 

gällande vårt urval beskrivs. Vårt val att genomföra fokusgrupper behandlas, varpå vi beskri-

ver hur vår insamlade data från dessa fokusgruppssamtal transkriberas och utgör vårt empiris-

ka underlag som blir grunden för vår analys. Vilka etiska aspekter som vi har tagit del av och 

förhållit oss till i studien redogörs samt tankar om hur vi ser på vår roll som forskare. Avsnit-

tet avslutas med en genomgång av vårt analysförfarande, eller med andra ord, hur vi gått till 

väga för att komma fram till vårt resultat.   

4.1. Sökningsförfarande 

För att få en uppfattning om den tidigare forskning som gjorts på vårt område har vi gjort 

sökningar i databaserna Sociological abstract, Sage journals, Swepub och avhandlingar.se. De 

sökord vi använt oss av är identity, gender, youth, girls, narrative, category och discourse 

analysis. Dessa ord har vi sökt på i olika kombinationer för att få så många relevanta träffar 

som möjligt kopplat till vår undersökning. Vi har förutom artiklar använt avhandlingar och 

böcker som fungerat som tidigare forskning då de innehållit studier som varit intressanta för 

oss att ta del av.  

4.2. Urval, access och datainsamling 

För att kunna studera unga tjejers identitetsskapande genom deras tal behövde vi göra ett ur-

val som tillfredsställde de kriterierna. Vi har gjort ett strategiskt urval där vi vänt oss till in-

stanser som kan tänkas ha access till vår målgrupp, det vill säga tjejer i gymnasieåldern. Vårt 

urval blev även ett vad Patton (2002) beskriver som snöbollsurval där vi först frågade tre tje-

jer om de var intresserade av att delta vilka i sin tur samlade ihop tre gäng med kompisar i 

målgruppen vi söker. 

Vi började med att kontakta olika gymnasieskolor, fritidsgårdar, konfirmationsgrupper och 

andra verksamheter där tjejer i vår målgrupp befinner sig. Dock visade det sig svårt att få tag 

på tjejer, vilket gjorde att vi även började höra oss för i vårt kontaktnät om möjliga deltagare. 

Via en av gymnasieskolorna fick vi kontakt med en tjej vilken samlade ihop tre av sina kom-

pisar och bildade på så vis en fokusgrupp. Via vårt kontaktnät fick vi tag på ytterligare en tjej 

som i sin tur frågade sina kompisar vilka sedan ville delta i en fokusgrupp. Den sista fokus-

gruppen tog form även det genom vårt kontaktnät, men då denna grupp befann sig i en annan 

stad kunde inte vi närvara utan bad dem spela in sitt samtal för att sedan överlämna inspel-

ningen till oss. Vi ser detta samtal som ett bra komplement till de övriga fokusgrupperna då de 

uppmanades ha ett så vanligt samtal som möjligt utifrån omständigheterna. Till skillnad från 

de andra grupperna påverkade inte vår medverkan detta samtal, dock kan det antas att inspel-

ningsapparaturen samt medvetenheten om att vi skulle lyssna på samtalet i efterhand påverka 

vad de sa och hur de pratade. 

Vårt urval består av tjejer som är bosatta i två olika mellanstora städer med omnejd och är 

mellan 16-19 år. Antal tjejer i varje fokusgrupp har varit 3-5 stycken och samtalen har varat 

mellan 1-1.5 timme vardera. En av grupperna ska precis avsluta sitt första år på gymnasiet och 

de andra två grupperna ska precis avsluta sitt sista år och därmed ta studenten. I fokusgrup-

perna började vi som samtalsledare med att presentera oss och vår studie, informera om de 

forskningsetiska riktlinjer vi följer samt ställa en öppningsfråga vilka de själva fick prata ut-

ifrån. Den ena gruppen fick vi uppmuntra med fler frågor då deltagarna inte självmant tog 

initiativ till nya ämnen medan den andra gruppen pratade på självmant och tog upp olika äm-

nen vilket resulterade i att vi knappt behövde ställa några frågor alls. Vår avsikt med dessa 
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samtal var att hålla en låg profil och styra samtalen så lite som möjligt och istället låta tjejerna 

föra samtalet framåt. I det samtal där tjejerna själva spelade in ringde vi upp på högtalartele-

fon för att presentera oss och informera om de forskningsetiska principerna.  

Alla kompisgrupper är olika där deras sätt att prata och hur de som grupp är, påverkas av en 

mängd faktorer så som klasstillhörighet, etnicitet, uppväxtvillkor, uppväxtort och så vidare. I 

vår studie har vi tre olika kompisgrupper från tre olika skolor och från två olika städer. Vi är 

medvetna om att detta urval inte representerar alla unga tjejers kompisgrupper, utan det vi kan 

se är hur tjejerna i dessa tre specifika kompisgrupper skapar identitet. Då alla tjejerna i vår 

studie går högskoleförberedande teoretiska gymnasieprogram (samhälle, samhälle- beteende-

vetare och teknik) kan en vidare representation av gymnasieprogram så som praktiska eller 

estetiska program tänkas ge skillnader i resultatet. Vidare kan vi anta att tjejerna i våra fokus-

grupper tillhör familjer med liknande socioekonomiska bakgrunder, vilket även det kan tänkas 

ha betydelse för studiens resultat. Detta är något vi urskilt dels genom att vi tagit hjälp av vårt 

kontaktnät för att hitta dessa grupper och har på så vis en viss insyn i vilka typer av grupper 

dessa personer ingår i, dels genom att utläsa ekonomiska och kulturella tillgångar genom de-

ras tal och berättelser. Likaså kan en större variation av kulturella bakgrunder tänkas påverka 

resultatet i mer varierande riktningar. Vidare studier med fler kompisgäng med större varia-

tion ser vi därmed som önskvärt för ett bredare resultat i hur tjejer i kompisgrupper genom 

språket skapar identitet.  

4.3. Fokusgrupper  

Då studien syftar till att söka svar på hur tjejer i en kompisgrupp genom språket konstruerar 

sin uppfattning om sig själva, varandra och omvärlden, förutsätter det att insamlandet av ma-

terialet genomförs på så vis att vi kan se hur tjejerna i grupp samverkar. Av den anledningen 

blev fokusgrupper med unga tjejer i kompisgrupper det givna valet. Fokusgrupper är en inter-

vjumetod som inbegriper flera personer och kan därmed även liknas vid en gruppintervju 

(Bryman, 2008:446). När man använder sig av fokusgrupper är man intresserad av att se hur 

en grupp människor i samspel med varandra resonerar kring ett visst ämne. Grundidén var att 

personer som man visste hade erfarenhet inom ett ämne som även forskaren var intresserad av 

tillsammans kunde intervjuas om denna erfarenhet. Här innefattas både vad som sägs men 

även hur det sägs och hur personerna i fokusgruppen reagerar på varandras åsikter. Grupple-

daren för fokusgruppen utformar vanligtvis en förhållandevis ostrukturerad situation för att 

deltagarnas åsikter och synsätt ska kunna komma till uttryck utan att bli för styrda av frågor 

(Bryman, 2008:446-447).  

Deltagarna i våra fokusgrupper har alla erfarenheter av att vara ung och tjej idag, vilket gör att 

vi som forskare intresserar oss för denna grupp. I linje med Bryman lät vi situationen under 

samtalen vara så öppen som möjligt, där vi lät tjejerna samtala om vad som var viktigt eller 

intressant för dem, snarare än att försöka styra in tjejerna på olika spår. För att ändå under-

bygga våra samtal utifall dessa skulle avstanna valde vi att ha några överordnade teman förbe-

redda med några öppna frågor till varje tema. Dessa teman rörde vänskap, intressen, skolan, 

och framtiden. Inför fokusgruppssamtalen menar Bryman (2008:465) att det kan vara av vikt 

att fundera över upplägget på samtalet. Frågor vi ställde oss innan samtalen ägde rum var där-

för; Är de förberedda frågorna av relevans för deltagarna och är de formulerade tydligt och 

begripligt? Är frågorna formulerade så att de skapar diskussion och finns det utrymme för nya 

och oväntade teman att komma till uttryck?  

Bryman (2008:449-450) menar att inspelning och sedan transkribering av fokusgruppssamta-

let är att föredra, något även vi gjorde i vår studie. Detta är en fördel, dels då det blir lättare att 

få med allt som sägs och av vem, dels för att det då finns utrymme att studera gruppens dy-
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namik och hur mening skapas kollektivt under samtalet. Slutligen lyfter Bryman fram vikten 

av att inleda och avsluta fokusgruppssamtalet (Bryman, 2008:459-460). Därav inledde vi våra 

samtal genom att presentera oss och syftet med vår studie, skälen till varför vi spelade in och 

hur länge samtalet skulle ta. Vidare redogjorde vi även för de forskningsetiska principerna 

som redogörs nedan. Vi avslutade samtalet genom att tacka för deras medverkan och berätta-

de kort om hur de framkomna data skulle användas. 

4.4. Etiska överväganden 

I vår studie har vi följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för att uppfylla de forskningsetiska 

principerna samt hämtat information från CODEX vilken drivs av vetenskapsrådet tillsam-

mans med Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. Då tre av deltagarna i 

vår studie inte är myndiga men över 15 år och väl informerade och införstådda med vad studi-

en innebär för dem personligen krävs inte vårdnadshavarens godkännande trots att de inte fyllt 

18 år. Istället gäller samma etiska principer som för vuxna där de fyra huvudsakliga princi-

perna är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Som nämnt ovan tog sig dessa i uttryck på så vis att vi i enlighet med informations- och sam-

tyckeskravet informerade alla tjejer om vad syftet med vår studie var samt att det är helt frivil-

ligt för dem att delta och även avbryta sin medverkan närhelst de vill utan att det ifrågasätts. 

Vi var noga med att ha klarhet i att de var införstådda med vilka övergripande samtalsämnen 

vi skulle prata om, i de grupper där det var aktuellt, och att de gav sitt samtycke till detta. I 

enlighet med konfidentialites- och nyttjandekravet informerade vi tjejerna om hur vi skulle 

använda oss av det material vi fick fram genom inspelningarna, det vill säga att det skulle 

transkriberas, analyseras för att sedan raderas. Vi informerade tjejerna om att inga uppgifter 

om dem skulle nå någon utomstående, att de skulle ges fingerade namn i vår färdiga uppsats 

samt att vårt material endast skulle användas i forskningssyfte. 

4.5. Forskarrollen  

En viktig fråga inom all forskning är den om forskarens relation till undersökningen och hu-

ruvida separation dem emellan är möjligt. Begreppet reflexivitet (Taylor, 2001:16) föreslår att 

en ovan nämnd separation är omöjlig, då man förstår människor som en del av världen som 

både påverkar och påverkas av densamma. Eftersom det enligt diskursanalysen inte finns en 

enda sanning och inte heller en verklighet som är objektiv är det viktigt att forskaren i 

diskursanalytiska studier är reflexiv och förstår sin egen roll i det den undersöker. Då ut-

gångspunkten är att forskaren inte objektivt kan stå utanför sin studie, intar forskaren istället 

en central och synlig roll där hans eller hennes påverkan ska uppmärksammas och redovisas 

för. Självmedvetenhet om sin påverkan blir därmed viktig, vilket bland annat inkluderar att 

forskaren försöker att ställa sig utanför sig själv för att förstå vilken möjlig inverkan han eller 

hon kan tänkas ha inom den givna kontexten. Forskarens relation till forskningen ska likaså 

redovisas, då forskarens personliga intressen, politiska ståndpunkter eller sympatier förmodli-

gen influerat till det valda ämnet och kan komma att påverka datainsamling och urval (Taylor, 

2001:17).  

Utifrån det ovan sagda kan vi säga ett par ord om vår relation till denna studie. Att vi valt att 

studera unga tjejer är ingen slump, då vi intresserar oss för hur det är att vara ung och tjej idag 

och ställa detta i relation till vilka samhälliga ideal och diskurser som finns gällande hur man 

bör vara som tjej idag. Vidare blir det intressant att därför studera hur yttre påverkan synlig-

görs i tjejernas tal med varandra i en ålder där mycket av ens känsla för vem man är kan tän-

kas ta form. I vår vardag problematiserar vi samhällets ideal och har en vilja om att dessa bör 

förändras, vår feministiska hållning är därför viktig för oss att ha i åtanke då detta inte får 

styra vår analys och vårt resultat.  
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Reflexivitet och självmedvetenhet är av stor vikt i vår studie då den uppmärksammar den på-

verkan vi som forskare kan tänkas ha på studien. Vi är medvetna om att vår närvaro under 

fokusgruppssamtalen har påverkat utformandet av samtalen, trots att vi försökt låta tjejerna 

styra vart samtalet går. Att vi som forskare också är tjejer tror vi kan ha varit en fördel då det 

kan tänkas ha blivit lättare att öppna upp sig när man samtalar med personer som alla delar 

erfarenheten av att vara tjej, till skillnad mot ifall vi var killar. Hur vi ställde frågor och vilken 

rumslig miljö vi befann oss i under samtalen spelar roll, likaså att samtalen spelades in. Att vi 

som gett upphov till samtalen är högskolestudenter och i någon mån intervjuare är en annan 

aspekt som kan ha påverkat tjejernas framställning av sig själva och ämnen däromkring.  

Under analysen av materialet var vi öppna för hur vår närvaro kan ha påverkat det som hände 

och sades i kompisgrupperna. Vi vill även belysa att våra tolkningar av tjejernas samspel och 

uttalanden endast är en möjlig tolkning, varpå alternativa tolkningar är möjliga. Vidare är vi 

medvetna om att vi genom vår studie kommer att återskapa diskurser och därmed bli en del i 

upprätthållandet av dessa diskurser. Våra tolkningar kommer även att stå i förhållande till de 

diskursanalytiska och narrativa begrepp vi valt att använda, varpå studier med andra metodo-

logiska tillvägagångssätt kan tänkas få annorlunda resultat. Som vi nämnt ovan är vi inte in-

tresserade av att upptäcka en objektiv sanning, vi ska inte heller försöka förstå tjejernas inre 

avsikter, föreställningar eller attityder bakom orden, vad vi istället fokuserar på är dels hur 

tjejerna i fokusgrupperna genom språket konstruerar sin verklighet och känsla för vem man 

är, dels hur de positionerar sig gentemot varandra och andra och slutligen hur de förhåller sig 

till befintliga diskurser. Vi har under hela studien försökt förhålla oss reflexiva till de analy-

tiska val vi gjort och till det vi skrivit, därför har vi löpande redogjort för dessa tankar för att 

läsaren ska ha haft möjlighet att kunna följa våra resonemang. Genom att återkoppla till vår 

frågeställning och metakommunicera med både oss själva och läsaren försöker vi skapa en röd 

tråd genom studien. 

4.6. Analysförfarande 

För att få fram ett material att analysera började vi med att transkribera våra inspelningar. Vi 

valde att till en början göra en relativt enkel och översiktlig transkription där vi skrev ner rakt 

av vad som sades, men där vi ändå uppmärksammade när tjejerna förställde rösten, skrattade 

eller pratade i mun på varandra. Hur noggrann en transkribering bör vara kan se olika ut vilket 

gör att hur den utformas påverkar analysen. Själva transkriptionen kan även ses som en del av 

analysen då man genom att lyssna till inspelningarna upprepade gånger får en känsla för ma-

terialet (Taylor, 2001:33, 36-37). Att vi genom att transkribera fick just en känsla för materia-

let gjorde att vi när vi startade genomläsningen av de utskrivna transkriberingarna lättare kun-

de hitta intressanta ställen i materialet. Vid sådana delar där vi identifierade att tjejerna genom 

sitt tal och sin interaktion gjorde något valde vi att gå tillbaka till inspelningen och göra nog-

grannare transkriberingar. I dessa utdrag har vi använt oss av en transkriptionsmodell som 

ligger nära talspråk, där vi inspirerats av samtalsanalys (Norrby, 2004), detta för att inte gå 

miste om viktiga detaljer i tjejernas interaktion. (För teckenförklaring, se bilaga 1) 

Med vårt färdigtranskriberade material blev nästa steg i analysen att noggrant gå igenom ma-

terialet. Detta gjorde vi utifrån Taylors (2001:38) riktlinjer som innebär att forskaren med ett 

öppet förhållningssätt vid upprepade tillfällen läser igenom materialet och försöker att finna 

mönster. Dessa mönster kan verka otydliga till en början där forskaren söker efter mönster 

utan att veta hur dessa ska komma att se ut eller ha för betydelse. Taylor menar dock att fors-

karen måste ha tilltro till materialet och sin förmåga att efter flera genomläsningar finna dessa 

mönster. När mönstren framkom, valde vi att i linje med Taylor (2001:39) notera dessa men 

sedan fortsätta letandet efter fler mönster. När vi hade synliggjort många möjliga mönster 

startade vi ett djupare utforskande där vi valde att fokusera på vissa mönster och lämnade 
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andra att återkomma till senare. Mönstren kodades där slutligen de mönster som var mest 

kompletta presenteras i studiens resultatdel. I vår studie är det framförallt tre mönster vilka vi 

menar är mest framträdande i vårt material. Vi ser det som en fördel att vi är två personer som 

har kunnat göra dessa genomläsningar då det gett oss olika tankar och olika sätt att se materia-

let på. Vi läste igenom materialet flera gånger var för sig och skrev ner de mönster vi hittade 

för att senare tillsammans gå igenom materialet för att uppmärksamma mönster och urskilja 

när olika begrepp kunde komma till användning.  

Eftersom den diskursanalytiska ansatsen är abduktiv till sin natur, använder man sig av teori 

för att underbygga analysen och hjälpa till att spåra mekanismer. Med den teoretiska utgångs-

punkten att språket är en konstruktion är det också just dessa språkliga mönster man är lyhörd 

för (Taylor, 2001:39). Därav hade vi i åtanke de teoretiska begrepp som vi hade för avsikt att 

använda och applicerade dessa på materialet. För att identifiera vilka tolkningsrepertoarer 

tjejerna använder sig av när de pratade menar Edley (2001:198-199) att det är av vikt att kän-

na sitt material väl. Genom att ha varit med under intervjuerna och sedan transkriberat vår 

data, kan känslan av att ha hört samma sak förut infinna sig. Uppmärksammandet av att män-

niskor använder sig av samma argument eller liknande meningar ger upphov till att man kan 

se mönster genom människors tal. Dessa mönster i hur människor pratar om saker är tecken 

på att de använder sig av samma tolkningsrepertoarer. Genom att identifiera vilka tolknings-

repertoarer som tjejerna i vår studie använder sig av blir det även lättare att synliggöra om 

tjejerna hamnar i ideologiska dilemman.  

I analysförfarandet hade vi vår teoretiska grund med dess diskursanalytiska begrepp och nar-

rativa utgångspunkter i bakhuvudet, för att på så vis lättare kunna urskilja vad som var rele-

vant i förhållande till vår frågeställning. Bambergs tre analysnivåer gav oss ett analytiskt fo-

kus som hjälpte oss att identifiera när tjejerna på olika sätt positionerade sig dels gentemot 

varandra, men också till andra, till oss och till sig själva i sitt berättande. Vi har kunnat se hur 

tjejerna med hjälp av sina positioneringar har kunnat sätta sig i relation till sin omgivning och 

därmed kunnat se hur tjejerna får en känsla för sig själva och vem de ser sig själv vara genom 

hur de pratar. Retoriska resurser utkristalliserades i materialet, bland annat har vi kunnat se 

hur tjejerna använder sig av kategorier och kategoritillskrivningar för att positionera sig själva 

och gruppen samt har vi även uppmärksammat hur de använder sig av detaljrikedom, sidoka-

raktärer och extreme case formulations för att underbygga sina uttalanden för att skapa tro-

värdighet i det de berättar. Vi har även varit uppmärksamma på om tjejerna använde tid som 

resurs i sina beskrivningar för att se hur de positionerar sig själva i relation till varandra ut-

ifrån tidigare eller framtida händelser. 
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5. Resultat 

Vi har i vår analysprocess funnit tre olika framträdande sätt som identitetsskapande kan ske 

på vilka är gemensamma för våra tre fokusgrupper. Det första sättet är genom Vänskap; hur 

den förmedlas, förhandlas och befästs där tjejerna i kompisgrupperna genom att berätta om 

hur de lärde känna varandra eller genom att beskriva deras vänskap formar sina identiteter och 

vem de är i förhållande till de andra i gruppen samt i förhållande till de utanför. Det andra 

sättet är genom att positionera sig i Vi och dom där vi identifierat vi-känsla och avståndsta-

gande gentemot andra där identitetsskapandet kan göras tillsammans med de andra i gruppen 

vilken ses som en enhet gentemot andra utanför. Det tredje och sista sättet där tjejernas identi-

tetsskapande sker är genom Att förhålla sig till kontextuella förväntningar. Vi har i den typen 

av identitetsskapande identifierat olika sätt på vilka de förhåller sig till de förväntningar de 

upplever ställs på dem inom olika kontexter. 

Vi har nedan valt ut samtalsexempel från våra tre fokusgrupper vilka vi anser representera 

identitetsskapandets olika former där två av rubrikerna har utdrag från alla tre grupperna och 

en rubrik har utdrag från två av grupperna. I utdragen benämns våra grupper som Selma-

gruppen, Astrid-gruppen och Elsa-gruppen, namngiva till minne av tre viktiga svenska förfat-

tare. I de två första grupperna deltog vi som samtalsledare medan den tredje gruppen själva 

spelade in sitt samtal. Namnen i fokusgrupperna är fiktiva.  

Selma-gruppen Astrid-gruppen Elsa-gruppen 

Jossan 

Sara 

Filippa 

Malin 

Erika 

Ebba 

Dessie 

Jennie 

Sandra 

Helene 

Elina 

Kristella 

 

Deltagarna i Astrid-gruppen och Elsa-gruppen går sista året på gymnasiet och kan antas ha 

känt varandra längre och därmed känna varandra bättre än deltagarna i Selma-gruppen som 

går första året på gymnasiet och endast hade känt varandra i cirka nio månader när samtalet 

spelades in. Detta kan tänkas påverka hur de pratar med varandra. Samtalsutrymmet för delta-

garna i de olika grupperna ser lite olika ut där några av tjejerna sagt mer än andra. 

5.1. Vänskap; hur den förmedlas, förhandlas och befästs 

Vi bad två av våra fokusgrupper berätta hur de känner varandra och hur det kom sig att just de 

blev vänner, den tredje gruppen kom in på deras vänskap självmant. Genom samtalen som 

följde har vi funnit likheter och skillnader mellan grupperna i hur de tillsammans förhandlar 

om vänskapen. Hur en person genom sitt tal placerar in sig i en vänskapsrelation skapar en 

känsla för vem man är i förhållande till de andra i gruppen och till personer utanför. En för-

handling av vänskapen blir på så vis identitetsskapande för alla samtalsdeltagare eftersom de 

placerar sig själva i en grupp i vilken de anser sig passa in till skillnad från grupper utanför 

deras egna. Våra utdrag speglar hur förhandlingen av vänskap kan se ut på olika sätt där vi 

identifierat vilka olika resurser tjejerna beskriver för att rättfärdiga att just de i just deras spe-

cifika grupp är vänner med varandra. 

Utdraget nedan är från Selma-gruppen och är ett samtal som sker ganska tidigt in i vår träff 

med fokusgruppen. Samtalet har handlat om varför de valde just den gymnasieskola de gjor-

de, vad de hört om andra gymnasieskolor samt hur deras basgrupper fungerar där tjejerna gett 

en beskrivning av hur dynamiken i dessa grupper kan se ut. Sju minuter in i samtalet ställs 

frågan om hur tjejerna i just den här kompisgruppen blev vänner.  
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150. Linn: Eh jag tänkte (.) hur kom det sig att ni blev vänner då? 
151. SKRATT 
152. Filippa: ja vet inte 
153. Sara: ja vet inte riktigt heller (.) de bara hände typ (.) 
154. Jossan: asså ni tre (.) och Anna (.) asså ni två och Anna 
155. Filippa: ja det pratade vi om det för ett tag sen 
156. Sara: vi (.) först var vi= 
157. Filippa: =i samma basgrupp 
158. Sara: i samma basgrupp (.) och sen så helt plötsligt så var vi jättetighta (.)  men vi visste inte riktigt  
159. när vi tänker tillbaka så har vi ingen aning om hur det hände 
160. Filippa: nej 
161. Sara: så vi vet inte riktigt varför (.) och sen så blev jag i basgrupp med Carro 
162. Jossan: aa å då blev jag typ lite indragen i deras gäng så nu såhär e det fortfarande dom tre (.) för  
163. jag umgås med dom som är gamla fryxare (.) men varje gång som dom behöver en fjärde för 
164. nånting såhär så är det mej dom ba (.) ¤hallå¤ 
165. SKRATT 
166. Carro: å sen även så umgås vi lite på rasterna ibland (.) 
167. Filippa: m: 
168. Sara: ja                          
169. Jossan: och väldigt mycket under skoltid 
170. Sara: m: 
171. SKATT 
172. Sara: vi brukar sitta och skratta åt typ allt 
173. Jossan: ja 
174. Sara: eftersom vi är i samma basgrupp så brukar vi såhär sitta tillsammans och göra typ= 
175. Jossan: =ja asså dom andra måste ju bli helt galna på oss när vi sitter där 
176. Sara: ja för vi skrattar åt allt 
177. SKRATT 
178. Jossan: ja 
179. Sara: så vi har kul tillsammans 

 

På rad 152 och 153 framstår det som att uppkomsten av tjejernas vänskap inte riktigt går att 

förklara, det var något som ”bara hände”. Därefter görs ett försök att ändå förklara hur de 

hade hittat varandra. Här drar de in sidokaraktären Anna som inte kunde närvara under samta-

let, men som spelar en relevant roll i hur gruppen blev till. Att ha kommit i samma basgrupp i 

skolan blev öppningen till en vänskap där Sara, Filippa och Anna plötsligt blev ”jättetighta”. 

Här positionerar de sig som en grupp som blev jättetighta, men där Jossan ännu inte hade en 

plats. Deras beskrivningar av att detta hände ”plötsligt” och att de blev ”jättetighta” kan kopp-

las till resonemang om extreme case formulation, där de alltså använder sig av ord som för-

stärker betydelsen av det sagda. På rad 159 och 161 sammanfattar Sara återigen att de inte har 

någon aning om hur de blev vänner, även när de tillsammans tänker tillbaka på det. Även här 

uttrycker hon med starka ordval när hon säger att de inte har “någon aning” om hur vänskapen 

kom till. Genom att använda ”vi” istället som på tidigare rader ”ja” förstärker de känslan av 

att de är en grupp som tillsammans inte vet hur de blev vänner. Att medlemmarna i kompis-

gruppen gång på gång uttrycker att de inte vet hur de blev vänner kan förklaras genom att 

ingen av dem vill ta på sig förklaringsansvaret till hur vänskapen uppkom. Att avsluta en me-

ning med “ja vet inte” kan ses som ett sätt att ta tillbaka det sagda och därmed ett sätt att prata 

på där ingen av tjejerna själva vill komma med ansvaret om hur de blev vänner. Istället är de 

uppmärksamma på hur de andra reagerar och positionerar sig utifrån det sagda och hjälps till-

sammans åt att förhandla fram berättelsen om deras vänskap. 

Det var först senare när Sara blev i basgrupp med Jossan som Jossan blev en del i deras gäng. 

Dock uttrycker Jossan på rad 162 att hon blev lite ”indragen” i deras gäng och att hon är med 

dem ifall att de skulle behöva en extra person, i övrigt umgås hon med gamla fryxare vilka är 



24 

 

människor från hennes gamla gymnasieskola. Här ser vi hur Jossan kategoriserar sig som en 

gammal fryxare och positionerar sig på så vis bort från gruppen med de övriga tjejerna. Detta 

blir tydligare på rad 166 och 169 när Jossan förtydligar att de bara umgås lite med varandra på 

rasterna men desto mer under själva skoltiden. 

På rad 172 kategoriserar sig Sara tillsammans med Jossan som några som brukar ”sitta och 

skratta åt typ allt”. Här förstärker Sara ”vi” känslan, något som även Jossan spär på då hon 

väver in sidokaraktärer och uttrycker att ”dom andra måste ju bli helt galna på oss”. Här görs 

ett tydlig vi (vi som skrattar åt allt) mot ett tydligt dom (de andra som blir galna på oss). På 

sista raden sammanfattar Sara att de har kul tillsammans. Utdraget visar hur tjejerna använder 

sig av tolkningsrepertoarer om vänskap och hur vänskap ska se ut. Det finns många sätt att 

prata om vänskap men vad som förmedlas som viktigt i denna grupp är att man som kompisar 

ska ha kul tillsammans och skratta mycket. Det ser vi genom att de upprepade gånger lyfter 

fram och kategoriserar sig som några som skrattar mycket och positionerar sig som en grupp 

som har kul tillsammans, detta är på så vis deras framställning av sig själva inför varandra och 

inför oss. Skratt kan i olika kontexter betyda många olika saker och förstås på olika sätt, men i 

denna kontext blir skrattet ett sätt att visa sin kategoritillhörighet som vänner i en gemenskap. 

Skrattet kan också förstås som en kategoribunden aktivitet där det blir en viktig resurs för 

unga tjejer i en kompisgrupp. Genom att berätta för oss att de har kul tillsammans och skrattar 

mycket blir det också ett sätt att gentemot varandra och oss som samtalsledare rättfärdiga var-

för de är kompisar. 

Utdraget ovan beskriver hur vänskap förhandlas fram mellan medlemmarna i gruppen och hur 

de positionerar sig gentemot varandra, klasskompisar utanför gruppen och gentemot oss när 

de berättar om hur vänskapen uppkom. Tjejerna använder sig av extreme case formulation, 

sidokaraktärer, kategoritillhörigheter och kategoribundna aktiviteter såsom skratt som retoris-

ka resurser. I utdraget görs också tolkningsrepertoarer om vänskap relevant och att det är av 

vikt i en vänskapsrelation att man har kul och skrattar mycket tillsammans. Vänskap som för-

handlas fram i gruppen är även något som Astrid-gruppen kommer in på.  

I samtalet som föregår utdraget nedan diskuterar tjejerna hur mycket de tycker sig ha föränd-

rats sedan i början av gymnasiet till nu när de snart tar studenten. Alla är överens om att de 

tidigare var mycket osäkrare på sig själva och oroade sig ofta för vad andra tyckte om dem. 

Detta var något som även speglade vilka de umgicks med, där de beskriver att grupper de um-

gicks med den första tiden av gymnasiet inte längre fanns kvar som nära vänner. Detta beskri-

ver de som en naturlig mognad där de i och med att de mognat själva hittat vänner som de 

genuint trivs med och som de växer med, istället för att umgås med personer på ett mer ytligt 

sätt som var fallet innan. Vidare betonar de att man som klasskompisar får se alla varandras 

olika sidor, då de trots att de har en dålig dag ändå är ”tvingade” att gå till skolan. 

177. Malin: nu på slutet är det ju väldigt mycket och väldigt aa (.) det är intensivt och det märks så 
178. tydligt hur vi påverkas av 
179. varandra i alla fall vi fyra (.) för vi är ju liksom (2) såhär (gest) hela tiden (.) i skolan å på fritiden å  
180. man blir ju lite som (.) lite sura på varandra ibland>> 
181.   [FNISS 
182. Malin: >>å alla blir liksom (.) när vi har en bra dag så har alla en bra dag 
183. FNISS 
184. Malin: vi pratade om det på vägen hit (.) för att Anne (.) våran lärare hade pratat lite om att ni  
185. skulle (.) lyssna på hur vi pratar med varandra (.) å vi tänkte att nä men idag kan dom inte lyssna  
186. hur vi pratar med varandra för vi är skittaskiga mot varandra (.) vi gick å va tjuriga när vi gick hit  
187. (gör ljud) 
188. SKRATT 
189. Erika: det är ju lite hemskt (.) drar ner varandra 
190. SKRATT 
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191. Ebba: men vi kan faktiskt höja varandra också (.) det är ju typ som om du ba (.) men förlåt för att  
192. jag skrev (.) men hur jävla snäll är jag då 
193. SKRATT 
194. Dessie: gu va hemska vi låter (3) närå (.) nä men det handlar väl bara om att asså vi verkligen kan  
195. vara (.) asså oss själva (.) med varandra 

 

Utdraget börjar med att Malin positionerar sig tillsammans med övriga i gruppen som ett gäng 

som umgås väldigt mycket, både i skolan och på fritiden. Hon använder sig av en gest och för 

ihop två fingrar vilket kan förstås som ett sätt att inför oss tydligt visa hur nära de står var-

andra. Hon förstärker kategorin vänner ytterligare genom att påpeka hur de påverkar varandra 

både när de är på bra och dåligt humör. På rad 184-186 berättar Malin hur de på vägen till 

samtalet pratat om att de dagen till ära var på dåligt humör och ”skittaskiga” mot varandra, 

och att de därav inte kunde låta oss lyssna på deras prat. Detta blir intressant att se närmare 

på, där Bambergs teoretiska resonemang kan appliceras som synliggör dels hur berättaren 

positionerar sig mot de som lyssnar dels hur personen i fråga vill framstå inför sin publik och 

vad personen vill uppnå med det sagda. 

Genom att Malin lyfter fram att de både kan vara tjuriga med varandra och taskiga gör hon 

något med framställningen av deras kompisgrupp vilket kan analyseras utifrån Bambergs ana-

lysnivåer (Bamberg, 1997:336-337;2004:5-7). Malin kategoriserar dem som en grupp som 

kan vara skittaskiga mot varandra, vilket också blir hur hon väljer att framställa sin kompis-

grupp gentemot oss. Detta följs av ett skratt som kan förstås i termer av att resterande grupp-

medlemmar känner igen sig i det sagda. Gruppmedlemmarna fortsätter att spä på framställ-

ningen av att de som grupp kan vara taskiga och tjuriga, vilket sker i en lättsam ton följt av 

skratt. På rad 191 gör Ebba ett försök till att berätta att de ”faktiskt kan höja varandra också” 

vilket kan ses som ett sätt att vända kategoriseringen av dem själva i en mer positiv bemärkel-

se. Då även vi sitter i rummet behöver de förhålla sig till oss och kan tänkas vara medvetna 

om att deras sätt att framställa deras vänskap kan komma att bli en del av vår uppsats. På rad 

194-195 avslutar Dessie med att säga att de låter hemska följt av att förklara att deras relation 

visar på att de kan vara sig själva med varandra. Att Dessie uttrycker ”gu va hemska vi låter” 

visar på att hon ställer sig utanför och gör en metaanalys av samtalet och kan på så vis se hur 

detta kan tänkas uppfattas av människor utanför deras grupp och i det här fallet av oss. Här ser 

vi hur även Dessie gör en positionering till oss genom att förhålla sig reflexiv gentemot den 

tidigare framställningen av deras kompisgrupp. För att förtydliga och rättfärdiga deras vän-

skap sammanfattar hon deras relation genom att säga att det handlar om att de kan vara sig 

själva med varandra. Vad Malin, som påbörjar beskrivningen av deras grupp som taskig och 

tjurig vill uppnå med det sagda kan tänkas vara att visa att deras vänskap är så pass stark och 

att medlemmarna i gruppen känner varandra så pass väl att de verkligen kan vara sig själva 

med varandra oberoende humör, vilket därmed skiljer sig från hur deras vänskapsrelationer 

såg ut i början av gymnasiet. Genom att innan utdraget beskriva hur de tidigare var mer osäk-

ra på sig själva och hade ytligare relationer med sina kompisar, visar Malin hur detta föränd-

rats genom sin framställning av vänskapen där de nu är tryggare i sig själva och vågar vara sig 

själva fullt ut.  

Utdraget visar på att tjejerna använder sig av tolkningsrepertoarer om vänskap där de drar i en 

repertoar som framhäver att man som vänner ska kunna uttrycka alla sina olika sidor och kun-

na vara på alla humör. Repertoaren innefattar likaså att det är av vikt att kunna vara sig själv 

med sina vänner och att detta resulterar i att man ger uttryck för de olika sinnesstämningarna. 

I sin positionering till oss som i största mån endast lyssnar till samtalet rättfärdigar de sin vän-

skap genom att visa på att de kan vara helt sig själva med varandra där de dels kan vara tjuri-

ga, dels kan höja upp varandra. 
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Även i denna grupp görs skatt och skämt relevant, vilket i gruppen tycks vara en naturlig del i 

deras jargong. Vi kan också se skrattet som en kategoribunden aktivitet som passar kategorin 

ung tjej. Att använda sig av skratt och skämt kan förstås som ett sätt att dels förhandla fram 

sin vänskap och positioner gentemot varandra, dels framställa sin vänskap inför utomstående. 

Medlemmarna i denna grupp positionerar sig som vänner som kan skoja, skratta och vara tas-

kiga mot varandra utan att det för den delen riskerar att ge upphov till störningar i deras kom-

pisgrupp.  

I det sista utdraget under denna rubrik ser vi hur tjejerna även i denna grupp använder skratt 

och skämt när de talar om sin vänskap. Utdraget påbörjas cirka 14 minuter in i samtalet där de 

pratat en stund om hur alla lärde känna varandra och vilka som var vänner innan de började i 

samma gymnasieklass. I samtalet alldeles innan utdraget har det pratats om en sidohistoria om 

en av tjejerna i gruppen varpå Jennie tar upp tråden igen och fortsätter berättelsen om varför 

kompisgruppen ser ut som den gör idag. 

336. Jennie: å sen så (.) dissade jag er 
337. Sandra: du ja 
338. FNISS 
339. Helene: så var du med Michaela 
340. Sandra: du har liksom gått runt lite 
341. Elina: du får jämföra våra såhära (.) gäng 
342. Jennie: asså (.) ni ska bara veta nä jag bara skoja SKRATTAR nä men (.) ¤ni var lite jobbiga där ett  
343. tag¤ 
344. SKRATT 
345. Elina: ¤schh¤ nä jag bara skoja 
346. Jennie: nä men ni var så pratglada nä men 
347. Sandra: va 
348. Jennie: nä men 
349. Elina: vill man ha tyst ska man inte sitta i vårat rum (.) asså å så är det ju 
350. Sandra: jaha nä 
351. Helene: vi är väl säkert mer högljudd än vad andra är 
352. Jennie: ja 
353. Elina: ¤heheh¤ 
354. Sandra: ja asså asså (.) ibland när man typ hö:r oss man ba va fa:n 
355. Elina: vi e så himla många liksom, andra är typ såhär 2 3 stycken (.) vi är liksom 5 6 
356. Helene: vi har starka personligheter 
357. Jennie: jo men så tror jag de va för mig asså typ att komma in å så typ hade ni (.) redan eran (.) typ  
358. humor eller vad man ska säga asså ni pratade ju erat såhär asså 
359. Sandra: jargong 
360. Jennie: a: (2) så då kände jag mig lite utanför så att säga 
361. Sandra: m:: men du har lärt dig nu Jennie 
362. Jennie: m: nu har jag kommit in här (2) och tagit över 
363. SKRATT 
364. Elina: nu är du gängledare 
365. Jennie: ja: SKRATTAR 
366. Elina: alfahanen SKRATTAR 

 

I detta stycke ser vi hur gruppens jargong är något de använder sig av för att förhandla fram 

sin vänskap och positionera sig som vänner. På rad 357-358 visar Jennie att jargongen till en 

början var en barriär för henne då hon kom in i gruppen, detta har föranletts av rad 349 och 

351 där Elina och Helene positionerar dem som en kompisgrupp som inte är som andra efter-

som de tror att de låter och pratar mer. På så vis använder de kategorier som resurs då de ka-

tegoriserar gruppen som några som är högljudda, pratglada och med medlemmar som har 

starka personligheter, till skillnad från hur de säger att andra grupper ser ut. I och med de utta-
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landena skapar gruppen en vi-känsla där människor utanför gruppen ses som några som inte 

är på samma sätt som dem och därmed några som kanske inte platsar i just deras grupp. 

Jargongen genomsyrar hela detta utdrag då den dels beskrivs men även kommer till uttryck på 

rad 364 och 366 där Jennie av sig själv och av Elina positioneras som gängets ledare på ett 

skämtsamt sätt. Detta är något Sandra bekräftat (rad 366) då hennes uttalande visar att Jennie 

tagit sig över den barriär som krävs för att komma in i gänget. I själva samtalet blir skämtan-

det och skratten en positionering inför varandra och ett kategoriskt berättigande där gruppens 

medlemmar förmedlar en bild av att de passar in i gänget där jargongen och de starka person-

ligheterna pekas ut som något som är viktigt för att kunna vara en del av gruppen. Genom att 

skratta tillsammans positionerar de sig alltså i vänskapen samtidigt som de blir en del av kate-

gorin av att vara ung tjej där skratt och fniss kan ses vara viktiga resurser. Just att indirekt 

placera sig som en del av den kategorin är något vi också har kunnat uppmärksamma i de 

andra grupperna. 

På rad 339 dras sidokaraktären Michaela in för att visa att kompisgruppen som den ser ut idag 

inte alltid har sett ut som den gör och på så vis positioneras Jennie som någon som kom in i 

gruppen lite senare efter att ha lämnat den. Här används tid som en retorisk resurs för att 

koppla tillbaka till att kompisgruppen sett annorlunda ut innan och att den därmed vuxit fram 

med tiden. När kompisgruppen pratar om hur deras grupp och vänskap sett ut innan och Jen-

nie berättar varför hon till en början lämnade gruppen (rad 342-343) positionerar hon sig dels 

som någon som varit utanför gruppen samtidigt som hennes uttalande sätts på spel. Hon an-

vänder orden "nä men" upprepade gånger vilket kan ses som att hon vill visa för de andra i 

gruppen att hennes yttrande “ni var lite jobbiga där ett tag” inte var menat så farligt som det 

kan låta, vilket hon också visade genom att ha förställd röst när hon när hon yttrade det. Hon 

upprepar orden “nä men” flera gånger innan det hon sagt accepteras av Elina på rad 349 och 

Helene på rad 351.  

5.2. Vi och dom; vi-känsla och avståndstagande gentemot andra 

Genom att prata om sig själv som tillhörande en grupp eller inte tillhörande av en annan grupp 

visar man vem man är eller vill vara och en “vi och dom”-känsla blir på så sätt ett sätt för in-

dividen att konstruera sin identitet. När detta görs i vårt sammanhang, det vill säga i kontexten 

av att delta i en fokusgrupp, blir det även intressant att se hur de som grupp framställer sig 

själva inför oss som lyssnar och hur de beskriver sig själva i förhållande till andra. I ett samtal 

om gruppmedlemmarna som ett “vi” och människor utanför som ett “dom” kan vi genomgå-

ende se att kategoritillskrivningar görs om människor utanför de respektive egna grupperna 

där tjejerna ser sig själva på ett sätt och de andra som några som inte alls är som dem. 

Utdraget nedan kommer som ett svar på frågan om tjejerna känner igen sig i att de lägger upp 

mycket bilder på Instagram eller andra sociala medier för att visa att man har kul. Denna fråga 

är en följdfråga på en diskussion de haft om vad de gjorde på valborg och att det kunde upp-

levas finnas förväntningar på att man ska göra något kring sådana högtider och att det kunde 

riskeras att man sågs som en tönt om man inte gjorde någon form av aktivitet. 

814. Sara: jag (.) äh la ut bilder förut men nu har ja inte lagt bilder på typ 72 veckor (.) förutom om dom  
815. tar min mobil och lägger upp jättefula bilder (.) typ 24-7 i skolan (.) eh (.) men då är det inte såhär  
816. ja som lägger ut bilder utan då är det mer dom som lägger upp 
817. Jossan: men man märker ju också andra som som är såhär (.) liksom (.) som verkligen känner att  
818. dom behöver likes 
819. Filippa: precis 
820. Linn: hur märker man det då? 
821. Sara: men asså dom e såhär åh ja måste ta en bild nu så jag kan lägga upp på Instagram 
822. Jossan: m: 
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823. Sara: man ba jaha 
824. Filippa: mycket egobilder (.) mycket bekräftelse 
825. Linn: selfies? 
826. Filippa: m: 
827. SKRATT 
828. Jossan: (2) även folk som såhär skriver om typ (.)  hur hemska deras liv är (.) jag orkar inte läsa  
829. såna grejer (.)  typ nån som lägger upp en selfie och sen så ba ¤mitt liv är så dåligt¤ idag har ja haft  
830. ont i huvet ont i magen och dessutom så har det här och det här hänt (.) ja orkar inte leva längre  
831. (.) och så är det folk som ba, ¤åh men gumman¤ å ja ba men lägg av 
832. SKRATT 
833. Jossan: sånt orkar man inte läsa 
834. Sara: de e ju lite som folk som har facebook (.) sen ba åh ja var och åt en macka nyss (.) man ba  
835. jahopp 
836. SKRATT 
837. Jossan: fast så är det inte riktigt längre det är mer vuxna som skriver så 
838. Sara: ja fast det är några ungdomar som också säger så ¤åh mitt liv¤ typ en vecka å sen ¤åh mitt  
839. liv e sämst¤ sen så ba ¤jag älskar mitt liv¤ å sen ¤åh nej min pojkvän¤ och (.)  ¤åh neej min katt¤ typ 
840. SKRATT 
841. Sara: man ba (.) jag tror du har misstagit din dagbok och din facebook (.) det blev lite fel där (.) det  
842. är lite såhär (.)  jag bryr mig inte så mycket om att du åt en macka nyss 
843. Jossan: nä precis (.) å sen folk som är såhär skrytsamma som läger upp typ allting (.) dom ba (.) ja  
844. fick tusen kronor från mina föräldrar för att kunna gå och shoppa (.)  köpte det här typ (.)  man ba  
845. okej (.) då vet alla 

 

I detta utdrag ser vi hur tjejerna tydligt positionerar sig i ett “vi och ett dom” där de på rad 

842-842 och rad 817-818 beskriver människor som lägger upp bilder i sociala medier som 

några som behöver likes. Deras beskrivningar visar att det är något dåligt över att dela med 

sig av privata tankar och händelser så att fler personer kan se. De kategoriserar andra som 

bekräftelsesökande och på rad 843 även som skrytsamma, indirekt kategoriserar de sig själva 

på så vis som några som inte behöver den typen av uppmärksamhet. I deras uttalanden kan vi 

se att de pratar utifrån tolkningsrepertoaren om sociala medier, där de i den här gruppen speci-

fikt pratar om att det är dåligt att lägga upp en viss typ av bilder samt att sociala medier inte 

ska vara en dagbok i vilken man ska dela sina privata tankar. Jossan använder pronomen 

"man" (rad 833) som retorisk resurs för att förmedla att det är allmänt vedertaget att männi-

skor inte vill läsa om andra människor som klagar eller lägger upp för mycket privat informa-

tion i sitt flöde och att det inte bara är hon som inte vill läsa sådant. Genom att använda pro-

nomen “man” visar Jossan att hennes tankar om andras uppdateringar delas av de flesta män-

niskorna och att hennes uttalanden och ogillande över uppdateringarna därmed är befogade. 

Här kan vi se att användandet av pronomen “man” blir ett sätt för Jossan att tala utifrån tolk-

ningsrepertoaren om sociala medier kopplat till just hur fel det är att göra vissa typer av upp-

dateringar. 

I sin beskrivning över vad Jossan och Sara menar att andra lägger upp för bilder och uppdate-

ringar (rad 828-831 och 838-839) använder de sig av detaljer i och med att de förställer rösten 

och citerar sådant som de har sett andra skriva, detta för att göra faktaanspråk om att det är 

fåniga uppdateringar som görs av andra. De använder även extreme case formulation som en 

retorisk resurs vilket kan tolkas användas som ytterligare ett sätt att visa sitt avstånd till de 

andra som uppdaterar och visa att det är just andra som är extrema i sitt utövande och inte 

dem. 

Sara använder också detaljer och extreme case formulation i sin beskrivning (rad 814-816) av 

att hon själv inte längre lägger ut bilder i sociala medier, hon säger att det var "72 veckor" 

sedan hon själv gjorde det senast men att de bilder som ändå finns på hennes konto beror på 

att andra lägger upp bilder på henne "24-7". I och med det gör hon en tydlig positionering av 
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att hon inte längre lägger upp bilder men att det är “dom andra” som gör det via hennes konto 

och dessutom gör det hela tiden. Denna small story blir ett sätt för henne att positionera sig 

för oss som lyssnar, dels för hennes vänner som är med men också inför oss som samtalsleda-

re. I och med sitt uttalande och ursäktande av att det är andra som lägger upp bilder via hen-

nes konto så står inte lika mycket på spel för henne längre när de fortsätter samtalet med att 

positionera sig bort från de som faktiskt lägger upp bilder, hon visar ett tydligt avståndstagan-

de i förhållande till de andra ej namngivna personerna och därmed blir det okej att i samtalet 

fortsätta kritisera dem som lägger upp bilder och uppdateringar. 

Samtliga i gruppen använder skrattet som en gemensam resurs i avståndstagandet, de skrattar 

igenkännande på rad 827 och fortsätter ha medhållande skratt efter de uttalanden som görs om 

sådana bilder eller texter genom hela utdraget. Genom skrattet visar de sin kategoritillhörighet 

av att stå utanför bekräftelsesökandet och markerar att de som grupp är en enhet som kan 

skratta åt andra utanför, något som också legitimerar deras vänskap och positionerar dem 

starkare tillsammans. 

Trots att de själva säger att de inte lägger upp bilder verkar de anse sig ha tillräckligt med 

kategoriskt berättigande att tala om och beskriva de andras bilder och uppdateringar vilka de 

irriterar sig på. Detta visar Filippa på rad 824 och 826 där det senare svaret är en bekräftelse 

av Linns fråga om det är selfies som läggs upp samt ser vi det i både Sara och Jossans svar när 

med säkerhet beskriver vilken typ av bilder som finns. De har detta kategoriska berättigande 

eftersom de kan antas ha läst och sett uppdateringarna själva via sina egna eller andras konton 

samt att de är ungdomar vilka utifrån en allmän diskurs ses som de som uppdaterar mycket 

och hela tiden är uppkopplade. 

Skapandet av ett “vi” och ett “dom” sker på ett lite annorlunda sätt i Astrid-gruppen när de 

kommer in på ämnet om hur de tycker att det finns skillnader i hur en person är beroende på 

vad personen läser för program i skolan. Innan diskuterade tjejerna att de som grupp pratar 

mycket om vad de läser i skolan på det beteendevetenskapliga programmet och lyfter fram att 

de inte pratar om, med deras ord, ”djupare saker” med andra och där diskussioner av det sla-

get inte är lika lätt att föra med personer som inte läser samma inriktning. Vidare resonerar de 

om det bara har att göra med vilket program man läser eller om det mer handlar om hur man 

är lagd eller om det har att göra med att de som kompisgrupp har påverkat varandra i vad de 

pratar om.  

425. Dessie: ja men det är ju som (.) jag har en tvillingsyster (.) som när jag försöker prata lite med 
426. henne om typ (.) a men saker som jag tycker engagerar mig ute i samhället å sånt där (.) å hon blir  
427. alltid såhär (.) hon ba men varför tänker du ens på det där (.) å ja blir såhär men jag ba det går ju  
428. inte att inte tänka på det såhär (.)  å hon ba ¤nä jag tänker inte på det¤ typ (.) å jag blir såhär (.)  
429. jag förstår inte hur hon inte själv kan såhär 
430. Erika: men hon går ju i natur (.) då (.) å dom (.) har ju andra kvalitéer så att det är ju inte som att  
431. det skulle vara nån helt annan ra:s 
432. SKRATT 
433. Erika: nej men man märker ja tycker man märker jättestor skillnad på (.) på vilket program 
434. speciellt natur eller samhäll (.) man kan nästan märka det på en person bara man börjar prata  
435. med den så kan man nästan märka att det här är en person som går naturkunskap (.)  eller att det  
436. här är en person som går samhäll 
437. Dessie: å sen tror ja att vi kanske har blivit lite (.) alltså vi sitter ju typ i matsalen ibland å 
438. analyserar människor å ba 
439. Ebba: som när du å ja satt på donken å typ pratade om civilkurage SKRATTAR å vi va typ såhär (.)  
440. de va såhär på kvällen en måndag typ (.) då ba vilka är vi 
441. Malin: men ja tror att eh asså (.) att vårat (.) eller samhälle och typ beteendevetenskap (.) de är  
442. lite mer liksom att man får (.) man får dra egna slutsatser å man får tänka mycket å medans (.)  
443. medans naturarna kanske är lite mer (.) det är mer teoretiskt 
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444. Erika: mer bara lära sig 
 

På rad 425 använder sig Dessie av en sidokaraktär som en retorisk resurs. Genom att berätta 

om hur hennes tvillingsyster är och poängtera hur olik systern är henne själv och deras grupp 

gällande vad de tänker och pratar om, förstärker hon även sin position om att hon är någon 

som pratar om djupare saker och visar samtidigt med sitt exempel att det är andra i hennes 

närhet som inte gör det. På rad 430-431 flikar Erika in att det kan ha att göra med att tvilling-

systern går på natur och därmed har andra kvaliteter. Dock verkar det som att Erika kommer 

på sig själv med att ha gjort en för grov kategorisering av naturare, hon positionerar sig till 

gruppen och till oss som samtalsledare då hon avslutar meningen genom att belysa att det ju 

inte är någon annan ras. Att Erika backar tillbaka och säger att naturprogrammet ändå inte är 

något helt annorlunda kan förstås som ett sätt att minska risken för ifrågasättande. Att hon 

använder just ordet ras kan förstås som att hon vill använda ett starkt laddat ord för att visa att 

hon inte menade att kategorisera naturarna som några som är helt annorlunda. Det starka ord-

valet blir ett sätt för henne att ta avstånd från uttalandet. Vad som står på spel för Erika här är 

att hon riskerar att framstå som någon som är fördomsfull och som tror att alla naturare är på 

liknande sätt. Detta följs av ett skratt som kan tolkas som att de alla fann uttalandet komiskt. 

Därefter gör Erika ett försök att förklara sig vilket kan ses som ett förebyggande för undermi-

nering, så kallat stake inoculation och menar på att hon faktiskt upplever att det är jättestor 

skillnad mellan speciellt samhälle- och naturprogram. Här gör hon tydligt två olika kategorier 

av personer som går på samhälle och personer som går på natur genom att säga att det nästan 

räcker med att prata med en person för att kunna avgöra vilket program denne tillhör. Med 

beskrivningen att det handlar om en “jättestor” skillnad mellan programmen använder hon sig 

av extreme case formulation för att underbygga sitt påstående. 

Dessie uppmärksammar på rad 437 att hon tror att deras sätt att sitta och analysera människor 

kan tänkas kopplas samman med att de ser den tydliga skillnaden mellan naturarna och sam-

hällsvetarna. Detta får Ebba att tänka på den gången när de suttit på Mc Donalds en måndags-

kväll och pratat om civilkurage (rad 439). Detta kan ses som en small story som kan användas 

för att pröva identiteter eller konstruera en känsla för vem man är. Genom Ebbas uttalande 

”då ba vilka är vi” kan vi se att hon själv reflekterar över vem hon är som person när hon sit-

ter en måndagskväll och pratar om civilkurage. Att hon även väljer att lyfta fram berättelsen i 

sammanhanget gör att hon förmedlar en bild av sig själv som någon som ofta sitter och pratar 

om ”djupa grejer”. 

Malin försöker på rad 441-443 utskilja programmens olikheter och för ett resonemang om att 

samhälle och beteende är mer analytiska program där man behöver tänka mycket och dra egna 

slutsatser, medan natur är ett mer teoretiskt program. Erika fyller i rad 444 med att säga att det 

i natur handlar mer om att bara lära sig. Utdraget visar hur de kategoriserar natur och sam-

hällsinriktade program där de relaterar olika egenskaper och aktiviteter till de båda program-

men. Till de kategoribundna aktiviteterna hör att naturare som personer som är mer teoretiskt 

lagda och inte på samma sätt som samhällsvetare analyserar och pratar om hur omvärlden ser 

ut, medan kategoribundna aktiviteter som passar kategorin beteendevetare innehåller aspekter 

som att tänka mycket, analysera och komma med egna slutsatser. Slutligen kategoriserar sig 

och därmed även positionerar sig tjejerna som en grupp som pratar om djupa grejer.  

5.3. Att förhålla sig till kontextuella förväntningar 

En sista rubrik som vi identifierat som ett mönster genom de tre fokusgrupperna är att tjejerna 

på olika sätt förhåller sig till och påverkas av förväntningar i olika kontexter. Dessa förvänt-

ningar kan vi se på olika nivåer där de dels är påverkade av samhälliga diskurser, dels påver-

kade av föräldrar och vänner samt även påverkade av de förväntningar de har på sig själva. 
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Människor kan inte tänka bortom diskurser varpå förväntningarna tjejerna har på sig själva 

och upplever från andra står i relation till de diskursiva påtryckningar som finns i samhället. 

De olika nivåerna med dess innefattande förväntningar kan inte särskiljas då vi både påverkar 

diskurser och påverkas av dem vilket gör att nivåerna måste sättas i relation till varandra.  

I de två första fokusgrupperna beskriver tjejerna att de känner en press eller stress över befint-

liga förväntningar, medan tjejerna i Elsa-gruppen inte själva påvisar att de påverkas av på-

tryckningar. I Selma-gruppen handlar det om en press av att söka sommarjobb och på så vis få 

arbetslivserfarenhet, i Astrid-gruppen handlar det om en stress över att dels hålla sig uppdate-

rad i det informationssamhälle vi lever i, dels en stress som uppkommer när man på så vis får 

möjlighet till att jämföra sitt liv gentemot andras på sociala medier, och i Elsa-gruppen syn-

liggör vi hur tjejerna förhåller sig till diskurser som handlar om hur man som tjej ska se ut. 

Utdraget nedan kommer i slutet av vårt samtal med Selma-gruppen, efter strax över 50 minu-

ter som ett svar på frågan om någon ska jobba under sommaren eller om de ska vara lediga. I 

svaren kommer det fram att endast Filippa fått jobb i sommar och att de andra tjejerna sökt 

men inte fått svar än. Samtalet fortsätter då till att handla om att de vill få ett sommarjobb. 

1118. Sara: så det är lite jobbigt (.) för man vill ju ha ett sommarjobb 
1119. Linn: mm 
1120. Jossan: det känns ju bra i nästa cv också (.)  nästa år (.) då vill man ju ha lite tidigare 
1121. arbetserfarenhet 
1122. Sara: precis 
1123. Jossan: för om man kommer såhär å ba ja går i årskurs 2 på gymnasiet (.) ja har aldrig jobbat förut  
1124. (.) det blir lite såhär man ba ¤jahaa¤ då får man ju inte så stor chans att få jobb då (.) å om man  
1125. kommer till 3:an och så har man inte fått jobb i 2:an för att man inte hade någon tidigare 
1126. arbetserfarenhet då blire såhär ja går i 3:an å har ingen tidigare arbetserfarenhet (.) så blir det  
1127. liksom en ond cirkel man måste komma i gång nu liksom>> 
1128. Filippa: a: 
1129. Jossan: >>komma ut på arbetsmarknaden 
1130. Sara: precis 
1131. Filippa: men så körde min syrra (.)  hon går ju typ 3:an nu eller ska börja 3:an (.) å hon har aldrig  
1132. jobbat innan men nu fick hon jobb (.) till sommarn (.) så det går ju de också liksom 
1133. Jossan: ja precis men det är bra (.) 
1134. Sara: (.) Men det är en ganska stor press att man ska ha sommarjobb 
1135. Jossan: mm   
1136. Sara: alltså man vill ju ha det för framtiden 
1137. Filippa: erfarenhet liksom 
1138. Sara: ja exakt 
1139. Jossan: mm 
1140. Sara: så det är lite jobbigt 
1141. Jossan: det är press från föräldrar också tycker ja, de e såhär>> 
1142. Sara: ja det är fett jobbigt 
1143. Jossan: >>ja (.) i alla fall mina föräldrar dom är såhär har du kollar upp det här med 
1144. ansökningarna (.) har du hört av dig till företaget (.) har du hört av dig hit å såhär (.) å så även  
1145. såhär föräldrars kompisar som kommer över å ba har du nåt sommarjobb då? man ba ¤neej, inte  
1146. än dom skulle höra av sig men det har dom inte gjort¤ (.) å dom ba ¤aha a hoppas du får nåt då¤  
1147. (.) man ba ¤mm hoppas det¤ 

 

I detta utdrag kan vi utläsa att tjejerna känner sig oroliga inför att inte få något sommarjobb 

och att de känner en press från utomstående att skaffa sig ett sådant. På rad 1118 och rad 

1120-1121 talar Sara och Jossan utifrån tolkningsrepertoaren om arbetsliv där de i just det här 

utdraget menar att man ska vilja ha ett jobb och där man behöver arbetslivserfarenhet. På rad 

1123-1127 fortsätter Jossan prata utifrån samma tolkningsrepertoar där hon menar att man 

måste ha arbetslivserfarenhet för att ha en möjlighet att få ett jobb. Sara använder pronomen 
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"man" som retorisk resurs för att förtydliga att det är något allmängiltigt att alla vill ha ett 

sommarjobb och likaså Jossan använder pronomen "man" för att förstärka att det behövs ar-

betslivserfarenhet på ett cv samt att det är något som alla vill ha. Jossan positionerar sig i 

samma uttalande genom att göra faktaanspråk på hur svårt de kommer vara att få ett sommar-

jobb i framtiden om de inte får ett redan till sommaren. Hon använder även här pronomen 

"man" för att tala för någon utomstående vilken inte kommer kunna ge henne ett jobb efter-

som hon inte jobbat innan och hon beskriver denna sanning som "en ond cirkel" där ingen 

någonsin kommer kunna ge henne ett jobb om hon aldrig får något.  

Då tjejerna är produkter av diskurser använder de sig av tolkningsrepertoaren om arbetsliv 

som resurs för att kategorisera sig själva som drivna då de säger att de vill ha ett jobb i som-

mar. Tjejernas användande av tolkningsrepertoarer visar hur diskursen tar sig i uttryck i prak-

tiken. De pratar utifrån den tolkningsrepertoaren eftersom deras tankar är påverkade av hur 

diskursen ser ut samtidigt som de genom sina uttalanden också är med att reproducera diskur-

sen. Detta kan göra att andra tankar och synsätt känns mer avlägsna för dem att tänka kring. 

Genom att säga att man ska vilja ha ett jobb och redan nu när de är unga eftersom de annars 

kommer vara svårt för dem att få jobb i framtiden riskerar de inte att ifrågasättas. Eftersom 

tjejerna är en produkt av den diskurs och den tolkningsrepertoar de pratar utifrån behöver de 

bygga upp en trovärdighet inför oss som lyssnar där de visar på en vilja att skaffa sommarjobb 

och erfarenheter inför framtiden. Det kan därför tolkas som att de positionerar sig inför oss 

som utomstående samtalsledare och behöver rättfärdiga sin position i diskursen genom att i 

sina uttalanden yttra att de tycker att det är viktigt att söka och få ett sommarjobb redan efter 

första året i gymnasiet. Sara ger på rad 1140 dock uttryck för att kraven från diskursen kan 

vara lite jobbiga. 

Ett tydligt exempel på hur människor både är produkter av och tillverkarna av diskurser ser vi 

då Sara på rad 1134 och Jossan på rad 1141 och 1143-1146 förklarar att de känner en press 

utifrån om att söka sommarjobb och att människor i deras omgivning ligger på dem och frå-

gar. Föräldrarna i den här kontexten är inte bara en produkt av diskursen utan även en repro-

ducent av densamma då de aktivt förmedlar bilden av att ungdomar ska jobba. Jossan drar in 

sina föräldrar och vänner till dem som sidokaraktärer för att visa att hon har ett kategoriskt 

berättigande i att kunna säga att det är en press utifrån som säger att hon bör anstränga sig lite 

för att få ett sommarjobb. I denna small story förtydligar hon den utomstående pressen och 

positionerar sig som en som tycker pressen är jobbig samtidigt som hon positionerar de vuxna 

som människor som utsätter henne för just den pressen. Genom dessa positioneringar visar 

hon för oss som lyssnar vilka krav hon känner är ställda på henne. På samma rader citerar hon 

som en retorisk resurs även sina föräldrars vänner för att vi som lyssnare ska förstå hur det 

kan låta när hon träffar dessa personer och tillskriver därmed dem egenskaperna av att vara 

nyfikna och ge Jossan känslan av att vara bedömd. 

Då Filippa redan fått ett jobb inför sommaren är det främst Jossan och Sara som i sina utta-

landen vill bevisa att de vill ha ett sommarjobb och att de känner att de behöver skaffa det. På 

rad 1120 och 1136 pratar de om sig själva utifrån en framtidssituation där de vill ge sitt fram-

tida jag ett så bra utgångsläge som möjligt i form av bra meriter de kan ha på sitt cv, genom 

dessa uttalanden använder de tiden som en faktor vilken spär på pressen om att de behöver ett 

sommarjobb redan till sommaren. Trots pressen de beskriver drar dock Filippa på rad 1131-

1132 in sin syster som sidokaraktär som bevis för att det trots allt går att få ett sommarjobb 

senare år trots att de kanske inte kommer få det just den här sommaren. 

Selma-gruppen visar hur de förhåller sig till befintliga diskurser, tolkningsrepertoarer och 

förväntningar från föräldrar och andra genom att beskriva den press de känner inför att försö-

ka få sommarjobb och arbetserfarenhet. I Astrid-gruppen förhåller de sig på liknande sätt som 
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i Selma-gruppen till olika förväntningar och påtryckningar men i det här fallet är det informa-

tions- och kommunikationssamhället vi lever i idag som har gett upphov till den press som 

tjejerna beskriver.  

I samtalet som sker innan utdraget nedan med Astrid-gruppen hamnar tjejerna i ett ideologiskt 

dilemma, där de beskriver hur de vill och ibland även uppskattar att ta in det ständiga infor-

mationsflödet dels i form av nyheter, men även från sociala medier eller information i övrigt, 

men hur detta informationsflöde samtidigt ger upphov till en stor press som de alla känner 

igen sig i. Pressen handlar om att behöva vara uppkopplad, att ha koll på vad andra människor 

i deras omgivning är och gör, och en oro över att inte lyckas nå nära anhöriga via exempelvis 

mobilen. Pressen är på gott och ont, då de menar att det ju idag till skillnad mot förr är mycket 

lättare att hålla kontakt med människor via mobiler och datorer men att de samtidigt tror att 

denna utveckling inte är speciellt bra för deras välmående då det ger upphov till den beskrivna 

stressen. 

775. Dessie: det blir för mycket ibland 
776. Malin: nu e en person skjuten här får man upp som en notis på mobilen och de e såhär (.) de blir  
777. ju verkligen de här (.) de blir superpåtagligt 
778. Erika: men sen ä:r det också det tycker jag när man kollar alla dom här instagram och facebook å  
779. sånt där som vi har pratat om (.) de är ju att det är så många man får ju information från så många  
780. olika håll (.) och så blir man så stressad för att de e nån som jobbar å de e nån som tränar å de e  
781. nån som pluggar (.) å så gör man själv ingenting så så ba (.) ¤alla gör allting å alla är så jävla bra å  
782. (.) alla jobbar alla tränar (.) alla pluggar å jag gör ingenting¤ fast de e en som pluggar å en tränar å  
783. en jobbar 
784. Malin: mm 
785. Erika: fast de ser man inte man ser bara att alla gör allting 
786. Malin: å sen är (.) alla men man vill ju framställa sig själv som väldigt duktig>> 
787. Erika:                                                                                                  [ja 
788. Malin: >>å då är det klart att alla (.) när du lägger upp att du gör ditten och datten eller du är ute  
789. och njuter i solen och carpar lite diem typ>> 
790. Erika:                      [ja 
791. Malin: >>nä men asså då är det ju klart att andra också dom önskar att jag var som Erika 
792. Erika: ja 
793. Ebba: å visar när du typ snappar å ba åh mys (.) å så sitter jag hemma å käkar kebabtallrik jag ba  
794. ¤varför är alla så duktiga å inte ja¤ 
795. Malin: å sen Ebba som jobbar typ varenda eftermiddag å är såhär duktig (.) varför är inte ja så 
796. Erika: så tänker ja också (.) du kommer få så jävla bra lön den här månaden jag kommer få (.) en 
797. femhundralapp>> 
798. Malin:         [precis  
799. Erika:  >>liksom 
800. Malin: så man får   
801. Erika: de brukar jag tänka på på riktigt de brukar jag tänka på (.) fan va fet lön Ebba kommer få (.)  
802. Elin kommer få så jäkla bra betyg för hon pluggar som fan och (.) å Malin hon ba gör det där å 
803. SKRATT 
804. Dessie: ja men de blir ju så (.) man tror att alla andra ha de perfekta livet 

 

I detta utdrag ser vi tydligt hur tjejerna är en produkt av en diskurs om sociala medier som 

handlar om att man som ung idag ska vara uppkopplad där man offentliggör sina liv på socia-

la medier. Trots att de är en produkt av diskursen och på så vis även reproducerar den beskri-

ver tjejerna hur de upplever en press och stress över de förväntningar diskursen för med sig. 

Utdraget visar hur diskurser påverkar våra liv, där vi genom att förhålla oss till påtryckningar 

från samhället också fortsätter att skapa och reproducera dessa diskurser. Vi ser också en 

medvetenhet hos tjejerna i hela utdraget som visar att de talar utifrån en tolkningsrepertoar om 

det perfekta livet, samtidigt som att de är medvetna om att denna perfektion förmodligen bara 

är en illusion. Det perfekta livet här innebär att man ska ha ett aktivt liv, där man både hinner 
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med att vara duktig vilket innefattar aktiviteter som att träna, jobba och plugga samtidigt som 

man även har tid till att njuta av livet eller ”carpa lite diem”. Medvetenheten om att det per-

fekta livet förmodligen är en illusion ser vi på rad 782-783 där Erika berättar om att genom att 

uppdatera sig om vad som sker på sociala medier, får man ofta en snedvriden bild av att alla 

människor gör roliga eller ”duktiga” grejer, när det i själva verket endast är ett fåtal personer. 

På rad 786 lyfter Malin fram att man gärna vill framställa sig som en duktig person. Här an-

vänder hon pronomen “man” och förmedlar på så vis att det här inte endast rör henne utan att 

detta är något som är allmängiltigt. Att detta är något allmängiltigt stärker vår analys av att det 

här rör sig om en tolkningsrepertoar som Malin talar utifrån. Malin visar på rad 788-789 att 

det är eftersträvansvärt att ha ett aktivt och härligt liv, vilket även det visar på tolkningsreper-

toaren om det perfekta livet. 

På rad 793-794 positionerar sig Ebba som någon som sitter och ”käkar kebabtallrik” medan 

hon tar del av andras ”duktiga” liv. Här visar hon att när hon själv inte passar in i tolkningsre-

pertoaren om det eftersträvansvärda perfekta livet, upplever en känsla av att inte vara lika 

duktig som alla andra. Likaså kategoriserar tjejerna i gruppen in varandra och positionerar sig 

på så vis utifrån dessa kategorier. Det ser vi när Malin kategoriserar Ebba som någon som är 

duktig och jobbar mycket (795) och positionerar sig på samma gång som någon som inte lever 

upp till den kategorin. Detta är något som Erika hakar på där hon på rad 801 och 802 och ka-

tegoriserar Ebba som någon som kommer att få en ”fet lön” och Dessie som någon som plug-

gar mycket och är duktig i skolan. På samma sätt som ovan positionerar sig Erika som någon 

som inte passar in i de kategorier hon placerat in sina kompisar i. Dessie sammanfattar på rad 

804 att ”man tror att alla andra har det perfekta livet”, vilket kan ses som resultatet av att vara 

en del av det informationssamhälle som de talar om, vilket också ger upphov till den stress de 

påvisar. 

Utdraget visar på flera håll ett användande av extreme case formulation. På rad 777 sker detta 

genom att använda uttrycket “superpåtagligt”, på rad 781 när Erika uttrycker en känsla av att 

“alla gör allting å alla är så jävla bra” och på rad 801 och 802 där det uttrycks att Ebba kom-

mer att få en “så jävla fet lön” och där Dessie kommer att få “så jäkla bra betyg”. Detta kan 

tänkas bero på att de vill betona den press de känner över att leva upp till den tolkningsreper-

toar de talar ifrån, där de upplever att alla andra är så mycket bättre än en själv. Samtidigt 

bygger de på så vis upp ett kategoriskt berättigande, där de genom att berätta om hur omvärl-

den ser ut och hur de upplever pressen även rättfärdigar deras uppleda stress. 

Den press och stress tjejerna upplever kan även kopplas till vad som står på spel för tjejerna. 

Genom att vara en del av diskursen som handlar om att vara uppdaterad och använda tolk-

ningsrepertoaren om det eftersträvansvärda perfekta livet har tjejerna också något att leva upp 

till. När de tar del av andras ”perfekta” liv finns det också en press att själva visa upp en fasad 

som lever upp till diskursens förväntningar. Utifrån detta resonemang reproduceras diskursen 

genom att tjejerna på grund av pressen även själva bidrar till diskursen genom att lägga upp 

bilder, skicka ”snappar” eller skriva inlägg på sociala medier. På så vis förmedlar de att även 

de lever härliga och ”duktiga” liv och kan därmed förebygga för möjligt ifrågasättande eller 

underminering om att inte passa in. 

I Elsa-gruppen förhåller sig tjejerna till diskurser som rör hur man som tjej ska se ut. Till 

skillnad från ovan beskriver tjejerna i denna fokusgrupp inte själva att de känner en press på 

att vara eller se ut på något visst sätt, men genom att de behöver förhålla sig till diskurser som 

rör att vara tjej, vare sig det är omedvetet eller medvetet, så visar utdraget nedan hur diskurser 

på ett annat sätt kan påverka tjejer i sättet de talar och hur de vill se ut. Tjejerna diskuterar 

innan och efter utdraget nedan i långa perioder olika delar som rör studenten. Förutom prak-

tiska göromål gällande planering av studentfesten, gäster och vad man önskar sig pratar de 
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mycket om hur de ska se ut på studenten. Här handlar det bland annat om vad de ska ha på 

sig, hur höga klackar de ska ha och hur de ska fixa sitt hår. Tjejerna i gruppen verkar angeläg-

na om att de ska se bra ut och få allt rätt inför studentdagen som de ser som en milstolpe i 

livet. Nedan följer en del av tjejernas samtal om hår och hur de ska ha håret under studenten. 

915. Jennie: jag behöver inte spreja 
916. Elina: inte jag heller (.)  helt sjukt 
917. Sandra: va 
918. Jennie: asså jag använder inte hårspray 
919. Agnes: asså de kan hålla jag kan göra de bara ifall att typ eller att det inte ska bli så flurigt typ 
920. Jennie: ja 
921. Elina: men lockarna håller hu::r länge som helst 
922. Jennie: ja men asså jag kan locka liksom typ på (.) på fredagen eller typ på torsdagen och så håller  
923. de hela helgen 
924. Elina: m: fast det ser ju inte liksom lika bra ut 
925. Jennie: nej men>> 
926. Elina:    [de blir risigt 
927. Jennie: >>därför tänker jag göra dom på kvällen innan så ser dom inte lika, såhär svalare ut sen  
928. kan man ju fixa till det (.) samma dag liksom 
929. Elina: aa de är bra 
930. Sandra: aa de är både och för gör man de å så blir de fel då måste man ju typ duscha å (.) börja om 
931. Jennie: ◦men jag kan inte göra fel◦ 
932. Elina: nä (2) men om dom blir för lockiga eller nånting asså de: 
933. Jennie: ja men då ligger dom ju å 
934. Sandra: Det är ju en sån viktig dag↑ 
935. Kristella: då kan du ju bara ta med plattång 
936. Sandra: fast å andra sidan kommer man ju ha mössa så det är ju där nere det syns 
937. Elina: men det är ju där nere det är viktigt 
938. Sandra: jo (.) jojo 
939. Helene: ¤jo jo¤ 
940. Jennie: tänk om du får på din studentbild med nån (.) och så står din lock typ ba (.) såhär 
941. Sandra: oh my go::d 

 

Utdraget visar hur tjejerna använder en tolkningsrepertoar om studenten vilken beskrivs som 

en viktig dag där utseendet dagen till ära är av stor relevans. De berättar i detaljerade former 

om hur deras hår är, om hur länge deras lockar håller och huruvida de behöver hårsprej eller 

inte. På rad 915 berättar Jennie att hon inte behöver spreja sitt hår för att få sina lockar att 

hålla, vilket följs av Elina som instämmer i det. Elinas uttryck “helt sjukt” kan ses som en 

extreme case formulation, där hon förstärker sitt uttryck genom att betona att det är just helt 

sjukt att hon inte behöver sprej. Även på rad 921 uttrycker Elina med starka ordval när hon 

beskriver hur hennes lockar kan hålla “hu::r länge som helst”. 

Ordväxlingen och tempot är högt i gruppen, vilket kan förstås utifrån kontexten av att det är 

en kompisgrupp som känner varandra väl och låter deras avslappnade och spontana jargong 

ge ton till samtalet. Att vi som forskare till studien inte är på plats och påverkar samtalet kan 

även det bidra till att tjejerna låter samtalen sväva iväg på ett naturligt sätt, utan att känna sig 

tvungna till att förhålla sig till oss som tidigare fokusgrupper behövt göra. Som ett resultat av 

att studenten närmar sig kan tjejernas samtal tänkas kopplas till att de är spända och förvän-

tansfulla inför studenten och vill därmed diskutera allt som rör förberedelser inför dagen. Det-

ta är något som vi kan se på rad 934 där Sandra utbrister att det ju är “en sån viktig dag!”. 

Likaså förmedlar rad 940 och 941 att det är viktigt att de under studentdagen ser bra ut och de 

lyckas få fina bilder av dem där deras lockar inte ligger fel. I samtalet använder sig tjejerna av 

varandra för att diskutera fram de bästa lösningarna gällande håret. Eftersom tjejerna ser stu-

denten som en viktig dag är det mycket som kan stå på spel. Att inte lyckas med sitt hår och 
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därmed få dåliga bilder under dagen kan ge anledning till noggranna diskussioner och förbe-

redelser.  

Tjejerna är i utdraget en del av en diskurs om hur tjejer förväntas vara och se ut, dels på stu-

denten men även i övrigt. Genom att prata om utseende och hår är de med att reproducera 

diskursen som de ingår i, vilket i det här utdraget verkar ske naturligt utan att de reflekterar 

över det. De diskursiva förväntningar som finns på tjejer verkar utifrån utdraget inte ses som 

något påtryckande eller stressande för tjejerna, utan snarare som något som för dem ter sig 

naturligt. Utifrån deras sätt att framställa och förhandla sina identiteter i gruppen kategoriserar 

de sig själva som tjejer som bryr sig om sitt yttre, vilket på så vis gör att de placerar sig i dis-

kursen om att man som tjej ska se ut på ett visst sätt. 

5.4. Sammanfattning av resultat 

Vi har i vår studie funnit tre mönster vilka vi identifierat varit gemensamma för tjejerna i de 

olika grupperna. Inom de tre rubriker där vi delat in de mönster vi sett ser vi variationer i hur 

tjejerna pratar och förhåller sig till ämnena men gemensamt för dem är att identitetsskapande 

sker och att de på olika sätt positionerar sig inför varandra och för sig själva. I vår första ru-

brik “Vänskap; hur den förmedlas, förhandlas och befästs” har vi kunnat se att humor och 

skratt används som viktiga resurser för att skapa en gemenskap i grupperna och därmed som 

ett sätt att skapa identifiering med gruppen och identitetsskapande hos sig själv. Samtidigt 

lyfts även vikten av att man ska kunna vara sig själv fram. Vi ser i vårt resultat hur tjejerna 

använder sig av olika tolkningsrepertoarer för att få fram detta, bland annat en tolkningsreper-

toar om vänskap som säger man ska kunna ha kul med sina kompisar samt att man ska kunna 

uttrycka sina både bra och dåliga sidor. Med denna syn på vänskap rättfärdigar tjejerna sin 

vänskap genom att visa att de skrattar mycket tillsammans, genom att berätta att de brukar 

skratta åt “allt” tillsammans samt genom sin jargong där de genom att skämta med varandra 

visar att de kan slappna av tillsammans. På så vis får de en känsla för vilka de är i och med att 

de tillhör en viss grupp. För att ytterligare stärka sig som kompisgrupp markeras ett "vi och 

dom" i alla grupper där beskrivningen av den egna kompisgruppen betonar att de inte är som 

andra kompisgrupper eller att alla inte skulle kunna passa in i deras grupp. 

Just det "vi och dom"-tänk som lyfts fram när tjejerna beskriver sina vänskaper är något vi 

identifierat på fler ställen i vårt material där tjejerna tydligt tar avstånd från utomstående tan-

kar och beteenden och istället positionerar gruppen som en enhet. Detta fick bli vår andra ru-

brik, "Vi och dom; vi-känsla och avståndstagande gentemot andra", där tjejerna i de två grup-

per vi tagit utdrag från använder sig av olika resurser för att positionera sig tillsammans. Sel-

ma-gruppen använder sig bland annat av pronomen "man" som en retorisk resurs samt detalje-

rade beskrivningar för att markera att de inte har något gemensamt med "dom andra" medan 

Astrid-gruppen använder sig av small stories och väver in sidokaraktärer. Dessa resurser blir 

en hjälp för dem i att kategorisera sig själva som en viss typ av människor och andra utanför 

som andra typer av människor. Gemensamt för de båda grupperna är dock just kategoriseran-

det av sig själva och andra samt tillskrivandet av egenskaper till dessa kategorier. Genom att 

tillskriva andra egenskaper de själva inte har kan vi se hur båda grupperna skapar ett gemen-

samt “vi” de kan identifiera sig med och därmed få utrymme för sitt eget identitetsskapande. 

Under vår tredje rubrik har vi samlat utdrag från samtal i grupperna där vi identifierat att de 

förhåller sig till olika förväntningar inom olika diskurser när de pratar. Denna rubrik, "Att 

förhålla sig till kontextuella förväntningar", visar hur tjejerna på ett varierande sätt, medvetet 

och omedvetet, i sitt dagliga liv förhåller sig till olika diskurser, tolkningsrepertoarer och för-

väntningar. När de förhåller sig till yttre förväntningar, det vill säga förväntningar som ligger 

utanför de förväntningar som man kan ha på sig själv, blir det intressant att se vilka positioner 
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de intar och vilken betydelse detta får för deras identitetsskapande. I Selma-gruppen sker detta 

genom att tjejerna positionerar sig som personer som vill ha jobb vilket därmed ger bilden av 

tjejerna som drivande och ansvarsfulla och där de kategoriserar andra utomstående personer 

som pressande i jobbsökandet. Här förhåller de sig tydligt till tolkningsrepertoaren om arbets-

liv där de säger att det är viktigt att som ung söka jobb och se till att få arbetslivserfarenhet. I 

Astrid-gruppen positionerar sig tjejerna dels som uppdaterade, duktiga tjejer som strävar efter 

ett “perfekt” liv, dels som personer som känner en press och stress över yttre förväntningar 

som berättar hur de borde leva sina liv. De växlar mellan att kategorisera in varandra som 

duktiga och produktiva människor med att positionera sig själv som någon som inte lyckas 

leva upp till dessa förväntningar. I denna grupp talar de utifrån en tolkningsrepertoar om det 

“perfekta” livet vilken här innefattar tid både åt att vara duktig (träna, plugga och jobba) och 

att hinna med att göra roliga eller härliga saker. I Elsa-gruppen lever tjejerna upp till diskur-

sen om tjejer som ska se ut på ett visst sätt, vilket i det här fallet gäller hur man som tjej ska se 

ut inför studenten. På så vis positionerar de sig inom diskursen där de på samma gång repro-

ducerar densamma. Här uttrycker inte tjejerna själva någon press, utan här uppmärksammar vi 

hur yttre påverkan kan verka vara det naturliga sättet att vara eller se ut på. 

Gemensamt för våra tre rubriker är att vi kan se att tjejerna använder sig av flera tolkningsre-

pertoarer och förhåller sig till olika diskurser vilka påverkar hur de pratar och resonerar kring 

de olika ämnen vi funnit gemensamma för dem. Det är i utrymme av dessa som deras identi-

tetsskapande på olika sätt sker hela tiden vilka på så vis även påverkar vilka möjliga vägar 

deras identitetsskapande kan ta. Hur tjejerna pratar om sig själva som vänner och beskriv-

ningarna av deras vänskap präglas av de möjliga sätt tolkningsrepertoarerna och diskurserna 

ger dem utrymme. Detta kan vi även se i på vilket sätt de kategoriserar sig själva på gentemot 

andra samt i hur de positionerar sig i förhållande till de förväntningar de medvetet eller omed-

vetet känner ha på sig. Diskurser och tolkningsrepertoarer blir på så vis en ram för endast 

inom vilken identitetsskapande kan ske medan andra typer av identitetsskapande blir mer av-

lägset för tjejerna att söka sig till. 

Ett flertal gånger drogs utomstående personer in av tjejerna i de olika samtalen för att förtyd-

liga och rättfärdiga tjejernas resonemang. Dessa handlar ibland om sidokaraktärer som vävs in 

för att markera en poäng men kan även vara ospecificerade andra genom pronomen "man". 

"Man" blir i sammanhangen ett sätt för tjejerna att distansera sig från sina uttalanden och visa 

att det inte endast är de personligen som tycker eller anser något utan att åsikten är allmängil-

tig och delas av många andra. På så sätt riskerar inte tjejerna lika mycket i det att få sina ytt-

randen ifrågasatta samtidigt som åsikterna kan vara lättare att ta till sig som en del av sitt 

identitetsskapande eftersom åsikterna är "godkända" och ligger nära till hands. Vi har även 

kunnat se hur andra retoriska resurser använts av tjejerna i de olika grupperna för att förtydli-

ga sina poänger, så som att citera människor utanför den egna gruppen samt använda sig av 

extreme case formulation. Gemensamt för kompisgrupperna är även att de måste förhålla sig 

till vad som står på spel för dem, dels för dem som grupp men även för dem personligen i 

förhållande till de andra i gruppen. Detta förhåller de sig till genom användandet av resurserna 

ovan men även genom att skratta tillsammans. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt sätter vi vårt resultat i relation till syfte och frågeställning, där vi ser huruvida vi 

har lyckats att besvara vår frågeställning. Vidare beaktar vi resultatet i relation till den tidigare 

forskningen och ser om vårt resultat går i linje med vad vi funnit i den tidigare forskningen 

eller om vårt resultat står i strid med tidigare etablerade mönster. Därefter för vi en reflektion 

om våra teoretiska och metodologiska utgångspunkter i relation till resultatet. Slutligen för vi 

fram självkritiska resonemang och kommer med förslag på framtida forskningar. 

6.1. Resultat i relation till syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att se hur tjejerna i de tre kompisgrupperna genom språket konstruerar 

sin uppfattning om sig själva, varandra och omvärlden. Här har vi uppmärksammat hur tjejer-

na när de pratar och berättar positionerar sig i förhållande till varandra, till andra utomstående 

och till samhälliga diskurser. Vi har lyssnat till hur de pratar, vad de förmedlar och hur de 

framställer sig själva gentemot varandra och oss som samtalsledare. Tre mönster identifiera-

des ur materialet vilket presenterades ovan i resultatets rubriker. Dessa var Vänskap; hur den 

förmedlas, förhandlas och befästs, där vi ser att kompisgrupper blir en arena där identiteter 

konstrueras med hjälp av varandra, Vi och dom; vi-känsla och avståndstagande gentemot 

andra där vi visar hur tjejerna genom att identifiera sig med gruppen och distansera sig från 

andra skapar en känsla för vem man är, Att förhålla sig till kontextuella förväntningar där vi 

genom att se hur tjejerna förhåller sig till utomstående krav och förväntningar också synliggör 

hur de positionerar sig som någon som är på ett visst sätt.  

Studies resultat har genom en variation av metodologiska och teoretiska resonemang och be-

grepp visat hur tjejerna i tre kompisgrupper gör när de konstruerar identitet och förståelse för 

omvärlden. Som resultatet visar på arbetas en känsla för vem man är upp i förhållande till 

andra, där vänner identifierar sig med varandra och bygger upp en stark vi-känsla. Kompis-

grupper med stark vi-känsla skapar och förhandlar fram, inte bara åsikter och värderingar om 

hur världen är beskaffad utan deltagarnas identiteter är även det något som konstrueras och 

förhandlas fram i interaktionen. Resultatet visar hur denna vi-känsla stärks genom att ställa 

gruppen i relation till andra som är utanför gruppen. Trots att gruppen i många fall agerar som 

en enhet sker även en ständig positionering inom gruppen där vännerna förhåller sig till var-

andra, kategoriserar in varandra, sig själva och människor utanför. Denna vi-känsla byggs upp 

genom ett användande av retoriska resurser där vi sett skrattet som en av de mest framträdan-

de. I skrattet och genom skämten byggs gruppernas samhörighet upp och ger upphov till 

gruppernas egen jargong. Det här är något vi i resultatet har kunnat se ett flertal gånger, tyd-

ligt blir det i Elsa-gruppen (sid. 25) när de påpekar vikten av att vara en del av gruppens jar-

gong där det sätt de skämtar och skrattar på visar att de har ett kategoriskt berättigande att 

vara en del av gruppen. Att skämta om vem som är gruppens ”alfahane” är ett sätt att skämta 

på i just deras grupp, något som förmodligen inte skulle te sig naturligt i andra sammanhang 

och med andra människor. Detta sätt att tala på kan även förstås som en kategoribunden akti-

vitet som passar in på gruppen ung tjej där skratt och fniss anses vara det normala sättet för 

tonårstjejer att tala på. På så vis ser vi hur skrattet även kan ses som ett resultat av ett norma-

tivt beteende för unga tjejer. Vi har sett att skrattet används på ett flertal olika sätt, dels an-

vänds skrattet för att ge styrka åt interna händelser och uppfattningar om omvärlden dels ge-

nom att skratta åt andra utomstående eller att skratta åt och med varandra i gruppen. Tjejernas 

skratt används på så sätt för att identifiera sig med varandra, skapa gemenskap i gruppen samt 

för att positionera sig från andra. I sammanhanget kan skrattet därmed ses som en viktig del i 

tjejernas identitetsskapande då gemenskapen som skrattet för med sig kan ses ge dem en vik-

tig bit i förståelsen av dem själva och de sammanhang de känner sig som en del av.  
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Utifrån vår frågeställning har vi även fokuserat på vilka förväntningar tjejerna upplever är 

ställda på dem och hur de påverkar deras utrymme att välja och agera i olika situationer. Re-

sultatet visar hur tjejerna under sina samtal använt sig av olika tolkningsrepertoarer när de 

beskriver olika domäner i deras liv, pratat utifrån diskurser och ibland även synliggjort sam-

hälliga påtryckningar som givit upphov till en stress. Gruppernas sätt att prata på och om olika 

saker är på så vis bundet till vilka samhälliga diskurser som finns runt dem. Här ser vi hur 

tjejerna när de interagerar på mikronivå påverkas av vad som sker diskursivt på makronivå, då 

det inte är möjligt att tänka bortanför diskurser. Resultatet visar hur tjejerna i deras tal berör 

sociala fenomen som anses typiska för det samhälle som vi lever i idag. Bland annat ser vi hur 

tjejerna speglas av ett individualistiskt synsätt när tjejerna i Selma-gruppen berättar om hur de 

behöver få arbetserfarenhet, få jobb och komma ut på arbetsmarknaden. De utgår från och 

använder en tolkningsrepertoar om arbetsliv som säger att det är upp till varje individ att själv 

ta ansvar för sin framtid och där individens egen drivkraft kan förstås som vägen mot fram-

gång. Tjejerna känner en uppenbar press över detta där de vid upprepade tillfällen betonar att 

de behöver komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt för att få erfarenhet. Genom att 

söka jobb flitigt och påbörja sitt arbetsliv använder de sig av den tolkningsrepertoaren som 

även är vad som förväntas av dem. De blir därmed samhällsnyttiga individer som går i linje 

med vad diskursen säger. Ett annat exempel som tydliggör hur tjejerna påverkas av det indivi-

dualistiska samhället ser vi hos tjejerna i Astrid-gruppen när de beskriver hur de känner en 

press av att vara duktiga men samtidigt hinna ha kul. Här duger det inte att bara sitta hemma 

och ta det lugnt, utan för att leva ett liv som andra ser upp till måste du vara aktiv, produktiv 

och ha roligt. Genom ett sådant liv kan du staka din väg mot lycka och framgång. En tolk-

ningsrepertoar om det perfekta livet kan anses karaktäristisk för vår tid där tidningar, TV-

program och bloggar berättar för oss hur man som vuxen både ska hinna få den perfekta 

kroppen, laga god och nyttig mat, vara en bra föräldrar och partner samtidigt som man gör 

karriär på jobbet. Det finns en press på att man inte bara ska ha många bollar i luften utan 

dessutom vara bra på det man gör, både som ung och vuxen, vilket leder till stress över hur 

man ska få ihop livspusslet. Tjejerna i Astrid-gruppen går snart ut gymnasiet och närmar sig 

på så vis vuxenlivet och de förväntningar som finns på en lyckad vuxen individ. Individualise-

ringen påverkar och synliggörs i talet hos tjejerna i vår studie där det uppstår en press och 

stress när de känner att diskurserna inte lyckas efterföljas.  

Vi ser även hur tjejerna på olika sätt förhåller sig till ett samhälle där människor ses ha ett 

ökat behov av att synas och bli bekräftade. Genom att lägga upp bilder, skriva uppdateringar 

eller på andra sett berätta om sig själv och sitt liv på sociala medier, bloggar och andra forum 

på internet blir det lätt att få utlopp för sitt behov av att bli sedd. Hos Selma-gruppen ser vi 

hur tjejerna tydligt tar avstånd från sådana offentliga uppdateringar, där deras åsikter om att 

offentliggöra sina liv på sociala medier inte bara är töntigt utan också fel. Tankar, känslor och 

annat som rör det egna livet är något man ska hålla för sig själv eller dela med människor i sin 

omgivning, inte med allmänheten. Astrid-gruppen har en annan relation till dessa typer av 

uppdateringar, där de reproducerar tolkningsrepertoarer om att vara aktiv på sociala medier 

genom att själva göra olika typer av uppdateringar, samtidigt som dessa uppdateringar ger 

upphov till en stor stress. Genom att ta del av andras vardagliga liv och se människors “dukti-

ga” liv, känner de en press på att det är så de själva bör leva. För att inte hamna utanför och 

riskera att ses som tråkiga personer utan något intressant liv väljer tjejerna att reproducera 

tolkningsrepertoaren genom att vara aktiv i uppladdningar av bilder och inlägg på sociala me-

dier. Ungdomars förväntade relation till sociala medier kan anses begränsa de båda kompis-

gruppernas utrymme att välja huruvida de ska göra uppdateringar eller inte. Resultatet visar 

hur det är en balansgång mellan att å ena sidan inte uppdatera för mycket eller inget alls och 

att å andra sidan uppdatera om rätt saker. Oberoende hur tjejerna väljer att göra visar sättet 

tjejerna talar på att de måste ta ställning till vilken relation de vill ha till sociala medier. Vi 
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kan se hur tjejerna i båda fokusgrupperna använder sig av olika tolkningsrepertoarer för att 

förklara samma sociala domän. Hos Astrid-gruppen ger det upphov till ett ideologiskt dilem-

ma då de å ena sidan vill och tycker det är kul att hålla sig uppdaterade och själva uppdatera 

och å andra sidan känner sig pressade av att uppdatera och blir stressade av att ta del av 

andras liv. Även i Elsa-gruppen görs bekräftelse relevant, men här handlar det mer om att få 

och ge bekräftelse till varandra i kompisgruppen. Genom att prata om utseende och utifrån 

utdraget som presenterats i resultatet, hår, visar tjejerna hur de i interaktionen prövar och för-

handlar fram hur man i gruppen tycker att något är lämpligt eller ska se ut. Bekräftelsen ges 

på så vis ut i gruppen då tjejerna handlar inom ramen för gruppens egna riktlinjer till hur nå-

got bör vara eller se ut. Att vara en del av en vänskapsgrupp kan på så vis tänkas ge utlopp för 

bekräftelsebehov.  

Som vi har kunnat se i vårt resultat sker identitetsskapande alltså utifrån ett flertal sätt och 

med hjälp av olika retoriska resurser. Kunskap om hur små grupper och i det här fallet kom-

pisgrupper skapar identitet och en uppfattning om andra och omvärlden är något som kan ap-

pliceras på många olika plan i samhället. Som vårt resultat visade, att vi-känslan förstärks när 

den ställs i relation till “dom andra” som inte är en del av gruppen är även det något som vi 

kan se försiggå i samhället. Grupper skapas på alla nivåer, från mikronivå med små grupper 

som familjen och kompisar, till grupper i skola och på arbetet, likaså bildas det “vi” och 

“dom” grupper där klass, etnicitet, sexuell läggning, kön och så vidare ger upphov till gruppe-

ringar i samhället på makronivå. Utifrån ett annars individualiserat samhällstänk är det intres-

sant att se hur stor påverkan en liten grupp har på dels sin uppfattning om sig själv men även 

hur åsikter, tankar och värderingar prövas, förhandlas fram och befästs i gruppen. Utifrån det-

ta ställer vi oss frågan om individualiseringen har gett upphov till ett större behov av att vara 

del av små grupper idag när det inte på samma sätt som tidigare finns en stark kollektiv ge-

menskap?  

Slutligen är det även intressant att se hur grupper i olika kontexter blir en arena där bekräftel-

se söks och ges. Detta är något vi ser dels i våra fokusgrupper där tjejerna söker, ger och tar 

emot bekräftelse vilken är en del i deras identitetsskapande process, dels ser vi det i samhället 

i stort där sociala medier får en betydande roll gällande att få snabb bekräftelse. Grupper kan 

därför ses som en viktig källa till att ge den bekräftelse människor eftersträvar och behöver i 

ett samhälle som annars betonar människans självständighet. Dock ser vi detta som en para-

dox där bekräftelsesökandet och beroendet av varandra står i kontrast med individualismens 

paroll om att stå på egna ben. Samtidigt är det just individualistiska levnadsstilar som ger sto-

ra mängder bekräftelse då det visar upp en bild av det normativa sättet att leva på idag.  

6.2. Resultat i relation till tidigare forskning 

Vi kan i vårt resultat se flera likheter med den tidigare forskning vi tagit del av. Framförallt i 

att människors identitetsskapande påverkas av ett flertal olika faktorer. I alla våra rubriker och 

främst i Att förhålla sig till kontextuella förväntningar kan vi se att tjejernas identitetsskapan-

de sker utifrån olika diskurser och tolkningsrepertoarer vilket också Kåks (2007), Johansson 

(2003) och Staunæs (2005) på olika sätt visar i sin forskning. De scripts Kåks beskriver, vilka 

kan vara positivt och negativt laddade, ser vi till exempel i vårt utdrag där tjejerna i en av 

grupperna pratar om sin önskan om det perfekta livet där vissa kategorier görs relevanta för 

att nå dit. Vi ser det också i vårt övriga insamlade material där två av grupperna pratar om 

framtiden utifrån en önskan om att studera vidare och resa vilket kopplas till just de positiva 

scripten. Johanssons (2003) studie belyser just de tankar ungdomar har i ett individualiserat 

samhälle där de möts av tvetydliga budskap, som beskrivet ovan i diskussionen är det också 

något vi har kunnat se i tjejernas uttalanden där de förhåller sig till och placerar sig själva i 
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individualistiska tankegångar. De tvetydliga budskap Johansson uppmärksammar att ungdo-

mar utsätts för kan vi se ge upphov till dilemman för några av tjejerna i våra grupper.  

Vi kan också se både likheter och skillnader med Bjerrum Nielsens (2004) studie där hon be-

lyser hur vilka subjektspositioner som är tillgängliga för tjejer har förändrats över tid där det 

idag finns ett större spann av subjektspositioner i vilka tjejer kan identifiera sig. Vi kan i vårt 

material se likheter i att tjejerna positionerar sig på flera olika sätt samt kan bygga sitt identi-

tetsskapande utifrån ett flertal faktorer där vi upplever att de inte uttrycker en känsla av att 

känna sig begränsade av till exempel könsstrukturer. Vårt resultat visar hur tjejerna positione-

rar sig själva som några som tar plats och som på flera sätt vet vad de vill. Dock menar vi att 

trots den större variation av subjektspositioner Bjerrum Nielsens studie visat finns idag ser vi i 

vårt resultat hur tjejerna begränsas av olika diskursers ramar. Uttalanden från tjejerna i just 

vår undersökning visar hur de på olika sätt begränsas av bland annat hur man ska se ut, vilka 

sätt man kan uttrycka sig på i sociala medier, hur man är en bra vän samt möjligheterna av att 

få jobb om man inte skaffar sig erfarenhet först. Just hur man ska se ut och hur man är en bra 

vän är inget tjejerna själva problematiserar men vi som utomstående forskare menar att även 

detta kan vara begränsade för tjejerna trots att de själva inte upplever det just nu. För vad hän-

der om de ställer sig utanför diskurserna och tolkningsrepertoarerna om hur de ska vara som 

vän eller går emot normer om hur man ska se ut?  

Även i Karlsson och Evaldssons (2011) studie ser vi hur människors identitetsskapande är 

komplext och hur olika positioneringar påverkar dynamiken och samtalens fortskridande i de 

grupper de studerat. Tjejerna i vår studie positionerar sig själva på flera olika sätt och tillskri-

ver dem själva och andra egenskaper vilket visar hur de drar i olika identiteter i sitt eget iden-

titetsskapande och på så vis påverkar de andra i grupperna. Hur tjejerna påverkar och använ-

der sig av varandra i sina positioner kan vi se i alla våra grupper och genomsyrat i alla våra 

utdrag. Våra resultat går alltså helt i linje med vad Karlsson och Evaldsson identifierat efter-

som just den förhandling med identiteter som sker i relation med andra är något vi sett före-

komma hos tjejerna. 

Det tydliga tema vi kunnat se i vår tidigare forskning om tjejers sexuella utrymme och hetero-

sexualitet som norm är inget vi har kunnat identifiera i de samtal som ägt rum bland tjejerna i 

vår studie. Framförallt eftersom tjejerna inte kom in på något sådant ämne när de diskuterade 

men vi kan inte heller se sådana mönster eller begränsningar i sexuellt utrymme i andra äm-

nen de diskuterat heller. Dock visar tjejerna i Elsa-gruppen att de måste förhålla sig till kvinn-

liga normer när de pratar om utseende i likhet med vad Ambjörnsson (2003) beskriver. Just att 

behöva förhålla sig till normer om utseende kan ses som en del av den heterosexuella normen 

där det kan anses vara viktigt att som tjej se feminin ut och bära de fysiska attribut som för-

väntas. Den ängslan tjejerna i Elsa-gruppen har över att se “fel” ut på sin student-dag kan där-

för kopplas till detta där avsteg från kvinnligt normativa utseenden kan få konsekvenser för 

den som ställer sig utanför.  

Forskning kopplat till att känna sig normal och som en del av gruppen samtidigt som man ska 

sticka ut och vara speciell ser vi både tendenser och motsättningar till i de grupper vi samlat 

material från. Paradoxen vilken Ambjörnsson (2003) beskriver där känslan av frihet kopplas 

till att befinna sig så nära normen som möjligt kan vi ana när Elsa-gruppen pratar om håret 

inför studenten och beskriver det som en viktig dag och indirekt säger att det är en dag där det 

är viktigt att vara fin. Att ha rätt frisyr samt också rätt skor (där höjden på klacken diskuteras 

samt att de inte sett någon på bild som har converse) och kläder (där längden på en klänning 

kommenteras) visar att den normativa femininiteten och kontrollen av sitt utseende är en av 

vägarna fram till att denna viktiga milstolpe, vilken de beskriver att studenten är, ska bli lyck-

ad. Att vara en del av normen och kontrollera sitt utseende kan därmed paradoxalt nog ses 
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som ett sätt för tjejerna att känna att de har en valmöjlighet i att visa sin personliga stil och 

därmed känna sig fria i att uttrycka vilka de är eftersom deras fysiska attribut kommer vara 

godkända av deras omgivning. Dock bör detta sättas i relation till hur snäv den normativa 

femininiteten kan anses vara där snedsteg kan leda till blickar eller ifrågasättanden. Att ställa 

sig utanför normen för att på så sätt ge sig själv frihet från krav kan istället ge motsatt effekt 

där friheten ifrågasätts och gör personen till någon andra tar sig rätten att diskutera. Att tjejer-

na i Elsa-gruppen därför inte själva problematiserar normer utan istället diskuterar studenthå-

ret och ingående beskriver sin hårkvalitet kan ses som att påverkan från normer är en naturlig 

del av att ta fram sin egen look. 

Hos Astrid-gruppen kan vi även där se hur närheten till normen av tjejerna uppfattas som det 

sätt vilket de kan känna sig fria på. De känner sig stressade av att inte visa upp en perfekt bild 

av sig själva där de upplever att andra gör det genom olika typer av uppdateringar. Genom 

kategoriserandet av sig själv och andra hittar tjejerna belägg för att de personligen inte lever 

upp till normen. De problematiserar det faktum att flera olika uppdateringar i sociala medier 

kan leda till att de tror att alla gör allt, men likväl kan känslan de beskriver av att inte leva upp 

till allt de själva anser att de också borde göra ses som att de skulle uppleva ett större lugn och 

mer frihet om de känt att de levde upp till normen. Motsättningar till vad Ambjörnsson (2003) 

uppmärksammat kan vi se hos Selma-gruppen där de tydligt ställer sig utanför normen om 

bekräftelsebehov och att söka likes. Genom att inte vara en del av normen kan deras uttalan-

den tolkas som att de känner frihet från krav om att vara en del av detta. Deras starka ställ-

ningstagande från att söka denna typ av bekräftelse kan ses utifrån synen på frihet som en 

vilja att inte vara som alla andra utan att stället gå sin egen väg. Här blir deras tydliga av-

ståndstagande ett sätt för dem att rättfärdiga att de inte är eller vill vara en del av normen. 

Selma-gruppen är dock inte konsekvent i detta utan när de i utdraget som handlar om arbets-

livserfarenhet och sommarjobb beskriver den press de känner kan vi som i de andra fokus-

grupperna se att normen om hur man ska vara och vad man ska göra är det man upplever ska-

par sin egen frihet. 

Slutligen ser vi i vårt material även kopplingar till Oinas och Collanders (2007) studie av sam-

tal i tjejgrupper och till gruppernas fria diskussion där tjejerna själva kunde diskutera olika 

ämnen. Enligt Oinas och Collander tenderar tjejerna i många sådana diskussioner att hålla 

med varandra och dölja sådant de är osäkra på. Vi kan utifrån våra utdrag inte konstatera att 

det har skett i någon av våra grupper eftersom vi inte kan veta om de håller med varandra för 

att de håller med eller om de gör det för att de inte upplever att de kan säga emot. Det bör 

även sättas i relation till att de befinner sig i en ovanlig situation där deras samtal blir inspela-

de och påverkade av oss som samtalsledare och publik, det kan därför antas vara så att de inte 

vill utmana vad de andra i gruppen säger eller sätta sig själv på spel genom att yttra något som 

kan ifrågasättas. I alla de mönster vi sett i alla samtal kan vi med säkerhet säga att de ser ut 

som de gör eftersom de olika gruppernas medlemmar påverkat varandra eftersom det är så 

interaktion går till, om denna påverkan är till den grad att någon inte sagt saker den tänkt på 

eller känt sig begränsad av någon annan kan vi utifrån den här studiens ramar tyvärr inte veta. 

6.3. Teoretiska och metodologiska reflektioner 

Hela studien har präglats av ett socialkonstruktionistiskt synsätt, där tjejernas sätt att använda 

språket har legat i fokus. Vi har analyserat materialet utifrån tanken om att deras språk gör 

något och att vad de säger och sättet de säger det på påverkar de andra i gruppen. Då synsättet 

menar att vår värld är konstruerad samtidigt som den också hela tiden är reproducerad av 

människorna i den kan vi förstå tjejernas sätt att prata på utifrån rådande diskurser. Det tjejer-

na pratar om under samtalen och sättet de pratar om olika ämnen på ser vi därför vara påver-

kade av diskurser där tjejerna använder sig av olika tolkningsrepertoarer som resurs för att få 
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fram sina poänger. Tjejerna är på så sätt produkter av en diskurs vilket gör att vissa tolknings-

repertoarer ligger närmare till hands för dem i deras beskrivningar än andra. Tjejernas sätt att 

förstå varandra på kan på så sätt också ses utifrån diskurser där deras gemensamma förförstå-

else för normer och tolkningsrepertoarer påverkar hur de kan prata med varandra. Här kan vi 

se att tjejerna är beroende av varandra för att få en förståelse för sig själv och omvärlden samt 

se att de på så sätt använder de andra i sitt identitetsskapande. När de pratar om vänskapen i 

deras respektive grupper ser vi hur deras förhandling och positionerande inför varandra sker 

utifrån sätt att tala om hur tjejer är och ska vara med sina vänner. Vi ser det också i hur deras 

samtal ser ut när de förhandlar om ett "vi och dom" där tolkningsrepertoarer och kategorier 

används som resurser för att markera gruppen som en enhet. Att prata om sig själva som en 

enhet kan ses utifrån tidigare konstruerade uppfattningar av att människor kan ses som olika 

grupper, genom tjejernas sätt att använda sitt språk och genom att använda just tolkningsre-

pertoarer och kategorier med dess tillskrivningar reproduceras synen av människor som upp-

delade och "vi"-känslan som något man behöver för att kunna identifiera sig med. 

Som vi nämnt tidigare är kontexten av stor relevans och viktig att återigen lyfta fram, då den 

har betydelse för vad som sägs och därmed vad som konstrueras. Att tjejerna i två av fokus-

grupperna påverkades av vår närvaro och den rumsliga miljön samt av tanken på att vara med 

i en forskning är givet, där de i sina samtal var tvungna att förhålla sig till oss som samtalsle-

dare och till kontexten av att vara med i en fokusgrupp. Samtalen hade på så vis kunnat se 

annorlunda ut om tjejerna träffades på egen hand eller om vi hade våra samtal på ett fik istäl-

let för i ett grupprum på skolan. Samtidigt blir det intressant att se hur tjejerna i just denna 

kontext förhandlar fram och framställer sig själva och varandra gentemot oss. Då verkligheten 

är något som konstrueras fram i interaktionen är vi alla med att forma hur konstruktionen 

kommer att te sig. Med vår närvaro, med våra frågor och med vårt bemötande har även vi 

bidragit till hur samtalen fortlöpte. Denna konstruktion är alltså något som vi har varit med att 

skapa och omskapa redan från deltagandet vid fokusgruppssamtalen, till skrivandet av resulta-

tet och i skrivande stund i reflektioner av kontextens betydelse. Således kan vi inte säga att 

vårt resultat är den enda sanningen, utan detta är ett möjligt sätt att förstå hur tjejer inom den 

givna kontexten konstruerar sin uppfattning om sig själva, varandra och omvärlden. I den 

tredje fokusgruppen närvarade inte vi under tjejernas samtal, vilket därav kan tänkas bidra till 

att detta samtal inte påverkades lika mycket av oss som i övriga grupper. Tjejerna i denna 

grupp var väl införstådda med att de deltog i en studie, vilket förmodligen påverkade samta-

lets innehåll, men vad vi kan se i denna grupp är hur ämnena de diskuterar på ett naturligt vis 

går från det ena till det andra utan att styras av våra frågor eller närvaro. I denna grupp blir det 

även tydligt hur tjejerna låter samtalet sväva iväg fritt där de pratat länge och ingående om 

olika ämnen vilket eventuellt inte skulle ha varit fallet i fall vi var på plats och lyssnade. 

En annan aspekt som kan kopplas till kontexten är den om narrativ och vilka berättelser eller 

small stories som tjejerna för på tal. Vilka berättelser tjejerna väljer att ta upp eller inte ta upp 

påverkas av situationen de befinner sig i, på så vis kan vi även här se hur tjejernas val av 

small stories är ett sätt att framställa och förhandla fram en bild av sig själv i relation till oss 

som samtalsledare. Berättelser som enligt tjejerna bedöms som olämpliga i kontexten av ett 

fokusgruppsamtal, kan i en annan kontext anses helt accepterat, varpå vi har kunnat utläsa hur 

tjejerna med hjälp av narrativ skapat en bild av sig själv och andra i just denna kontext. 

6.4. Självkritisk reflektion 

Vi har genom hela studien och i redovisningen ovan förhållit oss så reflexiva som möjligt i 

våra tolkningar och beskrivningar. Detta har vi visat genom att löpande lyfta fram aspekter 

om vår påverkan på studien. Som nämnt ovan ser vi inte resultatet i denna studie som en san-

ning i hur unga tjejers identitetsskapande ser ut utan endast hur det ser ut för dessa grupper. 
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Varje grupp påverkas av dess egen dynamik och påverkas olika av oss som utomstående fors-

kare vilket gör att vårt resultat måste ses utifrån kontexten av att tjejerna vet om att deras sam-

tal är en del av en studie. Hur deras identitetsskapande ser ut i andra kontexter kan vi därför 

inte veta något om. Däremot kan vår studie ses som en av många där identitetsskapande görs 

relevant. 

Under studiens redovisning har vi på ett flertal ställen varit självkritiska där vi redogjort för 

olika beslut vi fattat. Den självkritik vi diskuterat är vår egen hållning till fältet där vi som 

feminister inte får lägga våra egna värderingar i tjejernas framställningar. Vi har även diskute-

rat vår egen roll som samtalsledare under samtalen där tjejerna kan tänkas påverkas av vår 

närvaro samt att de vet att det de säger spelas in och analyseras. Här kan vi även se hur en 

maktaspekt kan ha spelat en viktig faktor i mötet med tjejerna då vi är äldre än dem och går 

vårt sista år på högskolan. Sådant de sagt kan därför vara påverkat av det faktum att de inför 

oss vill framstå som reflekterande och smarta. Vidare har vi även diskuterat det urval vi gjort 

där tjejerna i de olika grupperna på många sätt kan anses vara lika varandra där större varia-

tion i kulturell och ekonomisk bakgrund kan ge andra resultat. 

De mönster vi sett i vårt material i hur tjejerna har pratat med varandra är mönster vi ser som 

genomgående och återkommande på flera ställen varpå vi grundade vårt resultat på just dessa 

och valde på samma gång bort mönster som inte framstod lika tydliga. Dock är vi medvetna 

om att andra läsningar av materialet går att göra. Som forskare har vi ställt oss utanför materi-

alet för att få just en överblick men trots det kan vi inte vara helt säkra på att de mönster vi 

sett inte är påverkade av våra egna intressen eller den uppfattning vi fick av tjejerna. Vår 

medvetenhet om att en gemensam läsning kunde styra våra analyser gjorde att vi valde att läsa 

igenom materialet på varsina håll. Då vi båda gjort liknande läsningar av materialet och båda 

funnit samma mönster anser vi att vårt presenterade resultat är det som representerar tjejerna 

bäst.  

En ytterligare självkritisk reflektion vi har handlar om vår närvaro vid fokusgruppssamtalen. I 

resultatet visar vi hur tjejernas vi-känsla tycks stärkas när den står i relation till andra utom-

stående, vilket är något vi vill ta i beaktning när vi reflekterar över vår egen påverkan på tje-

jerna. Att vi som samtalsledare står utanför deras grupp är självklart, men det vi ställer oss 

frågande till är om även vår närvaro gör att grupperna får en starkare vi-känsla under själva 

fokusgruppssamtalen. Vi har sett hur tjejerna positionerar sig som en enhet när de ställer sig i 

relation till andra grupper så som naturvetare, och människor som uppdaterar och söker be-

kräftelse på sociala medier, men skapas samma vi-känsla av att ha två utomstående samtalsle-

dare som publik när de samtalar? Om så vore fallet har vi kunnat studera tjejernas tal där de 

redan från början står som en enhet där de dels stärker vi-känslan genom att berätta om hur 

andra grupper är, dels genom att förhålla sig till oss som samtalsledare där även vi kan ses 

som “dom andra” i den rumsliga kontexten. 

6.5. Förslag på vidare forskning 

Utifrån den tidigare forskning vi tagit del av och utifrån det resultat vi kan se av vår studie 

ovan menar vi att det finns flera intressanta alternativ för framtida forskning vilken kan belysa 

människors identitetsskapande på andra och djupare sätt. Då två av våra fokusgruppsintervju-

er varit mer uppstyrda än den tredje menar vi att studier på tjejers samtal i en än mer avslapp-

nad kontext kan ge ännu en dimension till hur deras identitetsskapande ser ut, till exempel 

genom studier gjorda i skolkorridorer där grupper av tjejer pratar med varandra eller genom 

inspelningar under fikastunder eller middagar där flera tjejer är samlade. En studie ur ett inter-

sektionalitetsperspektiv skulle också kunna ge ytterligare en dimension där tjejer med varie-

rande kulturella, etniska, sexuella och ekonomiska olikheter eventuellt kan visa hur tjejer blir 
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påverkade av flera olika lager av maktaspekter och hur deras sätt att tala kan tänkas präglas av 

vilken bakgrund de har. En jämförande studie på unga killar där deras samtal analyseras på 

liknande sätt som i denna studie ser vi också som intressant för att se om de använder sig av 

samma retoriska resurser, samma typ av positionering och om de använder sig av liknande 

tolkningsrepertoarer som tjejerna. Slutligen ser vi även att en studie om unga tjejers identitets-

skapande i tjejgruppsverksamheter skulle vara intressant då tjejerna kan antas prata på ett an-

nat sätt i en annorlunda kontext med givna samtalsämnen som rör bland annat ideal, jäm-

ställdhet och sexualitet och där gruppen har samtalsledare vars uppgift är att problematisera 

just sådana ämnen.  
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8. Bilaga 1: teckenförklaring för transkription  

 

(.)  paus/mikropaus (0,5 sek-1 sek) 

(2)  paus (siffran inom parentes anger antalet sekunder) 

underbart  emfatiskt tryck 

u:nderbart  förlängning av föregående ljud 

u:::nderbart  ytterligare förlängning 

[  överlappande tal 

=  latching (sammanbundna yttranden utan paus) 

◦underbart◦   svag röst 

¤underbart¤  sägs med imiterande röst 

SKRATT  alla skrattar 

SKRATTAR  talaren skrattar 

»  repliken fortsätter på ny rad 

↑  stigande ton 

 


